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Uvodnik

SAJ PO NOVEM LETU BOLJŠE BO ALI PAR 
STAVKOV OB DNEVU KULTURE

Novoletni blišč je za nami, lučke so pogasnile, ostajajo pa dane obljube, dobre želje 
in prijazni nasmehi. Če je bilo le nekaj od tega iskrenega, se nam ni bati za prihod-
nost. Človeka namreč vse to ohranja srečnega in če je srečen sam, je z njim tudi 
okolica. Tako postopoma gradimo boljši svet, v katerem bo temelj srčna dobrota ali, 
če hočete, kultura posameznika. Ta, na žalost že tako oguljena, beseda skriva v sebi 
več kot le umetnost, ki je zadnje čase pogosto le sama sebi namen, hermetično zaprta 
vase in morda le še v krog samooklicanih mojstrov, z zvenečo besedo imenovanih, 
modernih instalacij. 
Kultura v osnovi pomeni preprosto srce, ki je zmožno čutiti drugega, njegovo veselje 
in žalost hkrati, in ki ne prenese krivice, ponižanja, trpljenja. Ni se treba ozirati kam 
drugam, dovolj je, če se spomnimo vsem znanega Prešerna. V svoji pesmi Pevcu je 
dovolj nazorno povedal, kakšno je poslanstvo umetnika. V sebi naj nosi tako pekel 
kot nebo, kajti le tako lahko piše iz srca, kar je pa bistvo, mar ne? 

Ustavimo kdaj konje v sodobni naglici, poglejmo okoli sebe in razmislimo, kako lahko kulturo mi živimo oz. 
prikličemo drugemu nasmešek na obraz. Za to ne potrebujemo posebnega znanja, izhajajmo le iz sebe. Vem, 
da je veliko ljudi na svetu podobnega mnenja, tudi mladih, ki jim pogosto znamo dati take in drugačne 
etikete.
Zgled, kako se naj lotimo stvari, nam podaja predsednik Dijaške skupnosti naše šole. V intervjuju je sprego-
voril o prostovoljstvu, ki je že kar razširjeno med Novomeščani; poleg Društva za razvijanje prostovoljnega 
dela deluje pri nas še precej podobnih institucij. Tudi Špelina resnična zgodba o spoštovanju drugačnih in 
skupnem sožitju je segla v dno duše in kaže, da je zato potrebno le otroško srce, ki ne pozna pogojev in spre-
nevedanja.
Seveda pa se pomoči lahko lotimo čisto po svoje, na mestih, ki so nam najbliže, in pri ljudeh, ki jih vsakod-
nevno srečujemo. Nihče ni popoln in to tudi ne more biti, lahko pa se trudimo, da vsaj ne sovražimo in ne 
želimo hudega drugim. In to je prava kultura.

Mag. Magdalena Udovč, prof.

Spoštovani! 

Izid Tegija naznanja, da smo v tem šolskem letu že kar veliko postorili. Čeprav je do 
konca še kar veliko časa, se v podzavesti že spogledujemo s poletjem. Vseeno pa nas 
čaka še veliko obveznosti, tudi težav, vendar naj nam bosta skupno vodilo medse-
bojno zaupanje in svoboda, z upoštevanjem pravic in potreb drugega, in sicer tako 
pri sošolcih kot pri profesorjih. Prihaja namreč obdobje, ko se bo potrebno čimbolj 
zbrati, ko bo zmanjkovalo časa za odpravljanje morebitnih spodrsljajev. 

Zato nam naj bodo uredniki in pisci za zgled. Za zaključek tako obsežnega projekta, 
kot je Tegi, je potrebno veliko odrekanja in odgovornosti. Prav vsaka številka nas 
razveseli tako z vsebino kot obliko in verjamem, da ste vsi ponosni na svoje glasilo, ki  
 ga pohvalijo mnogi in je postal že zaščitni znak naše šole.

Vsem želim čim več ustvarjalnih moči in prijetno branje, Tegijevcem pa ponovno čestitam in se jim najlepše 
zahvaljujem.

Boris Plut, univ. dipl. inž.,
ravnatelj SEŠTG
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DIREKTOR ŠTEFAN DAVID – DOBITNIK 
NAGRADE REPUBLIKE SLOVENIJE S PODROČJA 

ŠOLSTVA

Na predlog učiteljskega zbora Srednje elektro šole in  tehniške gim-
nazije je direktor Šolskega centra Novo mesto gospod Štefan David 1. 
oktobra 2009 prejel nagrado Republike Slovenije s področja šolstva za 
leto 2009.  

Nagrada mu je bila podeljena za posebno uspešno vzgojno-
izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v srednjem šolstvu. 
Na strokovnem področju je namreč veliko prispeval k oblikovanju 
novih programov strojništva in njihovemu uvajanju v šolsko prakso. 
Vključen je v mnoge komisije na državni ravni ter dejavno sode-
luje pri konceptualnem razvoju srednjega in višješolskega strok-
ovnega izobraževanja. Je tudi ustanovitelj Tehnološkega centra in 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Novo 
mesto. 

Njegov moto je, da razvijanje poklicnega in strokovnega izobraževanja 
ni mogoče brez povezovanja z gospodarstvom, zato je vzpostavil 
izredno sodelovanje z velikimi gospodarskimi družbami in obrtniki na 
Dolenjskem, kar daje šoli veliko podporo pri razvojnih projektih. 

Za nagrado mu iskreno čestitamo.

Darija Šalehar, T3A

Šola
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DAN ŠPORTA IN 10-LETNICA 
DVORANE LEONA ŠTUKLJA

Že nekaj let na naši šoli organiziramo dan športa, letos pa je bil dan še posebej slovesen, saj smo praznovali 
tudi 10. obletnico ŠD Leona Štuklja. V dvorani je potekalo več športnih prireditev, ki so si sledile ena za 
drugo, trajale pa so do popoldanskih ur. Predstavili so se vsi naši športniki in tudi profesorji, ki so svoje moči 
pomerili s športniki iz vrst Slovenske vojske. Kot ponavadi se je prireditev začela z državno himno, takoj za 
tem pa so na igrišče stopili naši odbojkarji, ki so igro odigrali s Prvo brigado slovenske vojske in zmagali s 3 : 
0.
V nadaljevanju je prisotne pozdravil direktor Šolskega centra Novo mesto, g. Štefan David, nato pa je besedo 
predal še novomeškemu županu, g. Alojziju Muhiču in predsedniku košarkarskega kluba Krka, g. Marjanu 
Erpetu. 
Kot vedno je za domače navijače najbolj zanimiv dogodek, ko na igrišče stopijo profesorji. Takrat jih di-
jaki vidimo v veliko zanimivejši, zabavnejši in sproščeni luči, zagotovo v dvorani ni bilo dijaka, ki v tistem 
trenutku ne bi navijal za njih. Igrali so proti nogometašem Prve brigade slovenske vojske. Tekma je bila res 
prijateljska, tako je bil tudi končni rezultat izenačen s 4 : 4. 
Nadaljevanje je bilo bolj razburljivo. Kako ne bi bilo, če pa je sledil obračun med nogometaši Šolskega centra 
Novo mesto in Poslovno-komercialno šolo Celje. Ta tekma je že iz prejšnjih let znana kot ena najbolj razbur-
ljivih in tudi letošnji obračun ni bil izjema. Že ko so domači vodili z dvema goloma razlike, se je v igro kar 
precej vmešal sodnik in gostom dobesedno izboril dva gola, tako da je bil končni izid izenačen s 7 : 7. 
Zabavno je bilo tudi, ko športnikov ni bilo na igrišču, saj so takrat nastopale dobro znane plesalke Afne ter 
akrobati Norci, program pa so jim pomagale popestriti tudi druge plesne skupine Plesnega studia Novo 
mesto. 
Kmalu za tem so na parket stopili tisti najvišji. Govorim namreč o novomeških košarkarjih in gostih iz 
Kočevja. Tudi v tej igri je končni razplet precej ugajal domačinom, saj so zmagali z veliko prednostjo (64 : 
69).
Za konec pa ne smem pozabiti na športnike, ki so se nam predstavili na bradlji. Beseda je o šestih telovadcih 
zrelih let gimnastičnega društva Sokol Bežigrad iz Ljubljane. S svojim nastopom so poželi velik aplavz, nji-
hov namen pa je bil obuditi spomin na velikega slovenskega olimpionika Leona Štuklja, po katerem se naša 
športna dvorana tudi imenuje.

Lara Laharnar, T4A

Šola
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AFNE
Plesno-navijaško skupino Afne sestavlja 11 plesa 
željnih deklet iz Šolskega centra Novo mesto. Zvesti 
gledalci košarke nas zagotovo že poznate iz nas-
topov in naših samostojnih koreografij na tekmah 
novomeškega košarkarskega kluba Krka in ŠKL-ja. 

V letošnjem šolskem letu se je naša skupina pre-
cej prenovila. Dobile smo novo mentorico Sabino 
Gosenco in pet mladih članic, še vedno pa z veseljem 
medse sprejemamo nove obraze. Tudi naši treningi 
so se spremenili. Treniramo dvakrat na teden po dve 
do tri ure. Kar nekaj tega časa namenimo ogreval-
nim vajam, vajam za moč in raztezanju, preostali del 
treningov pa ponavljamo in izboljšujemo tehniko 
»starih« koreografij ali s pomočjo videov sestavljamo 
nove. Tudi letos imamo v načrtu sestaviti novo kore-
ografijo, s katero bomo spremljale nastop akrobatske 
skupine Leteči norci.

Vendar biti AFNA pomeni veliko več. S tem 
namreč postaneš nepogrešljiv del skupine, v kateri 
nekaj veljaš. Prevzameš del odgovornosti za ug-
led celotne skupine. Skupaj z ostalimi članicami 
usklajuješ različna mnenja, rešuješ nastale konflikte 
in sprejemaš ter upoštevaš razne kritike in pohvale. 
Kljub vsemu pa je najpomembnejše, da v krogu pri-
jateljic, s katerimi se imaš vedno noro, počneš tisto, 
v čemer uživaš!

Tjaša Kobe, T2B

Šola



6 tegi

Šola

BELOKRANJEC PRI NASI

Anton Mavretič se je rodil leta 1934 v vasici Boldraž 
pri Metliki. Že kot majhen deček se je navdušil nad 
elektrotehniko, ko je opazoval nemške ujetnike, ki so 
napeljevali elektriko v njihovi vasi. Začetek šolanja 
so zaznamovale vojne razmere in revščina tedanjega 
časa, šolal se je namreč v vaških partizanskih šolah na 
Radovici in v Slamni vasi. Po vojni je želel nadalje-
vati v Ljubljani, toda hitro je ugotovil, da znanje, 
pridobljeno v vaških šolah, ne zadostuje. Vrnil se je v 
Metliko in dokončal štiri razrede osnovne šole. 

Nato se je vpisal na realko v Ljubljani,  dokončal 
še srednjo elektro šolo in še dve leti študiral na 
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Sorodniki so 
ga povabili v Ameriko, kjer je dokončal šolanje in 
doktoriral. 

Bil je eden ključnih mož pri izdelavi vesoljskega 
plovila Voyager. Danes pa sodeluje s skupino znan-
stvenikov, ki želijo ustvariti pogoje za prvo človeško 
odpravo na Mars. 

Na predavanju na naši šoli se je omejil na moti-
vacijo za učenje naravoslovja. Posebej je poudaril 
pomen družine. Govoril je preprosto, razumljivo in 
zanimivo. Navdušilo nas je, da je znal o zelo kom-
pliciranih znanstvenih problemih spregovoriti na 
preprost način. Povedal je tudi, da se ameriški šolski 
sistem zelo razlikuje od slovenskega in da  smo lahko 
zadovoljni z našim šolstvom, ker je na zelo visokem 
nivoju.

Velika država – veliki problemi, mala država – 
mali problemi s temi besedami je dr. prof. Anton 
Mavretič zelo preprosto povedal glavno razliko med 
ZDA in Slovenijo. Rasne, verske in socialne razlike 
so v ZDA velike, saj tam živijo vse rase, vsa verstva in 
ljudje zelo različnih socialnih standardov. Izpostavil 
je, da je zaradi socialnih razlik tudi velika razlika v 
možnosti izobraževanja, saj so najbolj ugledne uni-
verze zasebne. 

V ponedeljek, 12.10.2009, nas je na Šolskem centru obiskal dr. prof. Anton Mavretič. V zanimivem preda-
vanju nam je predstavil svojo življenjsko pot, nekaj besed pa je spregovoril tudi o učenju in motivaciji.
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Šola

Naj navedeva še nekaj praktičnih primerov, ki pričajo o 
visokih cenah izobraževanja na ameriških univerzah:

10. Wesleyan University; Middletown, Conn., ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $38.934 

9. St. John’s College; Annapolis, Maryland in Santa Fe, 
New Mexico, ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $39.154 

8. Columbia University; New York, N.Y., ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $39.326 

7. Colgate University; Hamilton, N.Y., ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $39.545 

6. Carnegie Mellon University; Pittsburgh, Pennsylva-
nia, ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $39.564 

5. Bucknell University; Lewisburg, Pennsylvania, ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $39,652 

4. Vassar College; Poughkeepsie, N.Y., ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $40.210 

3. Kenyon College; Gambier, Ohio, ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $40.240 

2. Sarah Lawrence College; Bronxville, N.Y., ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $40.350 

1. George Washington University; Washington, D.C., 
ZDA 
Šolnina in pristojbine 2008-2009: $40.437

Kot vidite, gre za kar nekaj denarja, tudi za evropski 
standard življenja, za katerega lahko rečemo, da je v 
povprečju višji od tistega v ZDA. No, na račun visokih 
šolnin je zato standard izobraževanja na višji ravni kot 
pri nas, na podlagi priporočil in odličnih ocen pa lahko 
vsak pridobi štipendijo za študij. 

Študij v ‘’Novem svetu’’, zakaj pa ne? Vsekakor nam je 
dr. prof. Anton Mavretič vsem za zgled za kaj takega. 
Dokazal je namreč, da tudi če prihajaš iz majhne 
Slovenije, lahko dosežeš velike uspehe na področju 
raziskovanja in sodelovanja pri projektih, ki so in bodo 
vplivali na cel svet. 

Josip J. Franz, Matic Muc, T2B
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»Pojem blues, izgine 
vsak problem!«

5. DIJAŠKI KONCERT NA ŠCNM

Glasba igra pomembno vlogo v naših življenjih. Je 
nekaj lepega. Je način sprostitve, način izražanja, 
mnogim celo način življenja. Koliko lepih misli 
je bilo že izpovedanih? Koliko zlomljenih src že 
pozdravljenih z nežnimi melodijami? Ali se vam 
ne zazdi dan takoj lepši, ko zaslišite zvoke svoje 
najljubše pesmi? Ja, glasba je čarobna. Uspeti v glas-
beni industriji pa je mnogokrat zelo težko. Da svojo 
priložnost pod žarometi dobijo mladi glasbeni talenti 
s ŠCNM, je vsako leto poskrbljeno z dijaškim kon-
certom. Na predbožični dan, v četrtek, 24. decembra 
2009, je potekal že peti.  
Tudi letos ga je organizirala dijaška skupnost SEŠTG 
pod vodstvom mag. Tine Cvijanović v sodelovanju 
s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo. Najprej so 
polno dvorano Leona Štuklja nagovorili direktor 
Štefan David in ravnatelja obeh šol Boris Plut in 
Miran Grom, ki so vsem zaželeli lepe praznike. Sledil 
je še pozdrav obeh predsednikov dijaških skupno-
sti: Jerneje Črepinšek in Črta Jakliča, ki sta poleg 
vseh lepih želja za prihajajoče leto poudarila, kako 
pomemben se jima zdi takšen projekt.
Po vseh voščilih je najprej začela igrati harmonika. 
Seveda je bilo v dobri uri poskrbljeno za različne 
okuse, predvsem za rock navdušence. Slišali smo pes-
mi zelo različnih izvajalcev – od romantične Marte 
Zore, Tabujev in  Potepuhov do Bon Jovija, Nirvane 
in Dragojevića. Nastopajoči pa niso bili izvirni samo 
z nastopi, tudi imena skupin so bila precej zanimiva. 
Predstavili so se nam: Socialci, Jebela cesta, Fantje 
iz vseh gostiln, Izbrisani, Facebook five, Dolenjska 
naveza in duo Sigurnu. S svojo točko so navdušili 
tudi plesalci Plesnega studia Novo mesto.
Letošnji koncert se je končal z dolenjsko himno. 
Pesem V dolini tihi so ob spremljavi harmonik zapeli 
prav vsi nastopajoči, seveda pa brez pomoči publike 
ni šlo. Celotno prireditev so povezovali Rok, Kaja in 
David.
Pa ne pozabite, ko imate slab dan in vas pestijo prob-
lemi, le zapojte si svoj blues.

Darija Šalehar, T3A

Šola
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Ključ do sreče so sanje ...
Ključ do uspeha je uresničevanje sanj. 

Vsak ima svoje sanje, a le malo je takih, ki imajo 
dovolj poguma, volje in motivacije, da te tudi 
uresničijo. Pustiti službo, ko je vsa kariera pred 
teboj, in oditi z avtom okoli sveta z minimalnimi 
sredstvi ni kar tako. Zato nam je lahko zgodba Uroša 
Ravbarja, prvega Slovenca, ki je s svojo ženo Kristino 
obkrožil svet, motivacija in navdih, da tudi sami 
sledimo svojim sanjam.
Ravbarjevo potopisno predavanje o dobrih dveh letih 
življenja na poti okoli sveta so v petek, 4. decembra 
2009, imeli priložnost poslušati tudi nekateri dijaki 
in profesorji tehniške gimnazije. V dveh šolskih urah 
smo si najprej ogledali dokumentarni film o tem 
življenjskem projektu, po njem pa je Ravbar odgov-
arjal na vprašanja publike. V filmu so bile na malce 
humoren način predstavljene oddaljene kulture, 
prijazni ljudje in seveda čudovita pokrajina, vse od 
daljne Nove Zelandije pa do San Francisca. Poudaril 
je, da je svet lep in ljudje dobri. Mediji nas vsakod-
nevno bombardirajo z slabimi novicami o raznih 
nesrečah in umorih, a zgodi se, da domačini sploh ne 
vedo za šokantne novice, ki polnijo strani svetovnih 
medijev. Iran je bil eno velikih presenečenj na nje-
govi poti, saj jo je doživel kot najbolj gostoljubno 
državo na svetu, čeprav so mediji o tej državi ust-
varili precej drugačno sliko.
Deležni smo bili mnogih koristnih nasvetov glede 
potovanj, ključnega pomena pa je zagotovo pristop 
do domačinov, že znanje nekaj besed lokalnega jezika 
lahko naredi čudež.

Uroš Ravbar je s tem, da je tvegal svojo gotovo 
službeno kariero, veliko pridobil, saj zdaj res počne 
tisto, kar ga veseli in je zato še dobro plačan. Ukvarja 
se s fotografijo, gostuje po Sloveniji s svojimi poto-
pisnimi predavanji in vodi avanturiste po svetu. Na 
koncu predavanja je omenil, da ima naslednjo jutro 
let v Kolumbijo in ni nas bilo malo takih, ki bi kar 
pripravili svoje kovčke in odšli z njim, če bi to le bilo 
mogoče.

Z njegovo zgodbo sem se  prvič srečala, ko sem 
prebrala njegovo knjigo, v kateri je združil vsa svoja 
doživetja na poti okoli sveta. Mene je navdušila. V 
njej so združene najboljše dogodivščine s potovanja 
in številna življenjska spoznanja, ki so izoblikovale 
njegovo in ženino osebnost. Potujmo okoli sveta ni 
kot ostale potopisne knjige. Je knjiga s številnimi 
mislimi, spoznanji in izkušnjami, ki ti zagotovo 
dajo misliti in malce spremenijo tvoj pogled na svet. 
Prekrasne fotografije, ki dopolnjujejo zanimivo zgod-
bo, pa so še dodatni razlog, da knjigo vsaj prelistate. 

Ko pa Uroša srečaš v živo, te navduši s svojo prepro-
stostjo, optimizmom in neverjetno energijo. Začutiti 
je, da res počne tisto, kar ga veseli, da živi svoje 
sanje.  
In naj zaključim z mislijo Richarda Bacha: »Nikoli 
ne dobiš želje, ne da bi dobil tudi moči, da jo uresničiš. 
Vendar moraš vseeno kaj narediti za to.«
Verjemite v svoje sanje!

Darija Šalehar, T3A

UROŠ RAVBAR - POTUJMO SKUPAJ OKOLI SVETA

»Verjemite v svoje sanje!«

Šola
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ALI VESTE, DA ...
- je 24.12 2009 našo šolo obiskal bivši dijak ŠCNM Matjaž Smodiš. Kapetan slovenske košarkaške ekipe je 
sponzor Športnega društva ŠCNM in pokrovitelj šolske košarkarske ekipe.

- se naši šoli začenja bolj intenzivno razvijati prostovoljstvo. Prostovoljci delujejo tako, da dijakom, ki to 
želijo in potrebujejo, nudijo učno pomoč. Na šoli je potekal sejem prostovoljstva, kjer so se predstavile vse 
bližnje organizacije, v katerih lahko dijaki delujejo.
5. december je razglašen za mednarodni dan prostovoljstva. Ob tem dnevu je 3. decembra  potekalo srečanje 
vseh novomeških prostovoljcev v Klubu Lokal Patriot, ki ga je organiziralo Društvo za razvijanje prosto-
voljnega dela Novo mesto. Srečanja so se udeležili tudi naši prostovoljci.
Če bi prostovoljec rad postal tudi sam ali potrebuješ njihovo pomoč,  pa se oglasi v svetovalni službi, kjer boš 
dobil vse potrebne informacije.

- bo v okviru projekta Modri sklad na šoli postavljena sončna elektrarna, ki bo služila v učne namene.

- je bil septembra Boris Plut že četrtič izvoljen za ravnatelja šole.

- bo letošnja generacija prvih letnikov v 4. letniku imela možnost za izbirni maturitetni predmet poleg fizike 
izbrati še kemijo ali biologijo.

- uporablja brezžični internet Eduroam na Šolskem centru Novo mesto preko 250 različnih uporabnikov.

- se prenavlja spletna stran Šolskega centra Novo mesto http://www.sc-nm.com

- se šušlja... This post has been edited by -Admin-

Šola
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ROKOMETNA EKIPA SEŠTG
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija se lahko pohvali z rokometno ekipo, ki sodi v sam slovenski vrh 
šolskega rokometnega prvenstva, kar je to šolsko leto že uspela dokazati. 

Ekipo sestavlja 13 igralcev (od tega 2 golmana): Aljaž Lavrič, Dejan Erjavec, Tilen Majerle, Aleš Brzin, Luka 
Florjančič, Uroš Florjančič, David Davidovič, Rok Skol, Sebastjan Križman, Marko Turk, Tadej Aupič, Uroš 
Zaletelj, Rok Ratajec, Leon Režek in Mateo Pilič. Večina igralcev aktivno trenira rokomet, tako da se večkrat 
srečujemo tudi na klubskih tekmah in se med seboj dobro poznamo. Posebnih oz. konstantnih treningov 
nimamo, vendar se kot ekipa zberemo dan ali dva pred tekmovanjem, da malo treniramo oz.  povezujemo 
način igre, saj navsezadnje smo le igralci z različnih klubov, kjer ima vsak od nas svoj stil igre. Trenerja ekipe 
sta prof. Marko Turk in prof. Bojan Jaklič, ki skušata obdržati kolektiven duh v ekipi, saj le-to pripelje do 
velikih uspehov. Za dodaten motiv je zaslužen tudi nekdanji rokometni vratar, poznan bolj kot ravnatelj 
SEŠTG g. Boris Plut, ki s svojimi idejami pozitivno vpliva na kolektiv in nas vzpodbuja na vsaki tekmi. 

Zgodba se je začela pisati nekega četrtka v dvorani Marof, kjer je potekalo občinsko prvenstvo. Naša ekipa 
je premagala prav vse nasprotnike, največja želja in tudi takratni cilj pa je bil premagati Srednjo strojno šolo, 
katerim smo v dramatični končnici strli odpor in zasluženo slavili prvo mesto. Približno dva tedna kasneje je 
v Krškem potekalo področno prvenstvo. Zopet smo pokazali izjemne predstave in v odločilni tekmi za na-
daljevanje premagali ekipo Krškega, z zadetkom v zadnjih sekundah srečanja. Prvo mesto nam je preprečila 
ekipa iz Ivančne Gorice, ki je zasluženo slavila, vendar smo dokazali, da se lahko proti državnim prvakom 
vseeno kosamo. Teden dni za tem se je prav v Ivančni Gorici odvijalo četrtfinale. Odigrali smo dve tekmi 
in na obeh slavili zmago. Zaradi razlike v golih je zopet zmagala domača ekipa, s katerimi se tokrat nismo 
pomerili,  vendar je bilo za nas najpomembnejše nadaljevanje v naslednji krog, torej polfinale prvenstva. 
Turnir se bo odvijal v naši domači dvorani Leona Štuklja, kjer ciljamo na finale. Dali bomo vse od sebe in 
pokazali domačim gledalcem našo borbenost in prizadevnost za šolo. To, da smo prišli do polfinala, je izje-
men uspeh. Skušali pa bomo iztisniti še kanček moči več in se uvrstiti na finalni turnir, s katerim bi dokazali 
in napovedali trde boje med ekipami v naslednjih šolskih letih.

Rok Ratajec, T1B

Šola
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Potepanja

Razredi T2A, T2B in T2C smo se devetega oktobra 
2009 naložili na avtobusa, ki je bil usmerjen v smer 
vožnje proti Zagrebu. Nekateri niso imeli sreče priti 
na avtobus, saj so doma pozabili osebno izkaznico 
oz. potni list in so tako imeli ekskurzijo kar doma.

Vse do prve postojanke se je na avtobusu slišalo le 
kakšno globoko spanje - smrčanje. Po prvi posto-
janki pa se je že kazalo navdušenje nad Zagrebom oz. 
znanjem hrvaškega jezika.
Tako smo najprej obiskali Tehnični muzej, kjer smo 
si ogledali poleg zanimivih maket tudi planetarij. 
Tam notri je bilo temno, slišala se je samo glasba 
in svetloba je počasi ugašala. Pravi pogoji za trdno 
spanje, vendar je to prekinil naš vodič, ki je razlagal 
o zvezdah, planetih… Po končanem »spanju« smo se 
še malo sprehodili po muzeju, ki so ga takrat nekaj 
obnavljali. Šli smo se tudi rudarje. Vodili so nas po 
rovih in nam pokazali stroje včasih in danes. Strop 
se je vse bolj nižal, zato so nekateri veliki ljudje 
dobesedno grizli svoja kolena. Kasneje so nas pos-
edli v neko dvorano, kjer so nekateri na lastni koži 
občutili, da so »električni« in da ljudje še kako preva-
jajo električni tok. Dekleta smo pridobila znanja tudi 
o različnih motorjih, tako da sedaj vemo vse. 
Po končanem ogledu smo zasedli stopnice in si 
privoščili malico. Vendar je bila ta zelo kratka, saj se 
nam je že mudilo gledat rastline. 
Tam so nas takoj razdelili po razredih in nam dali 
vodiče. Znanje hrvaščine nam je prišlo še kako 
prav, tisti, ki pa jim je tuja, so se morali zadovoljiti 
s kratkim prevodom. Z našim vodičem smo se zelo 
razumeli, tako da smo na koncu že sestavljali šale 
na njegov račun. Poleg šal je veliko vedel tudi o 
tamkajšnjih rastlinah. Nekatere so bile zelo zanimive, 
npr. drevo, ki ima korenine na koncu vej, ki segajo 
do tal ali mesojede rastline, kamor si nismo upali 
vtakniti prsta, in ostale… Sproti smo morali reševati 

tudi učni list, kar nam ni bilo po godu, vendar so 
rekli, da je to poučna ekskurzija in ne izlet. Kaj 
hočemo. Vseeno je bilo zanimivo. 
Potem smo že hiteli na glavni trg v Zagreb, kjer smo 
imeli prosto »po prešernu«. Ko so profesorice gov-
orile navodila, smo bili že vsi v nizkem startu in ko 
so nehale, nas ni bilo več. Nekateri so zavili v Mc-
Donallds, sladoled, po nakupih, na pijačo…Dolgčas 
nam ni bilo. Nekateri smo se skoraj izgubili, vendar 
smo na koncu po prehojenih ulicah »pogruntali«, da 
je to vse povezano. Ko smo se vsi zbrali, je sledila še 
gasilska slika. 
Nato smo vsi hitro šli do avtobusov, ki sta nas peljala 
v živalski vrt. Veliko nas je bilo zadnjič v živalskem 
vrtu v vrtcu, zato smo bili prav veseli te postojanke. 
Ob vstopu  so nas takoj zagledali bobri. Občudovali 
smo tudi levje rjovenje ter spoznali, da lahko rjove 
tudi tako, kot bi vžigal star traktor. Imeli so veliko 
zbirko različnih medvedov. Ves čas smo iskali slona, 
vendar ga nismo našli. Našli pa smo stavbo, v kateri 
so bile krvoločne živali. Piranje, pitoni, krokodili, 
netopirji… Same prijazne živali. Seveda pa nismo 
mogli spregledati naših daljnih prednikov– opic, ki 
so veselo skakale, kjer je le bil prostor. Ampak so 
res včasih podobni našim fantom Po zanimivem 
ogledu živalskega vrta nas je čakala dolga pot domov. 

Ekskurzija je bila zanimiva in poučna. Razgledanost 
smo si povečali s področja rastlin, živali, Zagreba in 
tudi jezika. Vendar vsi menimo, da je bila ekskurzija 
prekratka in bi jo lahko podaljšali za kakšnem dan. 
Kritike so bile tako dobre kot slabe, vendar so prev-
ladovale predvsem dobre, saj v dobri družbi ni nikoli 
slabo. Zahvala pa gre tudi našim spremljevalcem, ki 
so stisnili zobe in potrpeli z nami. 

Nina Urbič, T2B

OBISK PRI »ŽLAHTI« (BERI OPICAH) V ZAGEBU
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Potepanja

Članek sem že naslovila z zelo zanimivim dejstvom – 
nekdo iz naše šole je bil v Parizu.  Kako mega se sliši, 
kajne? Pa še res je bilo tako.

V četrtek, natanko 22.10. 2009,  smo se dijaki 
naše šole  skupaj s profesorji odpravili proti Parizu. 
Čakala nas je dolga in nenaspana noč do cilja. Čas 
pa smo si krajšali z gledanjem filmov, z druženjem  
in novimi  medsebojnimi poznanstvi. Dolg spanec 
nas je pripeljal do obrobja Pariza v Franciji, kjer smo 
se tudi prebudili. Kot zanimivost naj povem, da nas 
je prebudil glasen in neroden motorist, ki  je skoraj 
oškodoval naš novomeški avtobus, vendar je šofer 
odlično odreagiral, ostali pa smo se, če ne zlepa, 
zbudili pa zgrda. Naslednjih nekaj dolgih minut se 
je pot vila do centra težko pričakovanega Pariza, ki 
smo si ga za začetek ogledali kar z avtobusa. Ogled je 
bil zanimiv, saj smo lahko videli znamenite veličastne 
stavbe slavnega Pariza. Tudi punce smo prišle na 
vrsto, saj so nas peljali v slavno parfumerijo, kjer 
smo izvedele vse tiste male skrivnosti dišav. V dal-
javi pa se je že opazil Eifflov stolp, ki je bil v pro-
gramu v popoldanskih urah. Dan se je iztekel zelo 
zanimivo, večer pa v tonu romantike, na ladjici, ki 
nas je popeljala po reki Seni, da smo lahko začutili 
pridih mesta.  Misli na naslednji dan, občutki vid-
enega in doživetega ter predvsem bolečine v spod-
njih okončinah   pa so bile glavne povzročiteljice 
trdnega in močno potrebnega nočnega spanca.   
Naslednji dan nas je čakalo veliko novega, pokušali 
smo francosko hrano, spoznavali Francoze, imeli 
tudi nekaj prostega časa, predvsem pa smo si ogle-
dovali znamenitosti. Ker je mesto tako veliko, nas 
je prevažal metro ali drugače rečeno podzemna 

železnica. Nekateri smo se peljali prvič in vožnja je 
bila na začetku zelo zanimiva.  
Večer nam tokrat ni polepšala romantika, ampak 
zažgana hotelska kuhinja. Večina prestrašenih in 
peščica pogumnih smo se na začetku spočili kar v 
recepciji sosednjega hotela, ko pa so bile naše sobe 

dosegljive, smo lahko le odšli spat. 
Končno je tu Disneyland! Vsemogočna pravljica, ko 
človeku lahko odštejemo najmanj 10 let.  Razživeli 
smo se v Disneyjevih pravljicah in celotnem parku, 
ki je pošteno utrudil vso ekipo. 
Z mislimi na Slovenijo in naš dom pa smo se odpel-
jali iz Francije okoli 19.00 ure. Peljali smo se vso noč 
in celotno dopoldne. Na koncu  smo si tako vsi želeli 
samo še svoje postelje, vendar sem prepričana, da bi 
vsak od udeležencev ekskurzije tak vikend še pon-
ovil. Kot že rečeno - mega! 

Lucija Rožič, T3B

DIJAKI SEŠTG 
DOPUSTOVALI V PARIZU



15tegi



16 tegi

Potepanja

Na torek, 13.10.2009, smo se dijaki tretjih let-
nikov tehniške gimnazije in dijaki četrtih letnikov 
srednje računalniške šole v zgodnjih jutranjih urah 
odpravili iz Novega mesta proti Münchnu. Poto-
vanje je bilo naporno pa tudi polno presenečenj. 
Prvo presenečenje je bil sneg, ki ga je v sosednji 
Avstriji zapadlo kar nekaj centimetrov in smo se ga 

bolj ali manj razveselili, saj ga tisti čas v Sloveniji 
še ni bilo. Drugo, manj prijetno presenečenje pa 
je bilo, ko smo ugotovili, da z našim avtobusom 
ni vse v najlepšem redu. Zato smo morali ustaviti 
na enem izmed postajališč in čakati na mojstra, da 
nam ga popravi. Seveda smo bili že čez mejo in je 
imel naš mehanik kar dolgo pot, da je prispel do 
nas in smo ga bili zato prisiljeni čakati kar tri ure. 
Vsi smo bili nestrpni in že naveličani čakanja, po 
dobrih treh urah pa smo se razveselili novice, da 
je avtobus popravljen in da lahko nadaljujemo z 
vožnjo. V München smo prispeli okoli pol tretje 
ure. Prvi muzej, ki smo si ga ogledali, je bil Tehniški 
muzej. Temu ogledu smo namenili dobre 3 ure, 
pa še to je bilo premalo, če bi si želeli ogledati res 
vse. Muzej je zelo velik, za to se je za vsakega našlo 
nekaj, kar ga je res zanimalo. V tem muzeju so na 
zanimiv način prikazani različni sklopi - astronomija, 
kemija, biologija, fizika, gradbeništvo, farmacija, 
stari avtomobili, ladje, letela, podmornice, vlaki. 
Nato smo se nastanili v motelu AO hostel, kjer smo 
dobili sobe. Tudi tukaj se je zapletlo pri nas dekletih, 
saj smo sobo, ki so nam jo namenili, morale dvakrat 
zamenjati, saj so bila vrata teh sob pokvarjena. Tako 
smo se mnogokrat sprehodile iz pritličja, kjer je 
bila recepcija, pa tja do petega nadstropja. Poleg 

naveličanega čakanja, ki smo ga bile ta dan deležne, 
pa je nestrpnost povečevala tudi lakota. Preden smo 
receptorko prepričale, da so vrata res v okvari in 
smo to sobo zamenjale, smo zamudile še na večerjo 
in dobile le ostanke. Dobro, da imam vedno s seboj 
zaloge hrane in tako nismo ostale lačne. Po večerji 
smo bili prosti. Tako so nekateri preživljali prosti 
čas v sobah, nekateri pa so odšli tudi iz hostla in 
šli raziskovat ulice Münchna. Naslednje jutro smo 
morali zgodaj vstati. Po zajtrku smo zapustili motel 
in se odpravili proti BMW muzeju. Tukaj so na svoj 
račun prišli še posebej ljubitelji jeklenih konjičkov, 
pa tudi tisti, ki se ne zanimamo preveč za njih, saj 
smo radi pogledali stare in nove modele BMW. Nato 
smo se odpravili na olimpijski stolp, s katerega smo 
imeli prečudovit razgled na cel München. Tisti bolj 
korajžni in brez vrtoglavic smo se vzpeli še malo višje 
in si razgled ogledali brez zastekljenih sten, kjer nas 
je tudi dobro prepihalo. Nastopil je čas odhoda in 
morali smo se posloviti od tega velikega mesta. Pot 
smo nadaljevali proti Mozartovemu mestu Salzburg. 
Tam smo imeli uro prostega časa, ki smo ga name-
nili ogledom cerkva, sprehajanju po trgu, različnim 
nakupom in posedanju v restavracijah. Nato smo se 
odpeljali proti rudniku soli. Tam smo se preoblekli 
v rudarske obleke, se poslikali in odpeljali z vlakcem 
v rudnik. Celotne poti pa nismo presedeli samo 
na vlaku. Nekaj je bilo hoje po rovih, spuščanje po 
toboganih, to je bilo za nas otroke najbolj zanimivo, 
peljali pa smo se tudi s čolničkom po slanem jezeru 
in občudovali kristalne mojstrovine. Nismo pa samo 
opazovali. Skozi celoten rudnik smo lahko dobili 
informacije in animacije o gradnji in delu v  tem 
rudniku v slovenskem jeziku. Čisto na koncu pa smo 
za spomin dobili sol. Rudnik soli je bil naš zadnji 
ogled. Tako smo se zopet usedli na avtobus in držali 
pesti, da na poti domov z  njim ne bomo imeli težav. 
Vsi zaspani smo domov prispeli v poznih večernih 
urah. Kljub manjšim spodrsljajem je bil izlet odličen 
in vsi smo si želeli, da bi ga lahko vsaj za en dan 
podaljšali, saj bi si tako s skupnim druženjem lahko 
ogledali še več znamenitosti teh dveh prečudovitih 
mest.

Špela Doles, T3A

EKSKURZIJA MÜNCHEN- SALZBURG
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Motor je zabrnel. Avtobus je počasi odpeljal s 
postaje pred Tušem in harmonika je začela igrati. 
21. december 2009 je bil prvi dan našega projekt-
nega tedna in za štiri dni je Kranjska Gora postala 
naš dom. CŠOD Kranjska Gora je našemu razredu 
ponudil zatočišče, medtem ko smo mi dirjali po 
belih strminah smučišč. Na poti do tja seveda ni šlo 
brez zapletov. Nekdo je na postaji pozabil kovček 
in po zaslugi tega smo na cilj prispeli malce pozneje 
od načrtovanega. Zaradi zamude nismo imeli časa 
za nastanitev v sobe, ker smo se takoj odpravili na 
smučišča. Sledila je razvrstitev v skupine glede na 
znanje. Z velikim naporom in še večjim odporom 

smo se prvič brez vlečnice povzpeli na manjši hrib in 
se nato spustili dol. To je  bilo za tisto dopoldne vse 
in vrnili smo se v dom. Tam smo kmalu spoznali, 
da našim želodčkom ne bo hudega, saj je bilo kosilo 
odlično in zelo nasitno. Po kosilu nam ni ostalo 
drugega, kot da smo odnesli potovalke v sobe in 
se nastanili. Kratek počitek je bil dovolj, da smo si 
napolnili baterije in se zopet odpravili smučat. Bilo 
je zabavno in na našo srečo nam ni bilo treba na vrh 
peš. Po vrnitvi v dom smo imeli predavanje o Kran-
jski Gori in po večerji smo se odpravili v sobe. Vsaka 
soba je bila svet zase. V eni je igrala harmonika, v 
drugi kitara, iz tretje je bilo slišati tehno glasbo, 
nekateri so izbrali svojo sobo za igranje pokra, spet 
drugi za gledanje grozljivk in med nekaterimi so 
preskočile tudi iskrice. Najpopularnejša soba pa je 
bila soba deklet, ki je bila vedno nabito polna in v 
kateri ni bilo nikoli dolgčas. 
Vsak dan smo vstajali ob sedmi uri, ko so nas pro-
fesorji vrgli iz toplih postelj in nas mučili z jutranjo 
telovadbo. Tako kot prvi dan smo tudi drugi dan 
večino časa preživeli na smučkah in se prepustili 
zimskim radostim. Naš predzadnji dan nas je prese-

netil dež, zato smo smučarske strmine zamenjali s 
plavanjem v bazenih hotela Larix. Vsaj za dopoldan. 
Popoldne smo imeli, kljub našemu negodovanju, 
kratko predavanje o nastanku Alp in uro kemije. 
Zvečer  nas je uslužbenka CŠOD-ja zabavala s 
šalami, manjkala pa ni niti harmonika. Zadnji večer 
v Kranjski Gori je bil tako vesel in zabaven. Kljub 
temu, da so nas profesorji dokaj zgodaj spravili v 
postelje, šepet še ni potihnil. Ampak tudi to se je 
moralo kmalu nehati. Zjutraj smo se zbudili pozno; 
večerno zabavanje je imelo svoje posledice, ampak 
vseeno smo se spravili na noge in odšli v jedilnico. 
Po zajtrku je sledilo hitro pakiranje, saj smo že bili 

zmenjeni za drsanje. Čez kakšno uro so bili vsi 
kovčki varno spravljeni v prtljažniku avtobusa, prav 
tako smučke. Samo še ena pozabljena palica in za to 
leto smo se poslovili od Kranjske Gore in CŠOD-ja. 
Za nami je bil zabaven in vznemirljiv teden, ki se 
pa še ni končal. Po kakšni uri vožnje smo prispeli 
na drsališče na Bledu. Imeli smo hiter tečaj drsanja; 
nekateri ga niso potrebovali, saj so bili že nadarjeni 
za to. No, so se pa našli tudi primeri, ki jim ni šlo 
tako zelo dobro. Bilo je veliko padanja, kateremu se 
niso izognili niti profesorji. Na koncu smo odšli ven 
malce premraženi, a navdušeni nad zaključkom pro-
jektnega tedna. V bližnji kavarnici smo imeli malico, 
potem pa je sledil odhod domov. Obiskal nas je še 
Božiček; na avtobusu smo našli zavitke z bonboni in 
seveda smo se veselo posladkali z njimi. 
Vožnja  na domačo Dolenjsko je bila vesela. No, 
saj je bil že ves teden tak, pa naj bo še konec. In 
24.12.2009 smo prispeli v Novo mesto. Svojo 
prtljago smo z avtobusa prenesli v avtomobile in 
se utrujeni odpravili domov, seveda v pričakovanju 
počitnic in novega leta.

Manca Pajk, Gaja Crnić, T1B

PROJEKTNI TEDEN V KRANJSKI GORI

Potepanja
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Potepanja

Ponedeljek, 21.12.2009
Končno je prišel dolgo pričakovani projektni teden. Vsi nestrpni in polni pričakovanj smo se dijaki oddelkov 
T1A in T1C zbrali pred Tušem v Novem mestu, z namenom, da se odpeljemo na Roglo. Vse svoje stvari smo 
stlačili v prtljažnik avtobusa in se končno odpeljali. Po dolgi poti, brez večjih komplikacij, smo prispeli v dom 
Gorenje. Tam so nas razvrstili po sobah in seznanili s hišnim redom. Po naporni poti smo si malo odpočili, 
potem pa lačni odhiteli na kosilo. S polnimi želodčki smo se odpeljali na smučišče. Razvrstili so nas v skupine, 
glede na to, kako dober smučar je kdo.  Uživali smo v smučanju. Popoldne smo se vrnili v dom, kjer smo imeli 
popoldanski počitek. V prostem času smo na prenosnikih gledali filme, poslušali glasbo in se predvsem zabavali. 
Zvečer so organizirali kino, kjer smo gledali prvi del filma Odiseja. Ob enajsti uri smo bili v posteljah, saj je bil 
ta čas namenjen nočnemu počitku. 

Torek, 22.12.2009
Zgodaj zjutraj smo vstali, se preoblekli in odšli na zajtrk. Ko smo izvedeli, da bomo ves dan smučali, smo 
navdušeni stekli v sobe, se pripravili in odhiteli na avtobus, ki nas je odpeljal na smučišče. Celodnevno smučanje 
nas je utrudilo in vrnili smo se v dom na kosilo. Potem je bil čas za zabavo. Zvečer smo si ogledali drugi del 
Odiseje. Nekateri so imeli veliko odvečne energije, zato so se v telovadnici sproščali ob igranju nogometa. Utru-
jeni smo ob enajstih zvečer odšli v sobe in zaspali v pričakovanju naslednjega dne.

ROGLA 21.12.2009-24.12.2009

Sreda, 23.12.2009
Zjutraj smo se prebudili in žalostni ugotovili, da zaradi 
slabega vremena ne bomo smučali. Po zajtrku smo 
se s profesorji dogovorili za dopoldanske aktivnosti. 
Nekateri smo se odpravili na bazen ali v fitnes v Zreče, 
ostali pa so prosti čas zapravljali ob športnih aktivnos-
tih. Po kosilu smo odšli na sprehod. Ogledali smo 
si bližnjo okolico in se nadihali svežega, a hladnega 
zraka. Po pohodu smo imeli čas, namenjen prostim 
vsebinam. Spletli smo nova prijateljstva med sabo, saj 
se nekateri še nismo dobro poznali. Po večerji smo or-
ganizirali družabni večer. V klet smo odnesli zvočnike 
ter računalnik in zabava se je pričela. Ura je hitro tekla 
in morali smo v sobe. Utrujeni smo kmalu zaspali.

Četrtek, 24.12.2009
Vsi veseli, s spomini na prejšnji večer, a vendar 
žalostni, da bomo odšli, smo spakirali stvari. Še zadnjič 
smo odšli na zajtrk. V avtobus smo zložili vse stvari in 
upali, da bomo zadnji dan le smučali. Ko smo prišli 
na smučišče, so bile proge zaradi slabega vremena 
zaprte. S smučišča smo se peš odpravili proti koči 
Pesek, ki je bila v bližini. Na žalost nas je ujel dež. Na 
poti smo srečali tudi našo tekačico Petro Majdič, ki 
se je na Rogli kondicijsko pripravljala. V koči smo se 
pogreli s čajem, nato pa se odpeljali v dom na kosilo. 
Oblačila smo imeli premočena, zato smo se po kosilu 
preoblekli in odhiteli domov.  Starši so nas že nestrpno 
pričakovali. Naš projektni teden se je končal. Žalostni 
smo se poslovili. Ostali pa so nam lepi spomini na 
nepozaben teden in kup posnetih fotografij.

Ula Bajuk, T1C
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Na naši šoli že nekaj časa uspešno 
poučuje profesor, ki pravi, da se ob 
dobri organiziranosti v družini in  
službi vse da, potrebne so le tri stvari: 
dobra volja, pozitivna energija in 
pripravljenost na delo. S prof. Forja-
nom sva obudila spomine na njegova 
dijaška leta in predstavila ustvarjalno 
sedanjost, ki jo živi v Novem mestu.

Po naglasu sodeč niste Dolenjec. Od 
kod prihajate,  se je bilo težko navaditi 
na novo okolje?
Prihajam iz Bratoncev, majhne vasice v 
bližini Murske Sobote. Na Dolenjsko sva 
se s takratno punco (zdajšnjo ženo) pre-
selila zaradi službe in sva na koncu tukaj 
tudi ostala. Slovenija je tako majhna, da 
o kakih velikih razlikah med posameznimi pokraji-
nami ne moremo govoriti, zato s prilagajanjem na 
novo okolje ni bilo nobenih težav. Seveda pa so mi 
vso stvar olajšali tudi sodelavci, ki so me lepo sprejeli 
medse. Kot učitelj fizike imam na Šolskem centru 
odlične pogoje za delo, saj daje šola poudarek na 
tehnično in naravoslovno izobrazbo dijakov in temu 
je tudi primeren odnos do naravoslovnih predmetov.

Kje ste obiskovali osnovno in srednjo šolo? Kdaj 
je padla dokončna odločitev da boste študirali 
fiziko ? 
Osnovno šolo sem obiskoval v Beltincih, gimnazijo 
pa v Murski Soboti. Skozi celo srednjo šolo sem 
razmišljal o tem, da vpišem študij elektrotehnike 
ali astronomije, potem sem se pa v četrtem letniku 
kar z danes na jutri odločil, da bom postal profesor 
fizike in sem vpisal študij eno predmetne fizike na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Pravkar ste končali magistrski študij.  V kat-
eri smeri je potekal, ga lahko uporabite  še kje 
drugje kot pri poučevanju gimnazijcev? 
Po opravljeni diplomi sem imel zadosti volje in 
zagona, da sem vpisal podiplomski študij fizike 
s področja izobraževanja, katerega sem uspešno 
končal decembra 2009. Sama tema magistrske 
naloge se neposredno ni dotikala dela v srednji šoli, 
sem se pa med študijem seznanil z različnimi mod-
ernimi metodami dela v razredu, katere poskušam 
vpeljati tudi pri svojem delu na SEŠTG. Pridobljeno 
znanje seveda tudi s pridom izkoriščam pri delu s 
študenti, saj sem poleg redne zaposlitve na Šolskem 
centru honorarno zaposlen še kot asistent za fiziko 
na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mari-
boru. 

V knjižnici se nahaja nov učbenik fizike, na njem 
smo opazili vaše ime, katera področja obravnava? 
Pisanja in izdaje knjige smo se v dogovoru s Šolskim 
centrom lotili v glavnem zato, ker so bili dijaki 
četrtega letnika do sedaj bolj ali manj brez učbenika. 
Snov, katero v četrtem letniku obravnavamo, je 

»Genij je en odstotek navdiha in 
devetindevetdeset odstotkov 

znoja.« 
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razmetana po dveh učbenikih in tako so se bili dijaki 
prisiljeni znajti sami. Knjiga Fizika 3 obravnava 
vse teme četrtega letnika fizike na enem mestu in 
je napisana tako, da dijakom jedrnato in nazorno 
predstavi fizikalne osnove nihanja in valovanja ter 
moderne fizike. V pripravi sta tudi knjigi Fizika 1, ki 
bo obravnavala mehanske pojave, ter Fizika 2, ki bo 
zajela toplotne in električne pojave, kateri bosta izšli 
v naslednjih letih in s katerima bomo zaobjeli celotni 
program srednješolske fizike. Skupaj s knjigama Vaje 
iz fizike in Zbirka nalog iz fizike naših profesorjev 
Ivice Tomića in Borisa Pluta, ki sta tudi izšli v izdaji 
Šolskega centra, bodo omenjeni učbeniki tvorili 
zaokroženo zbirko gradiv za fiziko, kake v Sloveniji 
ni mogoče najti na nobeni drugi srednji šoli.

Na dnevu športa smo vas opazili kot odličnega 
nogometaša, se z nogometom kaj več ukvarjate? 
Z nogometom sem se aktivno ukvarjal od svojega 
desetega do petindvajsetega leta. Nogometnih 
korakov sem se naučil v Beltincih, kjer smo v devet-
desetih letih imeli tudi prvoligaško člansko ekipo. 
V Beltincih sem pol leta igral tudi kot profesionalni 
nogometaš v prvi ligi, vendar sem zaradi študija 
igranje nogometa na tako visokem nivoju opustil in 
sem prestopil v klub iz rojstne vasi, ki je takrat igral v 
tretji državni ligi. V svojem absolventskem letu sem 
prestopil v Riegersburg, to je klub v Avstriji, ki je 
takrat igral v peti avstrijski ligi, kjer sem ostal tri leta. 
Zanimivo je, da sem tam na mesec zaslužil približno 
dvakrat do trikrat več kot pa v Beltincih v prvi ligi. 
Danes se z nogometom ukvarjam le še rekreativno, 
saj za resno treniranje ni ne volje in ne motivacije. 

Smo danes dijaki precej drugačni, kot ste bili vi?  
Odkar svet stoji, učitelji poskušajo najstnikom 
dopovedati, kako pomembna sta učenje in izo-
brazba za njihovo življenje, večini najstnikov pa je 
na prvem mestu vse kaj drugega kot to. In moja 
generacija ni bila tukaj nič drugačna. Glavna razlika, 
ki jo opažam, je ta, da smo mi dosti bolj prevzemali 
odgovornost za svoje znanje. Zdi se mi namreč, da je 
čedalje več dijakov, ki ne razumejo, da je šola okolje, 
v katerem učitelji le ustvarjajo razmere, da se nekdo 
lahko uči in razvija svoje potenciale, ne moremo pa 
delati namesto njih. Na vseh področjih življenja se 
je pač treba držati Edisonove misli, da je uspeh 1 
% talenta in 99 % znoja. Sicer pa je večina dijakinj 
in dijakov na SEŠTG pridnih in delavnih in brez 
težav izpolnjujejo vse obveznosti, ki jim jih učitelji 
nalagamo. Imamo pa tudi nekaj takšnih, katerih 
sposobnosti in pripravljenost za pridobivanje novega 
znanja precej presega slovensko povprečje, kar kažejo 
tudi rezultati na maturi in pozneje njihovi uspehi 
med študijem.

Kakšen bi bil torej vaš nasvet, kako čimbolj 
kvalitetno in pestro preživeti dijaška leta? 
Vsak posameznik ima različno predstavo o tem, kaj 
je to kvalitetno preživljanje časa. Moj nasvet je, da je 
treba vedno najti pravo mero uravnoteženosti med 
šolskimi in obšolskimi dejavnostmi ali žuranjem. 
Mislim, da številne športne, kulturne in ostale 
prireditve na naši šoli, ki so v glavnem zasluga vas, 
dijakov, kažejo, da znate zelo kvalitetno preživljati 
svoj čas izven šole. Obvezni del dijaških let so seveda 
tudi zabave, ki nikakor ne smejo izostati. A naj velja: 
z glavo na zabavo. 
 
Vam ob vsem delu oz. dejavnostih ostane še kaj 
prostega časa? 
Kako ga preživljate, morda z majhnim sinčkom? 
V povprečju delam med tednom dvanajst ur na dan 
in spim okoli šest ur, kar pomeni, da imam več kot 
zadosti prostega časa. Tega seveda najraje preživljam 
z ženo in štiri mesece starim sinkom Matijo. Sicer 
sem pa po opravljenem magisteriju vpisal doktorski 
študij in že počasi pripravljam dispozicijo doktorske 
disertacije. Ob dobri organiziranosti v družini in v 
službi se vse da, le dobra volja, pozitivna energija in 
pripravljenost na delo so potrebni. Vse ostalo pride 
zraven. 

Darija Šalehar, T3A
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Za tokratno število Tegija sem se pogovarjala s 
Črtom Jakličem, maturantom iz T4B.
Ob Črtu ti ni nikoli dolgčas, saj ima vedno kaj za 
povedati in o vsem svoje mnenje, je nasmejan in 
poln pozitivne energije. Letos je postal predsednik 
Dijaške skupnosti na naši šoli. O njegovi funkciji, 
položaju dijakov, dijaškem življenju in njegovih 
interesih sva klepetala ob okusni kavici.    

Letos si postal predsednik dijaške skupnosti, kako 
gledaš na to funkcijo in samo organizacijo?
Na samo funkcijo gledam kot na odgovornost, da 
zastopam dijake. Če je le možnost, poskušam opozo-
riti na probleme, s katerimi se soočamo, medtem ko 
v naši sredini skušam pripomoči k reševanju le-teh. 
Sama organizacija dijaške skupnosti se mi na naši 
šoli zdi zelo dobra - tukaj bi predvsem izpostavil 
pomoč mentorice Tine Cvijanović, tako da tudi z 
organizacijo dijaških prireditev in podobnimi stvar-
mi ni težav. Ko se pogovarjam z dijaki drugih šol iz 
Slovenije, se mi zdi, da so tukaj stvari res na svojem 
mestu; omembe vredni pa so sploh odlični odnosi 
med dijaško skupnostjo in učitelji ter vodstvom šole. 
Vse se da dogovoriti, seveda če so želje racionalne in 
pristop pravi.

Misliš, da lahko kaj pozitivnega narediš za nas 
dijake ali si zgolj klic vpijočega v puščavi?
Zagotovo nisem klic vpijočega v puščavi, kajti 
opažam, da se čedalje več dijakov ne le zanima, 
ampak tudi ukvarja s svojim položajem. Več kot 
nas je, bolje je, saj smo le tako bolj slišani in tudi 
upoštevani. Skupaj lahko dosežemo marsikaj. To 
se še posebno opaža sedaj, ko je dijaška prehrana 
postala brezplačna, pa nam hočejo to spet vzeti. 
Čeprav smo morda za vlado nepomembni in se na 
nas ne ozira, sem mnenja, da se da narediti dosti 
pozitivnega, pa ne le v tej situaciji, ampak nasploh. 
Le zavzeti se moramo. Tukaj apeliram na vse dijake, 
saj sam zagotovo ne morem doseči veliko, čim pa 
imam za seboj podporo, pa je vse lažje.

Ko si že omenil šolsko malico, kako gledaš na 
prihajajočo možno spremembo zakona?
Očitno je, da gre za politično farso, ko mora se-
danja vlada popravljati tisto, kar je pred volitvami 

odredila prejšnja vlada. Razumem, da je zaradi tega 
luknja v proračunu, toda enostavno se mi zdi nar-
obe, da se tako poigravajo z nami. Komaj smo dobili 
brezplačno malico, nam jo že hočejo vzeti, oziroma 
bi radi nekaj denarja nazaj. To se mi ne zdi prav, 
sploh ne po dveh letih od sprejetja zakona, ko smo 
se na tako malico ravno navadili. Ogromen prob-
lem bi na naši šoli postalo tudi deljenje malice – če 
gre sedaj po načelu zaupanja in prijateljstva, kar 
mi je izredno všeč, bi se potem spremenilo v neko 
nesmiselno beleženje, kdo je bil in koga ni bilo na 
malico. S temi tremi predlaganimi plačilnimi razredi 
pa bi prišlo do socialnega razslojevanja in verjamem, 
da veliko dijakom ne bi bilo všeč, da so zaznamovani 
kot tisti, katerim malico ‘časti’ država. Kljub vsemu 
pa sem mnenja, da se država več ali manj požvižga 
na to, česa si mi želimo in bo naredila tako, kot bo 
hotela. Po šoli je šla peticija – upam, da ste jo vsi 
podpisali – in mogoče bo to dalo politikom vedeti, 
da nam ni vseeno, ali je malica brezplačna ali ne. 
Vsekakor močno upam, da ne bo prišlo do spre-

»Solidarnost je med mladimi«, 
meni predsednik Dijaške skupnosti Šolskega centra Črt Jaklič
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membe, pa čeprav zapuščam srednjo šolo, saj sem s 
sedanjo malico zadovoljen.

Kaj je zate najpomembnejši problem današnjega 
dijaka? Nam je res tako lepo, kot to zatrjujejo 
starejši?
Jaz sem mnenja, da se imamo dokaj v redu. Učenje 
je pač nekako nuja v šoli, drugo pa je zelo v redu: 
imamo brezplačno malico, dijaške popuste … Sploh 
pa na naši šoli. Že od parih profesorjev sem slišal, 
da je naša šola interno označena kot ‘dijaku prijazna 
šola’ in s tem se večinoma strinjam. Kot problem 
vidim le nekakšno preobremenitev z vsemi predmeti. 
To se sploh pozna v nižjih letnikih, ko je predmetov 
ogromno, učiti se je treba pa za vse. Informacij je 
ogromno, ker pa so to povečini družboslovni pred-
meti, je tukaj posledično veliko učenja na pamet…

Misliš, da smo dijaki preobremenjeni s šolo, da 
nam daje včasih nepomembne informacije, ki se 
jih moramo »napiflati«? Dobimo dovolj uporab-
nega znanja za življenje?
Na trenutke, ja, absolutno. Sedaj, ko sem v četrtem 
letniku, se na trenutke ozrem v preteklost in 
razmišljam, kaj v učnem programu je bilo totalno 
zgrešeno. Seveda so take ocene subjektivne, ne 
morem govoriti o absolutni nepotrebnosti nečesa, 
vsekakor pa moramo pogledati celotno sliko in ne 
le delčka – srednja šola je vendarle zadnja stopnja 
našega splošnega izobraževanja. Če smo v osnovni 
šoli dobivali osnovna znanja, se sedaj, ko prestopamo 
v svet odraslih, soočamo z nadgradnjo in uporabo 
teh znanj. Srednja šola nam razširi obzorja na ne le 
tistih področjih, ki nas zanimajo, ampak nam da 
nek grob globlji vpogled tudi v stvari, ki nas mogoče 
ne pritegnejo tako zelo. Vsekakor srednjo šolo 
zapustimo z znanjem z vseh področjih, pa tukaj ne 
mislim na znanje, ki ga dobimo z učenjem. Pred-
vsem imam v mislih izkušnje. Tako da če pogledam 
na zadevo širše, se mi zdi, da poleg vseh podatkov, 
ki jih moramo vedeti, dobimo vsekakor tudi nekaj 
uporabnega znanja za prihodnost. Koliko pa le-tega 
dobimo, pa je odvisno od posameznika. Vsaka šola je 
za nekaj dobra, to pa zagotovo.

Se današnji dijaki brigajo le zase ali je med njimi 
tudi kaj svetlih izjem? So zate to zastarele vred-
note?  Si mogoče tudi sam prostovoljec?
Solidarnost je med mladimi. Čeprav se je mogoče 
ne vidi, je. Mogoče je težko delovati na širši ravni, je 
pa tega veliko med prijatelji, sošolci. Je pa nekaj tega 

tudi organiziranega – na Šolskem centru delujejo 
prostovoljci, na primer. Sam pa sem dejaven pri Ro-
taractu – gre za neprofitno organizacijo, kjer mladi 
ob druženju poskušamo pomagati tistim, ki jim je v 
življenju težje. Vsekakor imam občutek, da se mladi 
zavedamo, da nismo na svetu sami, pa čeprav včasih 
ne deluje tako. Vsak ve, kako je dober občutek, če 
lahko nekomu drugemu prineseš nasmešek na obraz. 
Bi bilo pa tega lahko več, to pa absolutno.

Če se dotakneva še malce osebnih reči… Veliko te 
je opaziti tudi na drugih področjih, s čim vse se 
še ukvarjaš? Kako si organiziraš čas za vse svoje 
dejavnosti ?
Ukvarjam se z veliko stvarmi. Sodelujem na raznih 
tekmovanjih iz znanja, hodim na tečaj arhitek-
ture, igram košarko v rekreacijski ligi, kot dijak 
zaključnega letnika hodim na plesne vaje, sodelu-
jem pri Rotaractu in še bi lahko našteval. Skratka, 
aktivnosti je ogromno, vendar meni to ustreza. Rad 
sem zaposlen, nekako res sovražim dolgčas. Orga-
niziranje vsega tega zna biti težavno, vendar sam 
uživam v tem – razen če se mi kaj prekriva. Ob vsem 
tem si vzamem tudi seveda dovolj prostega časa, je 
pa res, da najbolj trpi moj spanec, ki ga je občutno 
premalo… Ampak kava rešuje vsakdan.

Ti je ob vsej tej pestrosti izbira študija že znana ? 
To je vprašanje, ki me zadnjih nekaj mesecev najbolj 
tare. Rok za oddajo prijavnic se približuje, sam pa na 
žalost še nimam predstave, kje se vidim čez trideset 
let in posledično ne vem, kam bi se vpisal. V ožjem 
izboru sta matematika in arhitektura, mogoče v 
poštev prideta tudi gradbeništvo in računalništvo. 
Imam še nekaj malega časa, da se odločim – upam, 
da se bo kasneje ta odločitev izkazala za dobro.

Glede na to, da uspešno končuješ tehniško gim-
nazijo, imaš kakšen nasvet za mlajše dijake?
Uživajte srednješolska leta, ker so res super. Nekako 
mi je že žal, da so mimo, ampak se z veseljem po-
dajam v izzive prihodnosti. Pa seveda poskušajte 
odnesti čim več izkušenj in znanja, saj vam bo nekoč 
gotovo prišlo prav. Pa saj to že vse veste. Mejte se 
fajn, v glavnem.

Darija Šalehar, T3A
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Popravnih izpitov je za nekaj časa res konec, saj 
smo komaj zakorakali v novo šolsko leto in začeli 
z nabiranjem ocen. So pa v ponedeljek, 5. oktobra 
2009, na ŠCNM svoj Popravni izpit, komedijo o 
srednješolskem življenju, predstavili: Violeta Tomič, 
Miki Bubulj in Ranko Babić.
Komedija, ki je v dobri uro nasmejala vso dvorano, 
govori o dveh srednješolcih, Mirku (Miki Bubulj) in 
Marku (Ranko Babić), ki se tudi letos znajdeta na 
popravnem izpitu.

Nadarjena, a vendarle zelo lena dijaka, se skozi 
šolsko leto rajši posvečata puncam in zabavi kot 
pa šolskim knjigam. Prišel je čas, ko vsi dijaki že 
počivajo na počitnicah, Mirko in Marko pa morata 
zagovarjati svoje znanje pred zelo strogimi profesorji 
(ki jih je vse odigrala Violeta Tomič). Njuni duho-
viti odgovori profesorjem zgodovine, geografije in 
slovenščine zajemajo aktualne dogodke. Poleg po-
navljanja snovi pa so vključene  tudi vse ostale stvari, 
ki srednješolske dni delajo nepozabne. 

Po predstavi sem imela priložnost, da igralce 
povprašam o njihovem poklicu, izkušnjah s po-
pravnimi izpiti, ideji za predstavo in še marsičem. 

Glede na to, da smo srednješolci in da si bomo 
morali kmalu izbrati poklicno pot, me zanima, 
kako in kdaj ste se vi odločili za poklic igralke.

VIOLETA TOMIČ: Jaz sem imela to srečo, da sem 
že od otroštva vedela, kaj bom delala, in sem komaj 
čakala, da odrastem, se znebim vsega tega nujnega in 
da lahko začnem delati to, kar hočem. Tako  je bila 

odločitev že pri devetih letih fiksno sprejeta.

Kakšne so prednosti in slabosti vašega poklica?

VIOLETA TOMIČ: Kar veliko jih je, in prednosti 
in slabosti. Glavna  prednost je ta, da lahko delaš 
nekaj, kar imaš resnično rad, to je največja prednost 
vsakega poklica. Tudi slabosti je  kar veliko, tako da 
če nisi zaljubljen v ta poklic, kar težko zdržiš. Pogoji 
dela so kar hudi, ni fiksnega delovnega časa, delam 
tudi po 12 ur na dan, v dvoranah ponavadi delamo 
takrat, ko so prazne, to pomeni pozimi ponoči ali 
pa čez vikend. Vsi igralci si seveda želimo biti znani, 
prepoznavni in slavni, ko pa enkrat smo, nam to 
na drugih področjih lahko dosti škodi. Ljudje te 
vidijo samo kot en lik, tako kot mene recimo kot 
voditeljico Najšibkejšega člena, vse drugo pa nekako 
zatemni.

Kako se pripravljate na vaše igralske vloge?

VIOLETA TOMIČ: Zelo različno, na ene dolgo, 
na druge malo manj. Študij v normalnih gledališčih 
traja nekako po tri mesece z osemurnim delovnikom, 
vsak dan štiri ure dopoldne in štiri ure zvečer, nekaj 
so vaje, nekaj so predstave. Seveda je zelo odvisno od 
režiserja, ki nam pove, kaj in kako moramo.

S čim poleg igralstva se še ukvarjate? Ste tudi 
režiserka in scenaristka?

VIOLETA TOMIČ: Kdaj pa kdaj zrežiram kakšno 
predstavo, nekaj sem jih že zrežirala, ampak vseeno 
mislim, da sem v prvi vrsti igralka. To, da sem zraven 
še TV-voditeljica, režiserka ... je bolj okras okoli 
mojega poklica.

Bi mladim priporočili svoj poklic?

VIOLETA TOMIČ: Svojega poklica ne morem 
priporočati, za to moraš biti poklican. Za vsak 
poklic moraš biti poklican in če si, potem ni nič 
težko, če pa nisi, pa je vse zelo naporno. V igralstvu 
ne obogatiš, kdor išče hitro pot do uspeha in den-
arja, mu je tukaj zelo težko, zelo malo jih je, ki res 

»Pri kreativnosti ni delovnega časa«
 POGOVOR Z IGRALCI  KOMEDIJE POPRAVNI IZPIT

Intervju
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uspejo. Potreben je talent, ampak talenta je nekje 
deset odstotkov, mogoče dvajset ali trideset, kaj pa 
vem. Ostalo je trdo delo. Zelo talentirani ljudje so 
ponavadi bolj leni; sami veste, če ste prepričani, da 
se boste hitro naučili za kakšno šolsko nalogo, se 
pač greste učit zadnji trenutek. Tisti netalentirani 
so pa ponavadi zelo pridni, ker vedo, da se morajo 
bolj potruditi. Če se pa slučajno združita pridnost 
in talent … teh je le peščica in ti res lahko dosežejo 
velike uspehe. Druge poti pa v nobenem poklicu ni, 
ključna sta pridnost in talent.

Glede na to, da sta vidva avtorja predstave, od 
kod vama ideja za njo? 

MIKI BUBULJ IN RANKO BABIĆ: Nikoli ni 
konkretnega recepta za idejo, pač dobiš jo. Opazuješ 
ljudi. Zelo pomembno je, da veliko opazuješ in si 
zapisuješ. Iz tega se naučiš ideje razvijati in več kot 
delaš na tem, lažje jih razvijaš v eno smer. Malo se 
delaš norca, pa tudi sami po sebi smo taki. 

VIOLETA TOMIČ: Pri kreativnosti ni delovnega 
časa, kreativen si štiriindvajset ur na dan. In ne 
moreš reči, osem ur sem kreativen in sediš v službi, 
lahko ti tistih osem ur prav nič ne pade na misel, 
se pa spomniš česa sredi sprehoda in vsakdanjih 
opravkov.

Ste bili tudi sami kdaj na popravnem izpitu?

MIKI BUBULJ IN RANKO BABIĆ:  Ne, nisva, 
midva sva bila zelo pridna v šoli in nimava izkušenj s 
popravnimi izpiti niti z opomini ne.

VIOLETA TOMIČ: Potem sem pa jaz edina, ki je 
imela »popravca«. Ta je bil bolj kazenski. Jaz sem 
namreč hotela že po tretjem letniku na akademijo. 

Profesor za matematiko mi je kasneje povedal, da je 
bila to »komanda od zgoraj«. Tako da me niso hoteli 
vprašati in sem morala iti na popravnega, da nisem 
šla na fakulteto po tretjem letniku. Ne vem, kaj so 
imeli od tega, ampak mene je to takrat zelo prizade-
lo. Sem pa vse znala, s čisto pet sem ga naredila. To 
je bilo prvič, zadnjič in nikoli več.

Pripravljate še kaj novega?

VIOLETA TOMIČ: Mi sodelujemo samo pri tem 
projektu. Pred nekaj leti sem gledala njuno pred-
stavo Izbrisane (prvi del), zdela sta se mi zelo za-
nimiva in polna idej, zato sem  pristopila k njima in 
jima predlagala, da bi skupaj kaj naredili. Jaz nikoli 
nimam nobenega časa, zato ko rečem »bomo«, je to 
en načelen dogovor, ki včasih traja tudi deset let. Po 
kakšnih dveh letih pogovarjanja, da bomo nekaj na-
redili, sta onadva prišla do mene z idejo za komedijo 
Popravni izpit in ker se rada preoblačim v različne 
like, kot v moji monokomediji Hotel Babilon, sem 
bila seveda takoj za.

MIKI BUBULJ IN RANKO BABIĆ: Midva pa 
imava že drugi del predstave Izbrisani, ukvarjava se 
tudi s stand-up komedijo, TV-šovi, pa tudi risanke 
delava ... Na vsake pol leta vedno pride kakšen nov 
produkt, gledališki ali pa v video obliki. Vsi smo kar 
v hudem tempu, toliko novih idej je. Ideje zmeraj 
pridejo in dobro je, da jih vzgajaš, drugače pozabiš 
in zakrniš. Takoj ko padeš ven iz tega tempa, je težko 
priti nazaj v isti ritem. Lepo pa je »vzdrževati« pub-
liko in jim dajati nekaj novega, drugače te pozabijo.

Pred kakšno publiko pa najraje nastopate?

MIKI BUBULJ IN RANKO BABIĆ: Pred dobro 
publiko. Spoštljivo, pridno, sproščeno, pozorno ... 
Pomembno je, da predstavo spremljajo in da reagi-
rajo. Drugače pa pred publiko nasploh, pred prazno 
dvorano ne, živi ljudje morajo biti. Smo poizkusili 
že enkrat v mrtvašnici, ampak to ni to, nobeden 
ne ploska. Tudi v domu upokojencev smo že, tam 
pa začnejo ploskati dve uri po predstavi, pa  pazljiv 
moraš biti, »da jih kaj ne zagrabi« (smeh).
                                                                                                 

Darija Šalehar, T3A
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Najprej od kje vam ideja za ime skupine?
Okl: Ime smo pobrali iz medicinskega slovarja, 
izhaja pa iz latinske besede za odmrlo tkivo.

Koliko časa se že ukvarjate z glasbo?
Okl: Z igranjem kitare se ukvarjam že od četrtega 
leta, torej že 17 let.
Loky: Bas kitaro igram od pridružitve Necroticu 
lansko poletje, že prej pa sem 4 leta igral električno 
kitaro.

Kako ste se počutili po prvem nastopu?
Loky: Samsko! Po prvem koncertu, ki je bil lani 
poleti, me je pustila punca. 
Okl: Moj prvi špil je bil še s staro zasedbo 24. junija 
2008 na NMS festivalu v Brežicah. Takrat sem imel
 tako tremo, da sem bil moker, kot da bi skočil v 
Krko. Zdaj, po nekaj nastopih, je malo bolje, čeprav 
je nekaj treme še zmeraj prisotne.

Ali vas družine podpirajo pri vašem ustvarjanju?
Okl: Načeloma me podpira, čeprav se včasih 
pritožujejo, da sem pustil šolo, da nimam službe … 
samo počasi se bodo mogli sprijazniti.

Finančno tudi?
Loky: NE, vso opremo si kupimo sami, včasih pa 
nam kakšno stvar posodi tudi izdelovalec kitar iz 
Izole, gospod Sever.

Kakšne kritike medijev sprejemate?
Loky: Kritike so dokaj pozitivne. Kritiki se ne 
osredotočajo na naš izgled, ampak na kvaliteto 
glasbe, na to, kakšen žur naredimo, kako dvignemo 
množico.

Kaj pa prva kritika?
Okl: Prva kritika je bila v reviji RockHard, kjer so 
skritizirali naš demo album Holier than you. Čeprav 
je bila kritika negativna, nam je bila všeč, saj je bila 
kot kup nasvetov za nadaljnje ustvarjanje.
Kdaj vas lahko spet vidimo na odru?
Loky: V bližnji prihodnosti načrtujemo več nastop-
ov, najprej pa nas lahko pridete poslušat 23.1. 2010 
v MC Patriot v Slovenskih Konjicah, kjer bomo 
igrali skupaj s skupino The Language of Thought 
Hypothesis.
                                                                                                                                                   

Gašper Muhič, T3A
Gašper Rojc, T3A

NECROTIC
Novomeško trash/death metal zasedbo Necrotic sestavljajo  pevec ter  kitarist Aljoša Hrastar (Vrolok), njegov 
mlajši brat Timotej Hrastar (Grom) za bobni, kitarist Matej Okleščen (Okl), basist Rok Žurga (Loky) ter 
violinist Jernej Piko.  Skupina obstaja že od leta 2007, vmes pa so že zamenjali basista in bobnarja.  Posneli 
so tudi svoj prvi CD Holier than you, za njimi pa je že istoimenska turneja po Sloveniji.

Intervju
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Vsak srednješolec bi moral znati izračunati tale 
račun, kateri ne bi predstavljal problema tudi 
učencem četrtega razreda osnovne šole. Ja, če ste 
vsaj približno dobri v matematiki, ste dobili rezultat 
natančno 707. Ne? Čudno, saj je bila to pravilna 
rešitev ene izmed nalog 28. 10. 2009 v vsem dobro 
znani oddaji na A-kanalu – Fantastičnem klicu. 
Ja, to je tista oddaja, ki je na sporedu vedno, ko se 
uležeš na kavč v upanju, da se na televiziji pred-
vaja kaj pametnega. Pa se ne. In potem naletiš na 
tole. Antipatična voditeljica kar umira po tem, da 
bi vendarle nekdo poklical, čeprav ogromno ljudi 
čaka na liniji v upanju, da bodo dobili priložnost 
povedati pravilno rešitev. Kot na primer gospod, ki 
je vedel rešitev tega računa in čim so ga spustili v 
eter, je samozavestno odgovoril s 36. Ja, ta rezultat 
bi morali dobiti tudi vsi vi, saj je pravilen po vseh 
matematičnih zakonih in zdravi pameti. Najprej 
moramo seveda razrešiti oklepaje, nato pa le še 
seštevamo in odštevamo do končne rešitve. Odgovor 
pa je bil, vsaj v tej, na srečo, do sedaj že ukinjeni 
oddaji, napačen. Še več, voditeljica se je temu, da bi 
konec igre povedala ‘pravilen’ odgovor, izmikala še 
dve mini igri, kajti le kdo bi lahko trpel ta vreščeči 
glas še nadaljnje pol ure, nato pa vendarle izdala, 
da je rezultat 707. Z besedo sedemsto sedem. Od 
kje? Ne vem. Vem pa to, da s takimi nagradnimi 
igrami zbijajo pomen kakršnikoli izobrazbi, sploh pa 
obvezni in osnovni – osnovnošolski!
Tukaj gre za čisto nategovanje ljudi, saj je podob-
nih primerov še dosti: od drugih računov pa do 
seštevanja evrov. V nobenem primeru pa ni pravilen 
odgovor dejansko pravilen v tem smislu, da prinaša 
denarce. Jasno pa je, da oni lepo služijo na ta račun, 
ko naivneži verjamejo, da bodo na tako lahek način 
prišli do denarja ter kličejo in kličejo. In v redkih 
primerih, ko sem dejansko gledal tole žalostinko, 
mi je šlo kar na jok. Kam smo prišli? Mar nas je 
kapitalizem spremenil v denar hlastajoče ljudi do te 
mere, da bi za denar storili vse, čeprav bi pozabili na 
življenjske in moralne norme? Upam, da ne.
Nasploh se je večina javnih medijev skomercializ-
irala do te mere, da pozabljajo na kvaliteto, dokler 
je branost/gledanost/prodaja velika. To se še posebej 
opazi na televiziji. Pomembne so le ocene gledanosti 

in zaslužek. Tipične risanke, katere smo z užitkom 
spremljali v naših otroških letih in so nam pomagale 
pri razumevanju sveta, kot npr. Pipi in Melkijad, 
pa slikar Bojan in podobne, so sedaj večinoma 
zamenjali kratki animirani filmi o superjunakih, ki 
z nasiljem preprečijo zle namene hudobnežev. Je to 
res sporočilo, ki ga hočemo dati našim potomcem 
za ceno dobre gledanosti? Saj še obstajajo dobri stari 
(in tudi novi) skupki povezanih sličic, toda razlika je 
očitna.
Zelo so se razširili tudi resničnostni šovi. Ljudje 
zgleda radi gledamo druge pripadnike naše vrste, 
kdo bi si mislil. Ampak šovi tipa Veliki brat, kjer 
je nadzor ob vsakem času na vsakem mestu, ali pa 
Kmetija slavnih, kjer udeleženci niso slavni niti za 
slovenske razmere, so enostavno ljudi poneumljajoči 
in jih zaradi tega osebno bojkotiram. Še vedno ne 
vem, ali je tako velika gledanost posledica tega, da 
ljudje radi gledajo nekoga drugega, ker so ti pač 
slavni (oziroma bolje rečeno izpostavljeni) in si tega 
želijo tudi sami, ali pa zato, ker se je zabavno smejati 
debilizmu udeležencev. Čeprav bi si želel slednjega, 
se mi na žalost dozdeva, da vse bolj prevladuje prvo.
Vse več je tudi stvari, kjer je pomanjkanje ka-
kovosti skoraj namerno. Pojav podpovprečnih 
kvazihumorističnih serij, ki so sploh značilne za 
našo nacionalno televizijo, je izjemen. Dobrih 
filmov s kvalitetno zgodbo je čedalje manj, vse 
pomembnejši so efekti. Še pri računalniških igrah 
ni važno, če zadovoljiš igralce s kančkom kritičnega 
mišljenja; pomembno je le, da čim več (naivnih) 
ljudi igro kupi. Saj, razumljivo, vsak bi rad prišel 
do zaslužka na čim lažji način, s čim manj dela in 
truda. Toda ali to upravičuje pojav, da smo čedalje 
manj in manj kritični do vsega?
Ne smemo se zadovoljiti z vsem, kar dobimo. Le 
tako bomo pripomogli k izboljšavi tega, kar je, k 
napredku. Sodobni svet temelji na konkurenci, zato 
je prav, da jo (do zdrave mere) spodbujamo tudi mi. 
Naj nam ne bo vseeno, da nas sodobni svet posiljuje 
s takimi odgovori, kot ga je na enigmo v naslovu 
podal Fantastični klic.

Črt Jaklič, T4B

12+(7*0)-1+4+(3*5)+7-2+1=?
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Vsi drugačni - vsi enakopravni? Ali to res velja? Vsi 
se trudimo biti prijazni, solidarni in brez kakšnih 
podcenjevanj do drugih ljudi. Vendar nam to včasih 
spodleti. Zelo mi je žal, da si nekateri ljudje delajo 
svoje predpostavke o drugačnih ljudeh, kot so 
sami, čeprav jih dodobra ne poznajo. Vendar zakaj 
sploh delimo (poimenujemo) ljudi na normalne 
in drugačne, ko pa se vsak posameznik razlikuje 
od drugega. Vsi smo ljudje, ki imamo slabosti in 
prednosti, dobre in slabe lastnosti. Zato ne vem, 
zakaj osebe z motnjo v duševnem razvoju tako 
ločujemo od nas, ki te bolezni nimamo. Saj so 
oni prav tako ljudje, ki so na žalost že ob rojstvu 
dobili neozdravljivo bolezen in tako dobili pečat 
drugačnih. Če svojim vrstnikom povem, da imam 
brata z motnjami v duševnem razvoju, jih veliko 

ne ve, kako bi odreagiralo na te moje besede. Naj 
»sočustvujejo« z mano, naj se delajo, kot da je s 
tem vse v redu? Mislim, da večini ni povsem jasno, 
kakšni so ti otroci - ti ljudje. Predvsem pa zato, ker 
z njimi niso imeli nobenega pravega stika. Sami ali 
pa s pomočjo prijateljev pridobijo napačno mnenje 
o njih in se niti ne potrudijo, da bi jih preverili, če 
to res drži. Lahko jih vidijo na ulici, ali pred njihovo 
šolo in si mislijo: glej, to so tisti, ki v glavi nimajo 
vsega »pošlihtanega«. Najhuje pa je, ko zbijajo šale 
in se grdo ponorčujejo na njihov račun. Ne rečem, 

da so vsi ljudje taki, toda dovolj je že to, da neka-
teri so.  Kako naj tem dopovemo, da so ti otroci 
polni veselja do življenja, da so igrivi in da razda-
jajo veselje vsem, četudi jih ne poznajo, da so kot 
sončki, ki oddajajo toplino in da te lahko velikokrat 
spravijo v dobro voljo, predvsem pa niso to, za kar 
jih imajo drugi. So ljudje, ki potrebujejo ljubezen 
in prijateljstvo. Res je, da mi moj brat najbrž ne bo 
mogel pomagati pri domači nalogi ali pri učenju, 
lahko pa me nauči, kako je življenje kljub napakam 
lahko vseeno lepo in preprosto. Ti ljudje  res nimajo 
dovolj dobro razvitih učnih  sposobnosti, imajo 
pa zato lahko velike talente za umetnost ali šport. 
Poznam pa fanta z motnjami v duševnem razvoju, 
ki si zelo dobro zapomni številske informacije, npr. 
ne da bi si kam zapisal, pozna vse dneve in letnice 
rojstnih dni svojih sorodnikov, prijateljev, znanih 
pisateljev… Na srečo imam sama priložnost, da ne 
le z mojim bratom, ampak tudi z drugimi otroki 
vsako leto preživljam  nekaj skupnih dni na semi-
narjih. V času, ko imajo starši teh otrok seminarje, 
se jaz ukvarjam z njimi. Res, da vsaka minuta ni 
čisto kot iz pravljice, da so nekateri otroci tudi na-
porni, v tem smislu, da smo jih včasih morali »polo-
viti« oziroma jim dopovedovati, kaj bomo storili v 
naslednjem koraku, toda tudi z današnjimi »nor-
malnimi« otroki imaš veliko problemov, oziroma 
ne ubogajo takoj, ko jim nekaj rečeš. Vesela sem, da 
imam možnost, da se lahko udeležujem teh seminar-
jev, saj sem tako v neposrednem stiku s temi otroki 
in jih tako še bolje spoznavam, dajem, predvsem pa 
dobivam ljubezen. Najlepši občutek pa je, ko jih 
lahko osrečiš že z malenkostmi, jim nameniš kakšno 
besedo, se jim pridružiš v igri ali pa jim nameniš le 
prijeten nasmeh. Velika prednost teh otrok je, da so 
odkritosrčni in se predvsem ne pretvarjajo - so to, 
kar so. Vsakega sprejmejo medse in mu ponudijo 
prijateljstvo. Zato, če jih srečate na cesti ali kjer 
koli drugje,  jim namenite le kakšen topel nasmeh, 
ki ga ne bodo veseli samo oni, predvsem ga bodo 
veseli njihovi starši, saj bodo dobili še eno potrditev, 
da so njihovi otroci sprejeti v družbi. Ni mi žal, da 
imam takšnega brata, saj sem tako obogatena z eno 
izkušnjo več od sovrstnikov, predvsem pa mi da mis-
liti, da vse naše težave včasih niso tako velike, kot se 
nam zdijo. 

Špela Doles, T3A

VČASIH JE TREBA GLEDATI S SRCEM. 
IN TEDAJ NI VEČ DRUGAČNOSTI.
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Vsi enakopravni vsi drugačni
Eni siti eni lačni

Zbudu sm se u resničnost
kjer ne vlada enoličnost
tolko ljudi - vsi drgačni
Eni lepi eni prvlačni
Le malokdo je to za kar se izdaja
predstavnik zakona pa nad temnopoltim nasilje 
izvaja
Zgodil se je množični umor
 Kaj bo sedelo
Na izbiro maš črno in pa belo
Črna zmaga ker v procentih prevlada
Če pa pogledaš drug konc
V afriki majo še zmer prazn lonec
Pa smo usi enakopravni
Tajniki direktorji al pa telesno dejavni
Ko apartheid rase je ločevou
Se noben ni spraševou
Kku se bo problem rešu
Nelson mandela je tačas opešu
Vendar je dosegla javnost
Da je zmagala enakopravnost
Zto zdj smo tle da opozorimo
da apartheida več ne ponovimo

Vsi enakopravni vsi drugačni
Eni siti eni lačni
Proti razlikovanju v napad
Dokler rasizem ne dočaka propad

Beli črni in rumeni
Normalni sirote in posvojeni
Zdravi bolni in ustreljeni
Slabo vzgojeni zlorabljeni in tepeni
Prodani zasvojeni in zapuščeni
Z enim razlogom - vsi smo na tem svetu
Da ustvarmo prihodnost Zemlji kot planetu

Spodbujej dobro volo
Pa kdr gre za frende familjo al pa šolo
Brez pretepov žalitev in podcenjevanja
Rajš uzem v roke knigo pa začen pot izobraževanja
Poskus brez ocenjevanja
ker tle na svetu ni slabih al pa boljših ljudi
So sm stvari
Ki iz človeka naredijo žival
Tako ki se na noge postau
Sm če so v igri droge alkohol al pa denar

Pol pa ugotoviš ku prostovolne prispevke na karitas 
peleš
Denar ni sveta vladar sm zihr pa ma večinski delež

Vsi enakopravni vsi drugačni
Eni siti eni lačni
Eni  ležijo majo hišno gretje
Drugi 10-letniki delajo u rudniku za preživetje

Od znotrej enaki navzven drugi
Ker se obarvan narod preveč trudi
V luži krvi materinsko izsušeno truplo
Zravn nje pa obraz otroka osuplo
Gleda v spomine ne ve kaj je naredil narobe
Da se dogajajo take nezgode
V trenutku strela
Ambicioznež postal je žrtev osirotela

Proti nasilju in orožju
Proti peaceland vznožju
Skup držmo skp oddidmo
U upanju d te dežele več n vidmo

Vsi enakopravni vsi drugačni
Nobeni siti vsi so lačni

Mitja Avguštinčič , T1B

VSI ENKOPRAVNI, VSI DRUGAČNI
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RAZMIŠLJAJMO

SPREMENIL BI…. 
Ko pomislim na spremembe, pomislim na življenje. Na to čudovito »igro«  z nenehnimi novimi igralci…
Pomislim na to, kako bi spremembe vplivale na posamezno obdobje mojega življenja. 
Prihodnost. 
Kako nepredvidljiva, kako zanimiva in pestra pot. Pot, ki ne pelje nikamor drugam kakor na naslednjo 
pot in ta zopet na novo razpotje. Brez konca. Pa vendar čar tega je, da ne veš, kaj te čaka jutri, kaj te čaka 
pojutrišnjem, čez en teden… en mesec, čez eno leto. Desetletja. 
Želja po tem, da se obdržimo v igri, ki se ji reče življenje, je zakoreninjena v vsakem posamezniku verjetno 
že od rojstva. Ni lahka, nenehne borbe, nenehno dokazovanje, da znaš, da zmoreš, da si v redu, da si željen, 
da te ima nekdo rad in imaš rad ti njega… vse to te izčrpava in hkrati tudi krepi. Vzbuja upanje in ti daje 
elan…ne moreš je predvideti, vplivati nanjo, je spremeniti že vnaprej. 
Preteklost. 
Ko človek trpi, večino časa razmišlja o svoji preteklosti in o tem, kaj bi spremenil. Kaj bi lahko bilo drugače, 
bolje. Verjetno je to naravno. Dobro ti nekako ne ostane tako v spominu, dobre trenutke povozita žalost 
in trpljenje.  Sprašujem se, kako bi bilo, če bi se lahko vrnili v preteklost. Verjetno ga ni človeka, ki ne bi 
razmišljal o tem vsaj enkrat v življenju.  Če bi imeli časovni stroj, ki ga bi nastavili, se vrnili in… spremenili, 
kar bi pač želeli spremeniti. Kako čudovito po eni strani in kako grozno po drugi.
Lahko bi vrnili osebe, ki so nam ljube, popravili napake, prišli do bogastva… Lahko pa bi naredili marsikaj 
groznega, kajti človek je, če hočemo ali ne, lahko zelo nepredvidljiv. Moje življenje ni popolno, daleč od 
tega. Spremenil bi marsikaj, kajti moje odločitve, moje poteze niso bile vedno prave. Vendar ravno zato je 
moje življenje drugačno, zato sem edinstven, zato sem jaz - jaz. Tega mi ne more vzeti nihče. Čar je, da ostaja 
zapisano takšno, kot je. 

         Aleš Brzin, E2A 
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Subkultura

SKINHEAD Vol. 1

Kdo so fantje z divjim korakom? 

Skinhead – je skupni naziv za vse pripadnike te subkulture, čeprav govorimo o zelo heterogeni subkul-
turi, katera je nastala v 60. letih prejšnjega stoletja na Otoku. Na razvoj le-te so vplivali mnogi dejavniki 
(zgodovinski, demografski, verski, socialni, politični...), glavna razloga pa sta: gospodarsko stanje po 2. sv. 
vojni in preseljevanje Jamajčanov v Veliko Britanijo. 

Prva faza:
V 50. in 60. so se v Veliki Britaniji že pojavljale subkulture, ki so odstopale od takratnjih družbenih norm. 
‘’Mods’’ (skrajšano od ‘’modernalist’’) ter subkultura, znana pod imenom ‘’Rude boys’’ (čigar ime se v 
jamajščini razume kot ‘’divji, nasilen, aroganten’’). Med leti 1964 in 1967 so se pojavili kot sloj jeznih, 
nezaposlenih  fantov, poznanih po imenu ‘’rude boy’’. Zaradi nezaposlenosti so se kmalu pojavili na črnem 
tržišču in so se ukvarjali z vsem, kar bi jim prineslo zaslužek. Nosili so obleke, poslušali so ska in reggae in 
bili na slabem glasu predvsem zaradi arogantnosti in nasilja. 

‘’Modsi’’ so pa z druge strani, kot pripadniki bele delovne sile, tipični britanski dečki, polni želje po doka-
zovanju pred sovrstniki in sodelavci. Solidni prihodki so jim omogočali, da so nosili lepe obleke, bili vedno 
urejeni in vozili skuterje (Vespe in Lambrette). Z glasbo in mesti, kamor se hodi ‘’ven’’, so bili tesno povezani 
s črnsko skupnostjo imigrantov z Jamajke, katera je bila takrat v razcvetu. Modsi so zaradi razlik v miselnosti 
začeli razpadati, najbolj očitno razliko pa so pokazali ‘’Hard modsi’’.

Tako imenovani ‘’Hard modsi’’ ali ‘’Gang modsi’’ so zavračali hipijevski pogled na svet in drogo, njihovo 
glasbo in politične poglede. Oblačili so se enostavno (kavbojke in naramnice), obuvali so se v bulerje s 
kovinsko kapico in bili na kratko postriženi. Poslušali so ska, rocksteady in reggae. In prav iz te skupine 
Modsov so se kasneje razvili ‘’Skinheadi’’, kateri so že konec 60. postali samostojna in prepoznavna subkul-
tura otrok iz delavskih družin. Ker pa vsako subkulturo zaznamuje poseben stil, s katerim se njeni pripadniki 
identificirajo, tudi ‘’Skinheadi’’ niso mogli biti izjema. 

Stil: 
Leta 1969 so se izoblikovale smernice izgleda skinheadov, katere se je takrat lahko opazilo po celotni Britaniji 
in se do danes niso veliko spremenile: Kratko ostriženi lasje, naramnice in bulerji z železno kapico. Takrat 
dolžina las ni bila tako pomembna kot danes, čeprav so redno hodili frizerju. V redu je bila vsaka dolžina 
las, samo da se je videla koža. Tako imenovana ‘’nula’’ ni bila popularna do poznih 70. Obstaja nekaj teorij o 
tem, zakaj tak stil. Nekateri pravijo, da so se brili, da jih lasje ne bi motili pri pretepih, železne kapice na bul-
erjih pa so jim v pretepu dale veliko prednost. Druga teorija govori o tem, da so videz prevzeli od delavcev, 
ki so delali v lukah. Morali so imeti obrito glavo, da ne bi prenašali uši, železne kapice pa so jim ščitile prste 
na nogah. 

Se nadaljuje v naslednji številki Tegija.
   

Josip J. Franz, T2B
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Zanimivosti

Zakaj spreminjati študijske programe?

Vsak dan se ustvarja novo znanje. Zlasti v zadn-
jih desetletjih se je znanje na različnih področjih 
močno razširilo in napredek je čedalje hitrejši. Tudi 
način študija se je moral prilagoditi tem spremem-
bam. Dolgi, togi in prenatrpani študiji, posvečeni 
predvsem učenju faktografskih dejstev, se umikajo 
krajšim, dinamičnim in fleksibilnim študijem, kjer 
se študent uči temeljnih principov in pristopov, kako 
nadgrajevati svoje znanje z iskanjem že obstoječih in 
vedno novih informacij.

Najbrž ste  za bolonjsko reformo  že slišali ali vsaj 
ujeli kak drobec informacij o tem, kako se prenavl-
jajo visokošolski  študijski programi, kako prinašajo 
nov, zanimivejši in bolj interaktiven študij ter kako 
se študenti povezujejo po vsej Evropi. V letošnjem 
letu mineva deset let od podpisa Bolonjske deklaraci-
je in oblikovanja enotnega evropskega visokošolskega 
izobraževanja. Leta 1999 so se ministri iz 29 
različnih Evropskih držav srečali v Bologni in sprejeli 
smernice razvoja visokega šolstva:

•	 ustvarjanje	enotnega	evropskega		 	
   visokošolskega prostora,
•	 nova	struktura	3	študijskih	stopenj	(3	+	2	+	
3),
•	 ovrednotenje	študijske	obremenjenost	s	
kredit   nimi točkami,
•	 pospeševanje	mobilnosti,
•	 vseživljenjsko	učenje	,
•	 skrajšan	čas	študija,
•	 modularnost,
•	 manjši	obseg	zaključnega	dela,
•	 prepoznavne	in	primerljive	kvalifikacije,
•	 zagotavljanje	kakovosti.

Ena najpomembnejših sprememb v strukturi vi-
sokega šolstva je bila vpeljava treh študijskih stopenj 
; 3-letna diplomska I. stopnja, 2-letna magistrska II 
stopnja in 3-letna doktorska III. stopnja. Bolonjski 
proces uvaja novo vrsto magisterijev, ki jih prej v 

slovenskem visokem šolstvu ni bilo. To so strokovni 
magisteriji, kjer se študenti učijo raziskovalnih me-
tod in pristopov za nadaljnje samostojno raziskovan-
je, hkrati pa jim je omogočeno nadaljevanje študija 
tretje stopnje doktorskega programa.

Večina študijskih programov poteka po izobraževalni 
shemi 3 + 2 + 3 ali  po shemi 4+1+3 - programi na 
UM PEF, UL AGRFT, UL FDV, UL FSD, UL PEF, 
UL PF, UL ZF, UP FHŠ, UP PEF, izjema so enoviti 
magistrski študij, ki potekajo po shemi  5+0, 6+0 
- splošna medicina (6let) , arhitektura  (5let), far-
macija (5let), pedagoška matematika (5let), dentalna 
medicina  (6let), teologija (5let), veterinarstvo (6let).

Tabela 1: Vrste študijskih prenov programov pred in 
po prenovi.

BOLONJSKA DEKLARACIJA

“

“Jo res 
potrebujemo?
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Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva 
se je pojavila potreba po večji primerljivosti obre-
menjenosti študentov s študijem. V ta namen se je 
oblikoval sistem kreditnih točk, ki ocenjuje, koliko 
časa mora študent nameniti študiju posamezne 
študijske enote. Študijsko delo zajema vse študijske 
aktivnosti, ki jih mora študent opraviti – predavanja, 
priprave seminarjev in projektov, vaje, študij litera-
ture, samostojen študij, priprave na izpite, opravl-
janje izpitov itd.
Kreditne točke se študentu podelijo, ko uspešno 
opravi delo in dobi oceno pridobljenih učnih 
dosežkov.

Študijski programi  študentom zagotavljajo večjo iz-
birnosti in so oblikovali v skladu s potrebami gospo-
darstva in novimi izzivi v družbi. Študijski programi 
so večinoma sestavljeni iz osnovnih predmetov, pri 
katerih študent pridobiva temeljno znanje svoje 
stroke, in poglobljenih predmetov, s katerimi dopol-
ni in nadgradi svoje znanje. Fleksibilnost pri izbiri 
nabora poglobljenih predmetov omogoča študentu, 
da študij prilagodi svojim potrebam in željam. 
Študent lahko izbira predmete v sklopu programa, v 
katerega je vpisan, ali sorodnega študijskega progra-
ma, ki se izvaja na isti fakulteti. S tem se je odločil za 
notranjo izbirnost, s katero bo poglobil znanje svoje 
stroke. Ima pa tudi možnost izbirati predmete iz 
drugih študijskih programov, ki jih ne izvaja matična 
fakulteta. V tem primeru z zunanjo izbirnostjo širi 
svoje znanje še na drugih znanstveno-raziskovalnih 
področjih.

Posebno skrb je namenja intelektualnemu razvoju 
študentov, njihovim sposobnostim za neodvisno 
razmišljanje, kritično presojo in uporabo znanja za 
izboljšanje družbe. Svoje znanje lahko nadgradijo 
tudi v tujini. Študij ali delo v tujini predstavlja za 
posameznika neprecenljivo in nepozabno  življenjsko 
izkušnjo. Skozi mobilnost se študent znajde v 
drugačnem študijskem okolju, v katerem spoznava 
akademske, socialne in kulturne razlike ter se ob tem 
osebno razvija. Delodajalci cenijo tovrstne izkušnje, 
zato imajo študenti, ki so bili med študijem mobilni, 
večje možnost zaposlitve tako na domačem kot tudi 
na mednarodnem trgu delovne sile.

Ključne strategije za izboljšanje kakovosti 
študentskega izobraževanja so tudi nove oblike 
poučevanja, problemsko učenje , izkustveno učenje, 
sodelovalno učenje,projektno učenje, od študentov 
se pričakuje, da bodo med študijem z aktivnimi 
metodami dela ter samostojnim delom nadgraje-
vali svoje spretnosti in sposobnosti in tako razvijali 
nabor kompetenc. Eden izmed pomembnih ciljev 
prenove visokošolskega izobraževanja je, da njeni 
študenti pravočasno in uspešno zaključijo študijske 
obveznosti in uspešno  vstopijo na trg delovne sile ali 
nadaljujejo študij na višji stopnji. 

Za lažjo orientacijo med različnimi evropskimi 
izobraževalnimi sistemi in kvalifikacijami je prenova  
študijskih programov prinesla uvedbo priloge k 
diplomi, ki sestavlja informacijo o diplomantu, o 
visokošolski izobrazbi, o stopnji izobrazbe, študiju 
in uspešnosti diplomanta, o možnostih za nadalje-
vanje študija in zaposlovanja ter opis izobraževalnega 
sistema.

Vse visokošolske inštitucije so nove študijske pro-
grame začele izvajati v študijskem letu 2009/2010, 
zato lahko dodatne informacije o prenovi poiščite na 
njihovih spletnih straneh. 
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Zlatka Kocjan, prof.
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Leto 2009 je posvečeno enemu največjih nara-
voslovcev vseh časov, Charlesu Darwinu, saj je letos 
minilo 200 let od njegovega rojstva in 150 let od 
izdaje njegovega najbolj pomembnega življenjskega 
dela »O izvoru vrst z naravnim izborom«. 

Darwin je bil rojen 12. februarja leta 1809 v Shrews-
buryju v Angliji. Rodil se je v premožni družini 
kot peti otrok. Mati Suzannah je umrla, ko mu je 
bilo osem let. Oče Robert je bil zelo razgledan in 
izobražen zdravnik, kar je vplivalo tudi na Dar-
wina. Zgodaj se je začel zanimati za naravoslovje. 
Obiskoval je gimnazijo v Shrewsburyju, čeprav mu 
to ni odgovarjalo, saj mu klasični jeziki niso ležali, 
naravoslovja pa v tistih časih še niso poučevali. Kot 
17-letni fant se je vpisal na Univerzo v Edinbourgu 
z glavno smerjo medicino, a ker ni maral operacij in 
seciranja, se je po dveh letih šolanja izpisal. Poizkusil 
je še v Cambridgeu s študijem teologije, ki ga je tudi 
uspešno končal, čeprav poklica ni nikoli opravljal.
Na vplivne profesorje je s svojim znanjem o nara-
voslovju naredil zelo velik vtis. Vztrajno je samostoj-
no preučeval rastline, živali in kamnine, kar je kmalu 
obrodilo sadove. Prelomnica v njegovem življenju 
je bila, ko je leta 1831 prejel povabilo za ladijskega 
naravoslovca in kapitanovega spremljevalca na razisk-

ovalni ladji Beagle. Na njegovem raziskovalno-geo-
detskem potovanju je opazoval prilagoditve živali na 
različna okolja ter njihov razvoj. Ko se je 2. oktobra 
1836 vrnil v Anglijo, njegova teorija seveda še ni 
bila razvita, saj je svoje zapiske preučeval in urejal še 
več kot dvajset let. Po prihodu domov se je poročil s 
sestrično Emmo Wedgewood, s katero je imel deset 
otrok, od tega sta dva umrla že v zgodnji mladosti. 

Leta 1859 je tako izšla njegova teorija »O izvoru vrst 
z naravnim izborom«. Ta je sprožila številne kritike s 
strani strokovne in cerkvene javnosti. Teorija pravi, 
da imajo vrste z visoko plodnostjo več potomcev, kot 
jih lahko preživi, saj so viri hrane omejeni ter kot 
posledica pomanjkanja nastopi boj za preživetje. Ker 
pri vrstah, ki se razmnožujejo spolno, dva osebka 
nista enaka, razlike vplivajo na njihove sposobnosti 
preživetja v okolju. Osebki, ki niso prilagojeni 
okolju, imajo manjšo možnost preživetja kot tisti, ki 
so na okolje prilagojeni in bodo svoje prilagoditve 
prenesli na potomce. Ta počasen proces prilagajanja 
lahko po mnogih generacijah in spremembah oseb-
kov privede do nastanka nove vrste. 

Darwin je umrl doma, 19. aprila 1882. Na željo 
kolegov je takratni predsednik Kraljeve družbe 
dosegel, da so ga pokopali z državniškimi častmi v 
Westminstrski opatiji v Londonu, kar je čast, ki so je 
bili deležni le redki. 

Karin Jurglič, T2B

DARWINOVO LETO
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Na našem svetu živi več kot šest in pol milijard ljudi 
in prav vsak od njih ima edinstveno življenje in 
lasten pogled na svet. In prav ta raznolikost nam je 
omogočila, da smo skozi zgodovino stalno prihajali 
do novih spoznanj, ki so drastično spremenila naš 
način življenja.
Prav drugačen pogled na svet je bilo tisto, kar 
je omogočilo Charlesu Darwinu, da je prišel do 
spoznanja, zaradi katerega je dandanes znan. Charles 
Darwin, čigar dvestoto obletnico rojstva letos 
praznujemo, je namreč znan zaradi svoje teorije 
evolucije. Teorija opisuje pojav nastanka novih vrst 
tako, da trdi, da organizmi, ki imajo v svojem okolju 
koristne lastnosti, prenesejo le-te lastnosti na svoje 
potomce. Organizmi, ki pa niso dovolj prilagojeni 
svojemu okolju, pa ne preživijo dovolj dolgo, da bi 
imeli potomce, ter posledično izumrejo. S tem po-
javom se razlaga nastanek raznolikih vrst iz enotnega 
skupnega izvora, iz katerega so se razvila vsa živa 
bitja.
Do nedavnega se je verjelo, da je Darwin do svojih 
zaključkov prišel po popolnoma znanstveni poti, 
a nedavna odkritja njegovih zapiskov, so pokazala 
njegovo delo v drugačni luči. Zgodba njegovih od-
kritij se začne z njegovim potovanjem z ladjo Beagle. 
Na odpravo je šel star 23 let in dobro pripravljen, 
saj je izhajal iz premožne družine. Namen dolgega 
potovanja je bilo raziskovanje raznih slabo poznanih 
rastlinskih in živalskih vrst nerazvitega sveta. Ob poti 
je zbral ključne podatke za nastanek njegove teorije, 
a v teh petih letih je izkusil še nekaj drugega. V tistih 
časih je bilo suženjstvo sicer že prepovedano, kar 
pa ni imelo dosti pomena v krajih, kot sta Brazilija 
ali Južna Afrika. Tam je bilo suženjstvo še vedno 
vseprisotno in prav tam je Darwin osebno videl 
krutosti, ki so jih črni sužnji trpeli od svojih gos-
podarjev. Takrat se mu je suženjstvo prvič resnično 
zagnusilo in v njem povzročilo močan odpor. Je pa 
res, da ta izkušnja ni pomenila začetka Darwinovih 
protisuženjskih nazorov, ampak je potrdila in ojačala 
njegova že privzgojena načela. Charles je namreč 
odraščal ob vzgoji svojih starejših sester, ki so ga 
vzgajale v močnem protisuženjskem duhu.
Takrat so obstajali številni zagovorniki suženjstva. 
Med njimi tudi nekateri znanstveniki, ki so le-to 
upravičevali s prepričanjem, da so črnci in ostale 
(nebele) rase različnih izvorov. Verjeli so, da ni 
nobene povezave ali sorodstva med belci in ostalimi 

rasami. Iz tega je izhajala vera, da so belci edina 
vrsta, sposobna življenja v razviti civilizaciji. In ravno 
zato je bil Darwin tako nezadovoljen s svetom, saj 
je razumel, da so črnci prav tako ljudje. Tako je 
prišel na misel, da so belci, črnci in vse ostale rase v 
sorodu. Ta ideja pa je bila potem povod za nastanek 
teorije skupnega izvora vseh živih bitij. V tistem času 
se je mnogim že sama ideja evolucije zdela čudna 
in neprijetna. Izzivala je ustaljeno versko stališče 
Cerkve, ki je trdila, da so vrste nespremenljive vse 
od njihovega nastanka. Vsakršne evolucijske teorije 
so izpodrivale čarobno razlaganje sveta z bolj fizično 
razlago. To nasprotovanje z vzpostavljenim redom je 
bilo med drugim razlog, da Darwin svojih prepričanj 
mnogo let ni objavil. Ko jih je, jih je objavil v svojih 
knjigah. Najprej je objavil knjigo “O izvoru vrst z 
naravnim izborom”. V njej je razložil teorijo nastan-
ka vrst iz skupnega izvora, pri čemur se je previdno 
izogibal omenjanju človeške vrste. Zavedal se je, da 
je tema izvora ljudi preveč obkrožena s predsodki. 
Šele čez deset let se je opogumil in izdal “Izvor 
človeka” (The Descent of Man). V delu je dokončno 
v celoti predstavil svojo idejo o nastanku človeške 
rase. Pokazal je, da smo se vsi ljudje razvili, tako kot 
vsa ostala živa bitja, iz skupnega prednika.
Pri vsem tem se pojavi vprašanje, kako da je ravno 
Darwin prišel do teh zaključkov. Takrat so živeli 
številni drugi naravoslovci, ki so videli iste dokaze za 
evolucijo, a kljub temu niso razvili podobne teorije. 
Odgovor leži v njegovih protisuženjskih nazorih. 
Čeprav je to v svojih knjigah spretno prikrival, je iz 
njegovih dnevnikov razvidno, da mu je bila ideja so-
rodnih (in enakovrednih) človeških ras velik navdih 
za izpeljavo njegove teorije. Iz sorodnosti vseh ljudi, 
ne glede na raso, je prišel na idejo enotnega izvora 
vse človeške vrste. To idejo je nato razširil na vsa živa 
bitja in tako izumil teorijo nastanka vseh živih bitji 
iz skupnega izvora.
Poanta te zgodbe je, da včasih za spoznanje resnice ni 
dovolj samo razumski pristop, ampak potrebujemo 
tudi nekaj, kar prispevamo mi sami. To je drugačen 
pogled na svet, ki nam omogoča, da se lotimo 
problemov na drugačen način. Zato le ne pozabimo, 
da so edino, po čemer se resnično razlikujemo, naše 
misli.

prevedel in priredil: Simon Dobelšek, T3A

DARWINOVA TEORIJA
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MICHAEL JACKSON
kralj ali norec

Lansko leto je gotovo zaznamovala tudi smrt enega 
največjih pevcev vseh časa, temnopoltega 
Michaela Jacksona.

Čudežni deček, kot so ga poimenovali,  se je rodil 
29. avgusta leta 1958 v Gary, Indiana. Že v svojih 
najmlajših letih, takrat ko se večina otrok nauči 
abecedo in začne šteti do deset, je postal superzvezd-
nik. Rodil se je kot sedmi izmed devetih otrok in 
skupaj s svojimi brati  je ustanovil skupino Jackson 
5. Čeprav je bil Michael najmlajši, je bilo že od 
vsega začetka jasno, da je poseben in zelo nadarjen 
otrok. S svojim čudovitim, čarobnim glasom ni 
navdušil le svoje družine, ampak vse ljudi, ki so ga 
slišali peti. 

Njegov oče, Joseph Jackson, je bil pobudnik za 
ustanovitev skupine Jackson 5 in je svoje otroke 
pripeljal do velikega uspeha.Vsak dan so morali 

vaditi in se tako odrekati normalnemu otroštvu. 
Michael danes pove, da svojega življenja ne bi nikoli 
zamenjal in ne obžaluje ničesar, vendar mu je vseeno 
hudo, da ni imel pravega otroštva. Oče jih je ve-
likokrat pretepal, saj je hotel, da bi se otroci naučili 
discipline in trdega dela. V hiši Jacksonovih se je 
slišala samo glasba in petje. Vaditi so morali po cele 
dneve, da so se prav vsi naučili določenih plesnih 
korakov. Ker je bil Michael najboljši v plesu, je oče 
želel, da ga vsi bratje posnemajo. Njegove besede 
so bile: »Naredi to kot Michael!« in če kateri izmed 
njih ni uspel, ga je prebičal.Vsi so se ga močno bali 
in v določenem času celo močno sovražili. Joseph 
je bil odločen, da zagotovi svojim otrokom lepo in 
bogato prihodnost in pri tem ga ni ustavilo prav nič. 
Skupina Jackson 5 je nastopala po državi Indiani in 
se kmalu uveljavila po celotni Ameriki. V poznih 
60-ih so zmagali na lokalnem tekmovanju v petju, 
to jim je zagotovilo pogodbo pri znani in uspešni 
založbi Motown. Njihov uspeh se je takrat samo 
še povečal in kmalu so bili Jackson 5 najslavnejša 
skupina v celi Ameriki.

Leta 1978 je Michael začel igrati tudi v filmih. 
Pridružil se je svoji prijateljici Diani Ross v filmu 
»The Wiz«, ki je bil nekakšna afriško-ameriška verzi-
ja »Čarovnika iz Oza«. Film je bil neverjeten in Mi-
chael se je pokazal kot pravi igralec in tako navdušil 
slavnega producenta Quincija Jonesa. Postala sta 
prijatelja in skupaj sta se odločila, da bosta naredila 
Michaelov novi samostojni album. Tako je leta 1979 
izšel album z naslovom »Off the Wall«, ki je Mi-
chaela spremenil iz ljubkega malega fantka v pravega 
odraslega superzvezdnika. S pomočjo singlov »Don’t 
stop till you get enough« in »Rock with you« se je 
album zelo dobro prodajal. Prodali so 10 milijonov 
kopij in Michael je za svoje čudovito delo prejel 
številne nagrade. Takrat je bilo prav neverjetno, da 
ima lahko en izvajalec takšen uspeh v prodaji albu-
mov in tako se je Michaelov uspeh šele začel!

Leta 1982 je izdal svoj drugi samostojni album z 
naslovom »Thriller« in šokiral svet bolj kot bi ga 
kdorkoli sploh lahko. »Thriller« je podrl vse možne 
rekorde v zgodovini glasbe. S tem albumom je 
prodal 50 milijonov kopij po celem svetu in to je 
bilo nekaj, kar v vsej zgodovini človeštva ni naredil 
še noben človek. Svet je znorel za Michaelom in 
v tistem času je bil prisoten na vseh televizijskih 
kanalih, radijskih postajah, bil je na prvih straneh 

Zanimivosti
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vseh časopisov in revij po svetu. Vse, kar so ljudje 
takrat poslušali, je bil Michael Jackson, in vsi so ga 
imeli najraje za vzor. Postal je najbolj slaven človek 
na svetu in njegova kariera je dobila pravi zagon.

Album »Thriller« je imel kar šest »top ten« singlov 
in je bil številka 1 na lestvici kar 37 tednov! Ljudje 
po svetu so bili tako navdušeni, da niso kupili samo 
enega albuma, ampak so še kar naprej kupovali 
»Thriller« albume in tako še višali prodajo. Njegov 
uspeh je tako močno vplival na ljudi, da je Michaela 
pripeljal do predsednika ameriške države - Ronalda 
Reagana. Ta mu je na tiskovni konferenci pred Belo 
hišo podelil edinstveno nagrado za izjemne dosežke 
in ga proglasil za vzor celotne Amerike. Vsi so bili 
ponosni na Michaela, njegov talent in uspeh, saj je 
bil prav on tisti, ki je dal glasbi pravi pomen.
Do danes še nihče ni prekosil Michaelovega rekorda 
najbolje prodajanih albumov. S Thrillerjem je dose-
gel nekaj, kar je prej veljalo za nemogoče.

Nekega dne je bil v oddaji “talk-show” z voditeljico 
Oprah Winfrey. Intervju si je ogledalo rekordno 
število ljudi po svetu - 100 milijonov gledalcev! 
Michael je za Oprah odprl vrata svojega posestva 

“Neverland”, ki ga je poimenoval po pravljični deželi 
Petra Pana. Intervju je trajal kar 90 minut. Z Oprah 
je govoril o različnih temah in se dotaknil tudi tistih, 
ki so vzbujale največ vprašanj med ljudmi. Skozi 
leta so se v tabloidih pisale številne laži in govorice o 
njem in v tem intervjuju je pojasnil kar nekaj nere-
snic.
Ljudje so si tako lahko sami ustvarili novo mnenje 
o njem in spoznali, da je res čudovita oseba, polna 
ljubezni, dobrote in talenta. Povedal je, da ima 
kožno bolezen “vitiligo”, ki je posvetlila barvo nje-
gove kože in da nikoli ni spal v kisikovi komori, kot 
so pisali tabloidi.
Maja leta 1994 se je prvič poročil, in sicer s hčerko 
kralja rock ‘n rolla, Liso Marie Presley. Zakon je 
trajal eno leto.
Ko je bil novembra leta 1996 na turneji v Avstraliji, 
se je tam poročil z Debbie Rowe, prijateljico in 
medicinsko sestro, ki je skrbela za njegovo kožo že 
vrsto let. Debbie je leta 1997 rodila Michaelovega 
prvega sina z imenom Prince Michael Joseph Jackson 
Junior. Kasneje, leta 1998, pa mu je rodila še hčerko 
z imenom Paris Michael Katherine Jackson.
Pred nekaj časa so paparaci med nakupovanjem v Las 
Vegasu ujeli nesrečnega pop pevca Michaela Jackso-
na. Izgledal je kot mumija, saj je bil na operaciji, na 
kateri so mu reševali razpadajoči obraz.. A v naspro-
tju s prepričanjem nekaterih mu obraz ne razpada 
zaradi enormnega števila plastičnih operacij, pač pa 
naj bi ga v obraz po nesreči udaril 5-letni sin Prince 
Michael II in  mu preklal zgornjo ustnico. Bilo naj bi 
celo tako hudo, da je moral nekdanji kralj popa na 
nujno operacijo, kjer so mu rekonstruirali ustnice.
Lansko leto, in sicer 25. junija 2009, pa je doma v 
svojem dvorcu Neverland, le slab mesec pred svojo 
zadnjo turnejo, umrl zaradi zastoja srca. Umrl naj 
bi sicer zaradi prevelikega odmerka zdravil, ki mu 
jih je predpisal njegov zdravnik. Po celem svetu so 
se odzvali njegovi oboževalci in jokali, ko so izvedeli 
žalostno novico. Njegov pogreb je bil veličasten. Vsi 
se ga bomo spominjali kot kralja popa, kajti njegove 
pesmi bodo ostale nesmrtne. 

Razne stvari so se govorile o kralju popa, ampak 
dokončne resnice o njem ne ve nihče. Prav tako pa 
spomin nanj ne bo nikoli zbledel. 

Danijel Zupan, R4B

Zanimivosti
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“ “»Nikoli mi ni bilo težko 
prijeti za delo, v tem 
najdem svoj mir. Če bi 
moral zagrabiti za zidarsko 
žlico, pač bi. V temelju ne 
maram, da me ima kdo za 
posebnega.« (Total Tedna, 
2007)

ŠAMPION LETA
Dejan Zavec, slovenski boksar, rojen 13. marca 
1976 na Ptuju, je svojo boksarsko kariero začel pri 
šestnajstih letih. 12. januarja 2006 je diplomiral na 
Fakulteti za šport in fizično izobraževanje v Novem 
Sadu in pridobil naziv visoki trener boksa. Pred 
profesionalno kariero je Zavec osvojil devet naslo-
vov amaterskega državnega prvaka in več zmag na 
mednarodnih turnirjih. Leta 2003 je prestopil k 
profesionalcem in nadaljeval v nemškem boksarskem 
klubu Sports Events Steinforth (SES)  v Magdeburgu 
v Nemčiji. Kariero profesionalnega boksarja je na 
lestvici začel s približno 1380. mesta, a že po prvem 
letu je napredoval do okrog 100. mesta. 
V relativno kratki karieri (29 dvobojev, 28 zmag, 16 
s KO, 1 poraz) se je povzpel na svetovni vrh 11. de-
cembra 2009, ko je postal svetovni prvak v velterski 
kategoriji (do 66,7kg) po verziji IBF.
Zavec razbija negativne stereotipe o boksu, saj je 
ambasador fairplaya in pozitivnih vrednot boksa 
kot tradicionalne borilne in plemenite veščine. Sam 
pravi, da je agresija v boksu in nasploh v življenju 
nesmisel. Ne uživa v prizadejanju bolečine nasprot-
niku, niti v krvi, ne živi zato, da bi ga potolkel ali 
prizadel. Udarjanje je pač del igre, doseganje točk. 
Zanj je boks igra, kako prelisičiti nasprotnika, pov-
ezava inteligence in psihe.

Zavec je velik slovenski športnik, saj je dosegel skoraj 
nemogoče. Iz 1380. mesta se je povzpel na sam vrh 
svetovne boksarske lestvice. Biti boksar v Sloveniji je 
komplicirano, saj ta šport ni tako uveljavljen kot na 
primer v ZDA. To se najbolj pozna v financiranju 
boksarjev, saj je sponzorstva zelo težko dobiti. Do 
naslova svetovnega prvaka so ga privedli trdo delo, 
vzdržljivost in taktika, zato smo lahko ponosni, da 
imamo tako kvalitetnega športnika.

Vid Košak, T3A

Dejan Zavec
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“
»Med borbo je treba veliko taktizirati 
in spreminjati strategijo – napadaš, se 
umirjaš  in skušaš prelisičiti nasprotni-
ka, da naredi napako. In ga kaznuješ.« 
(Mladina, 2006)

»To,  kar cel čas trdim, je, da imam najboljšo in najbolj fantastično publiko, vsakega posameznika, vsi dihajo za boks, za šport, zame. (TV Maribor, 2008)
»Čeprav v ringu običajno ni milosti, 
sva se na začetku prav vsake runde 
dotaknila z rokavicami, česar še nikoli 
nisem doživel.«(Rafal Jackiewicz, evropski prvak po 

dvoboju z Dejanom Zavcem, Delo – 
Polet, 2008)

»Vzdevek Mr. Simpatikus sem dobil že na začetku profesion-alne kariere od tedanjega tren-erja. Rekel je, da presenetim z nasmehom, v trenutkih, ko je vsem najtežje.« (Sport1.si, 2008)

»To,  kar cel čas trdim, je, da imam najboljšo 

in najbolj fantastično publiko, vsakega pos-

ameznika, vsi dihajo za boks, za šport, zame. 

(TV Maribor, 2008)

“
“
“

Zanimivosti

»V boksu ni kot v moštvenih športih, 

kjer te trener ob slabem dnevu lahko 

zamenja. Vedno se sam dviguješ ali 

izgubiš.« (Ekipa, 2008)
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Monotono udarjanje basov z zvokom činel. To ni 
zame. Tako bi elektronsko glasbo opisala večina tis-
tih, ki se te zvrsti ne poslužuje. Pa je res tako? 
Pa poglejmo nazaj v čas 70. let, ko se je pričel pohod 
glasnih rave zabav. Natančnega datuma začetka žal 
ni, vendar pa je bil večji prelom v prepoznavnosti 
leta 1970, ko je bil v Nemčiji ustanovljen elektrons-
ka skupina  Kraftwerk. Daleč stran od modernih ste-
reotipnih predstav o neumornem drgnjenju gramo-
fonov so zasedbo sestavljale elektronske orgle in 
»sintetizatorji«, s katerimi so izvajali zvoke, podob-
nim tistim, ki jih slišimo pri igranju tetrisa. Semena 
njihovega ustvarjanja so kmalu vzklila in pojavljalo 
se je vse več eksperimentatorjev, ki so uveljavljali svoj 
pristop. Tako se je razvilo vse več novih zvrsti; od 
melodičnega tranca, veselih ritmov disko in dance 
glasbe, ritmičnega housa, techna, drum’n’bassa, 
breakbeata, hip hopa in malo trša hardstyle in hard-
core ter vseh podzvrsti, ki posamezne skladbe le še 
bolj definirajo. 
Skozi desetletja se je njen položaj vse bolj utrdil, 
medijska popularnost je naraščala in sam zvok 
je postajal vse bolj komercialno usmerjen. DJ-ji 
so postajali prave male zvezde, ki so zabavali več 
desettisočglave množice. 

Vdoru plesnih ritmov se nismo mogli izogniti tudi 
v Sloveniji. Pionir plesne glasbe na slovenskih tleh, 
DJ Umek oz. Uroš Umek, je skupaj z somišljeniki 
organiziral prve rave zabave s tehno glasbo že v 90. 
letih in kaj kmalu se ga je prijel vzdevek »Foter«. V 
svojih 15 letih ustvarjanja je priredil in ustvaril preko 
600 pesmi, izdal čez 150 vinilnih plošč in 4 albume. 
Zadnji je bil izdan 2009., kar kaže, da njegovemu 
repertoarju še ni konec. Njegovo udejstvovanje in 
dokaz, da spada v svetovno elito, je pokazalo tudi 
29. mesto (2007) na lestvici najpopularnejših DJ-jev 
revije DJ Mag  in 3. mesto (2009) med tehno DJ-ji.
Tudi to leto bo ponovno polno različnih dogodkov: 
Loveparade v Nemčiji, ki je znana po najboljših iz-
vajalcih in milijonskem številu obiskovalcev, Qlimax 
v Arnhemu na Nizozemskem, Mayday v ZDA ter 
mnogi drugi. Torej nas čaka pestro leto 2010!

Matej Vehar, T3A

Zanimivosti
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Kot veste, je Facebook danes med mladimi zelo 
popularen in malo je takih, ki niso člani te velike 
družine. Ima ga tudi moj brat Urban.  Ponavadi 
nima veliko dela, zato pogosto pregleduje, kaj je 
novega. Na strani Lige prvakov je zasledil nagradno 
vprašanje, ki bi ga v primeru pravilnega odgovora 
pripeljalo v studio POP TV, kjer snemajo oddajo 
Liga prvakov.  Pravilno je odgovoril  med prvimi. 
Kmalu po razglasitvi dveh nagrajencev je dobil po 
mailu urnik poteka ogleda studija. Zvedel je še, da 

lahko s sabo pripelje še enega prijatelja. Ta čast je 
doletela mene. Tako sva se v torek, 24.11. 2009, 
odpravila v Ljubljano pred hišo ProPlus. V avli je 
naju in še drugo nagrajenko s prijateljico sprejel naš 
vodič Matija Abram.Vse je lepo pozdravil in povedal, 
da je njegova funkcija v hiši programiranje in urejan-
je spletnega portala 24ur.com. Popeljal nas je v stu-
dio, kjer je voditelj Dani Bavec že vadil svoj uvodni 
govor. Tam smo se posedli na znamenite fotelje, sicer 
v lasti Lada in Jurija, ki jih vidimo v oddaji As ti tut 
not padu. V enem samem prostoru smo videli scene 
resničnostnega šova Kmetija, oddaje Lige prvakov in 
As ti tut not padu. Kmalu je za nami v studio prišel 
tudi gost večera Zlatko Zahovič. Vse je potekalo 
v živo. Oddaja je trajala 45 minut pred začetkom 
nogometne tekme med FC Inter in FC Barcelona. 
Po koncu uvodnega dela smo se tudi sami rokovali 
in slikali z gostom Zahovičem. Nato so ga odgovorni  
posadili pred televizijski zaslon, da si je natančno 
ogledal tekmo in jo po polčasu oz. po tekmi tudi  
pokomentiral. Tudi sami smo si v  njegovi družbi 
ogledali 30-minutni prenos prvega polčasa. Nato nas 

je čakal ogled celotnega uredništva POP TV in Ka-
nala A. Najprej smo se sprehodili do komentatorja 
tekme Gorana Obreza, ki je v posebno izolirani sobi 
tekmo komentiral. Ker ga nismo smeli preveč motiti, 
smo lahko le za kratek čas pokukali na njegovo 
delovno mesto. Bilo ga je zelo zanimivo videti, saj je 
bil zelo sproščen (glej sliko). Na glavi je imel slušalke 
z mikrofonom, v roki pa svinčnik in papir. Sedel je 
v udobnem fotelju z nogami na mizi. Naša pot se 
je nadaljevala v prostor, v katerem snemajo oddajo 

24 ur. Sam studio je za stekleno pregrado, da mi, ko 
gledamo oddajo, ne slišimo hrupa. Pred to steno pa 
dela veliko ljudi. Videli smo 4 montažerje, ki so spre-
jemali signale vseh nogometnih tekem tistega večera. 
Zbirali so zanimive odseke, kot so goli, kartoni, 
kazni in podobno. Poleg tega pa so morali še sestaviti 
besedilo, da so kasneje ta odsek tudi pokomentirali, 
ko je šel na televizijo. Naš ogled je bil skoraj pri kon-
cu, a nas je vodič odpeljal še do srca hiše. To je  soba, 
kjer se preverja, če je vse v najlepšem redu. Tam smo 
srečali tudi znanega Tomaža Klemenčiča, pomočnika 
urednika športnega programa, novinarja in voditelja. 
S tem je bil naš ogled zaključen. Zahvalili smo se za 
povabilo in ogled. 
To je bilo  neko posebno doživetje, ki ga ne bom 
nikoli pozabil. Videl sem mnogo zanimivih stvari, ki 
jih doma z udobnega naslonjača ne moreš videti. Pa 
še srečanje z Zahovičem nekaj velja, mar ne?

Gregor Jenič, R4A

Zanimivosti
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Leposlovje

KDAJ DRUGIČ SE BOVA POGOVARJALA

Rad te gledam, kadar spiš.
 Kaj pa je privlačnega na tem?
Ti. 
 Sem med spanjem bolj privlačna kot 
sedaj?
Gola si mi vselej lepša. Rad opazujem tvoje telo.
 Si me med spanjem slačil?
Ne bi smel? Obožujem te! Tako popolna si!
 Dovolj!
Kaj je mala moja? Kaj je narobe?
 Nič. 
Povesila je pogled in se zaprla vase kot že nič 
kolikokrat… pa je govoril.
Veliko ji je povedal. Njegove besede so ji odzvanjale po koži, počasi so lezle po njej in zlezle tudi v njo. 
Ugajalo ji je, toda ona njemu ni mogla glasno izraziti svojih občutkov. Tako tuje so se ji zdele lastne izrečene 
besede. Kakor da je telo daleč od misli. V sosednji sobi.
Si v redu ljubica?
 Dotaknil se je njene rame, pa se je še bolj pomaknila k steni; odejo je potegnila s 
sabo, da je razgalila njegovo stran njega, pa se je zato pomaknil k njej in ni bilo efekta z njenim oddaljevan-
jem. Samo še bližje je bil.
 Zakaj ga kaznujem z molkom, obračanjem hrbta? Zakaj sem ves hlad zlila nanj? Je on 
kriv, da sem tako čudne narave? Zakaj mu ne razložim?Sem res tako nezmožna nekaj povedati? Nekaj bolj 
občutljivega o sebi…
 
Tvoj molk me straši. Odbija me, ker ne vem, kaj počnem narobe.
 Ona se ne zgane. Brez misli je njena glava, kakor da se ne bi zavedala trenutka, v katerem je. On 
reče, da ne zmore. Da se rad pogovarja in da nima dekleta samo zaradi lepote.
Zabolelo jo je in hkrati pogrelo ob misli, da je zanj kljub vsemu lepa.

Toda je to dovolj? Vsekakor ne, če ne odprem ust. 

Njene misli se zataknejo ob režo glasilke. 
Toda ko zagleda njega odhajajočega, se ji govorna pot sprosti in ga prosi, naj ostane,
da bi se rada pogovarjala z njim.
 Sedel je v njeno neposredno bližino in se ji nasmehnil. Rekel ji je, da ne bi zares odšel, da ne more. 
Da ima občutek, kakor da je nekaj bistvenega pozabil, če gre od nje.
Pogovor je obvisel v zraku, nemudoma ko se je dotaknila njegovega stegna in ga zapeljivo pogledala.
 Morda jutri. Kdaj drugič se bova pogovarjala.

Urška Kobe, bivša dijakinja TG
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Za dežjem vedno posije sonce

Prikazal se je prvi svit. Žarki so nagajivo posvetili 
izza hribov in zaslišal sem petje petelina, ki so ga 
ti isti žarki predramili iz krepkega dremeža, saj so 
ga prejšnji dan močno utrudile njegove »žene«, ki 
znajo biti včasih zelo neizprosne. Nisem se zmenil 
za jutranjo budnico, dokler niso žarki posvetili tudi 
skozi špranje med deskami in se kot nalašč ustavili 
na mojih trudnih vekah. Tudi oni so me skušali 
zbuditi, a zaman, saj sem se obrnil proč in skušal 
nadaljevati s spancem. A nisem mogel zaspati nazaj, 
saj je bil v zraku vonj po plesnivem senu.
Slišal sem škripanje desk, a sem bil prepričan, da je 
le vetrič, ki se poigrava zaradi dolgčasa. Pljusk. Kar 
naenkrat se mi je zazdelo, da se utapljam v kadi z 
ledeno mrzlo vodo. Skočil sem pokonci, neštetokrat 
zakrpane hlače so padle in se ustavile šele pod koleni, 
lasje so bili mokri, vendar je ob silnem strahu nekaj 
junakom uspelo obstati v zraku; trepalnice so bile 
zlepljene in nisem jih bil zmožen odpreti, srajca pa 
se me je držala kot prilepljena, čeprav se je iz vseh 
strani cedilo z nje.  Z rokavom sem si pomencal 
zaspane oči in ga zagledal pred seboj. 
V desni roki je držal vedro in v levi, ki je bila polna 
brazgotin in opeklin, šibo, ki je bila tako prožna, 
da se je lahko trikrat ovila okoli mene. Bil je Janez. 
Dvignil je levico in zamahnil. Šiba se je dvakrat ovila 
okoli mojih nog in se z največjim veseljem zarila v 
mlado in trudno meso. Nesrečna srajca, ki bi bila 
prevelika tudi županu, ki je rad pravil, da ni debel, 
ampak ima le močnejše kosti in nekaj več kožne 
gube;  to ima njihova družina pač v krvi, se je zatak-
nila ob žebelj, in ko sem padel, je popokala po šivih. 
Zaskelelo me je. A vendar takega skelenja še nisem 
občutil. Ne zaradi padca ali šibe, ki je bila še vedno 
ovita okoli mojih nog, temveč zaradi srajce. 
Koliko neprespanih noči? Koliko neprecenljivega 
truda in časa? Ogromno. Mati, ki je dala skorajda 
zadnji novec za niti in blago, da bi mi lahko sešila 
srajco pred odhodom; mati, ki je prejokala mnoge 
večere ob šivanju le-te in se je neštetokrat zbodla s 
šivanko, bi bila zdaj izjemno žalostna, saj je bil ves 
njen trud zaman. Solze so kar privrele na plano in 
zaman sem se trudil, da jih Janez ne bi opazil. 

Z globokim glasom, ki je bil poln tesnobe, mi je 
ukazal: »Umij se in takoj na delo! Brez dela ni jela!« 
Kljub njegovi grobosti mi je v glavi odzvanjala 
očetova trditev, ki mi jo rekel vsakokrat, ko sem 
imel kakšno težavo: »Poglej, Gašper. Ne glede na to, 
kako hudo ti je: jutri ali pojutrišnjem oziroma kmalu 
bo bolje. Saj veš, kako pravijo, da za dežjem vedno 
posije sonce.« 

Janez

Nikoli ne bom pozabil njegovega pogleda, ko je 
prišel pome. Gledal me je. Ne. Požiral me je s pogle-
dom in premeril od glave do pete. Še nikoli nisem 
videl česa takega, kaj šele da bi pomislil na kaj tako 
grozljivega.
   V vsej vasi se ga otroci bojimo kot hudič križa. 
Prišel je na tak glas, da se mu umikajo tudi odrasli.  
Medtem ko drugje otroke strašijo z »bavbavi«, parklji 
in drugimi strašnimi bitji, pri nas strašijo s takimi 
ljudmi, kot je Janez. Sicer ni vedno tak, a ko je 
besen, je bolje, da ne sreča kakega otroka. Ne vem 
zakaj, vendar je očitno nastrojen proti otrokom. Če 
ima pri roki šibo, ki se ovije okoli otroškega telesa 
kot piton in ne duši, ampak se zareže v kožo, ni 
varen pred njim noben otrok. Sam sem bil žrtev 
njegove šibe že neštetokrat, a pravzaprav ne čutim 
več bolečine.  Njegovemu trpinčenju otrok se lahko 
samo še posmehujem. Ne vem, ali se je moje telo 
prilagodilo udarcem ali pa je Janezovo srce postalo 
toplo in se mu smilimo jaz in vsi otroci. 
Janez velja v vasi tudi za najbolj neotesanega 
in arogantnega moškega. Sam zase pravi, da je 
najpogumnejši ter da zamika vsako gospodično, 
ki gre mimo. To bo držalo, ampak jo s svojim 
vedenjem in postavo tudi takoj odžene od sebe. 
Svoje nepočesane in vsakršne umazanije polne lase 
skriva pod ne kaj dosti boljšim klobukom, temne, 
zaraščene in košate obrvi naj bi poudarjala njegove 
zapeljive oči, a temu ni tako. Njegovega mrkega 
in ubijajočega pogleda ne bi moglo skriti na tisoče 
tančic. Njegova levica je polna brazgotin in opeklin, 
na vratu ima odtis, ki spominja na nekakšen žig, 
ki bi mu ga lahko pustila ožarjena železna palica, 
ter opeklino na obrazu, ki se razteza od spodnje 
ustnice pa vse do levega ušesa. Če še to ne prestraši 

SANJE SE URESNIČIJO
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mimoidočih gospodičen, jih pa zagotovo prestraši 
njegov glas, ki je globok kot brezno brez dna, tresoč 
kot strune kontrabasa in prodoren kot zvonec, ki v 
tovarnah naznanja konec delovnega časa. Poleg tega 
pa je ogromen in čokat kot kakšna omara. Torej. 
Če vse to združimo skupaj in dodamo njegov sloves 
nekakšne »strašne pošasti«, lahko ugotovimo, da se 
ga izogiba vse, kar leze in gre.
Pred mnogo leti, ko je bil še mladostnik, je živel 
srečno s svoj zelo številčno družino: z očetom,  
materjo,  babico ter še z osmimi brati in sestro. Bili 
so srečna družina, dokler ni na porodu umrla mati. 
Oče se je pričel opijati, pozno je prihajal domov,  jih 
pretepal in na koncu vse otroke vrgel na cesto. Ker je 
bil Janez najstarejši, je bil odgovoren za njih in je na 
vsak način poskušal najti rešitev, kako bodo preživeli 
zimo. Po vaseh jim je iskal kakršnokoli zaposlitev. 
Na koncu je ostal sam. Pravijo, da so ga velikokrat 
videli, kako je stal ob oknu hiše, v kateri je živel 
samo še njegov oče, in gledal otožno skozi okno. 
Spet drugi pravijo, da je očeta sovražil iz dna srca in 
da je vsakič, ko je stal pred oknom, koval načrt, kako 
se bo najlažje maščeval očetu.
Nekega večera, ko je oče prišel domov, je pred vho-
dom zagledal Janeza. Rekel mu je, naj odide z nje-
gove posesti, sicer mu bo še žal. In tako se je zgodil 
niz naslednjih dogodkov, ampak nihče pravzaprav ne 
ve, kaj se je zares zgodilo. 
      

Janezova bolečina

Ko ga je oče tako osorno odslovil, je skoraj pobesnel, 
a tega ni pokazal navzven. Čeprav ga je odslovil, 
Janez še kar ni hotel slišati njegovih besed in vnel se 
je hud prepir. Kljub temu da je bil oče pijan, se je 
začudil vsem psovkam, ki jih je Janez stresal kot iz 
rokava, eno za drugo. Potem pa je očetu prekipelo 
in je vzkliknil: »Pamž! Bodi tiho! Nikoli nisi bil za 
nobeno korist in tudi ne boš!« in mu obrnil hrbet. 
Nihče ne ve, ali je Janeza to prizadelo ali je podžgalo 
njegov bes, ki pa je kmalu poniknil in bil pozabljen. 
Solze so kar prihrumele na plan in ni jih mogel več 
zadrževati. Očeta je mrko pogledal ter nekaj zamrm-
ral. Gledal ga je kratek čas in s solzami v očeh stekel 
stran. 
V vaško krčmo je pritekel ves zadihan, objokan, 
opraskan in opečen. Komaj so ga prepoznali, saj je 
bil ves sajast in razcapan. S težavo je z ogromnimi 

presledki med besedami povedal, da gorita očetov se-
nik in hiša. Zagnali so preplah, pred krčmo so pričeli 
zvoniti in s tem opozorili na požar. Ljudje so priteka-
li iz vseh strani in v rokah nosili vedra. Krčmar in 
njegov sin sta vpregla štiri najboljše konje in ljudje so 
poskakali na oba voza. V manj kot treh minutah so 
bili že pred gorečim poslopjem in vsi obstali, ko so 
se iz hiše zaslišali kriki. V hiši sta ostala Janezov oče 
in njegova babica. Ni jima bilo več pomoči. Dobri 
ljudje so se trudili, da bi prišli do njih, a niso mogli, 
saj se je ogenj preveč razširil.
Čez okoli tri ure jim je uspelo pogasiti ogenj, a žrtev 
ni manjkalo. Poleg Janezovega očeta in babice sta 
v požaru umrla tudi dva soseda, ki sta jima skušala 
pomagati. Kmalu je prišel tudi Janez in njegovi 
bratje. Kar naenkrat je iz množice radovednežev 
izstopila neka starka in zakričala: »Janez! On je bil! 
Videla sem ga, ko je tekel iz hiše!« Vsi so se začudili 
in dva krepka možakarja sta ga zgrabila in zvezala. 
Bil je že obsojen. Ljudstvo ga je obsodilo, ne da bi 
lahko povedal, kaj se je v resnici zgodilo. Posedli so 
ga na voz in odpeljali k županu. 
»Jej, jej, dečko. Sam si se obsodil. Kaj porečeš na to?« 
je župan nenehno govoril Janezu. Ko se ravno hotel 
braniti pred napadi, ga je župan prekinil in rekel: 
»Jutri boš zaslišan pri sodniku. Do takrat pa moraš v 
pripor.« Počutil se je izdanega, a najhuje je bilo, da 
mu ni nihče hotel prisluhniti in je v očeh drugih bil 
krivec samo on. 
Znašel se je pred sodnikom. Nepremično ga je gledal 
in njegove oči so razkrivale, da je že obsojen. Nekaj 
žensk je pričalo proti njemu in ga tako dokončno 
dotolklo. Ko je bil na vrsti, da se brani, mu niso 
pustili do besede in so ga kar razglasili za krivega. 
Odšel je v zapor in tam ostal dolgih 16 let. Ko je 
prišel iz zapora, je le s težavo pridobil nazaj očetovo 
zemljo, ki jo je imel v lasti, preden je umrl, in si tam 
zgradil hišo ter nov senik. Odkar je prišel nazaj, se 
drži bolj zase, pretepa otroke ter se izogiba družbe, 
kolikor le more. 
Kot sem že omenil, nihče ne ve, kaj se je pravzaprav 
zgodilo. A nekaj je res. Potem ko je Janez zbežal ves 
objokan, se je tudi vrnil nazaj in vstopil v hišo. Slišati 
je bilo prepir med Janezom, očetom in babico.
Kmalu se je prepir pomiril in nekaj časa je bila mrtva 
tišina. Nenadoma pa je Janez ves opečen, opraskan, 
sajast in v solzah pritekel iz hiše. Pričel je teči proti 
vasi, a mu je kašelj to le še otežil. Za njim je bilo 
opaziti ogenj po vsej hiši. Ali je Janez res podtak-
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nil požar, da bi se maščeval očetu, ali pa se je med 
prepirom prevrnila petrolejka in zanetila požar? 
Mogoče pa je Janez poskušal rešiti očeta in babico iz 
ognjenih zubljev in tako pridobil številne praske in 
opekline?

Idilično življenje pred mojim 
odhodom 

Preden me je Janez odpeljal, je bilo moje življenje 
izpolnjeno s srečo in veseljem. Živel sem v veliki 
družini, ki je vključno z mano štela 14 članov: 
babica in dedek, oče in mati ter deset otrok. Oče je 
bil gozdar, dedek je vedno izdeloval različne stvari iz 
lesa, mati in babica sta kuhali, skrbeli za otroke in 
čistočo ter za naše putke in kravo Mulko. Otroci pa 
smo iz dneva v dan postajali vse večji in zahtevnejši, 
z našim odraščanjem pa je prihajala tudi odgov-
ornost. Vsakič, ko je bil nekdo izmed nas dovolj 
star, je odšel od doma, da bi zaslužil denar ali vsaj 
nekaj za pod zob za družino, saj je bilo potrebno 
nahraniti štirinajst ust in samo očetova plača ni 
zadostovala. Ko pa smo nekega dne izvedeli, da se 
je oče ponesrečil med podiranjem dreves v gozdu, 
smo lahko sklepali, da bo postalo le še težje in bomo 
morali od doma tudi najmlajši. In tako je tudi bilo. 
Ker sem bil najmlajši, sem lahko še s starimi starši 
in starši ostal doma in pomagal, kolikor sem mogel. 
Očetu sem prinašal čaj in hrano, saj ni mogel vstati 
iz postelje, dedku sem pomagal pri rezbarjenju in 
mu včasih prinašal tudi les, materi in babici pa sem 
pomagal pri hišnih opravilih in pri molži Mulke, 
skrbeti za putke ter pri opravilih na dvorišču. Bilo mi 
je všeč, saj sem bil zdaj jaz »glavni« in je bilo na nek 
način skoraj vse odvisno od mene. 
Prišel je tudi dan, ko sem moral v šolo. Zelo do-
bro se spomnim tega dneva. Vsi so ga nestrpno 
pričakovali, le meni se ni ljubilo v šolo. Prisiljen sem 
bil obleči »mašne« hlače in srajco ter obuti čevlje, da 
se v šoli pokažem v dobri luči. Dedek mi je v roke 
potisnil jabolko in majhno rjavo šolsko torbo, ki 
je bila oguljena in je smrdela po plesni, kot bi bila 
pozabljena že sto let. Napotil sem se v šolo in na poti 
so se mi pridružili še moji prijatelji iz vasi. Vendar 
smo fantiči kot fantiči. Sezuli smo si čevlje in vsi 
poskakali v prvo lužo. Med našim uživaštvom pa je 
mimo prišel učitelj, ki se je ravno tako odpravljal v 
šolo. Pograbil je šibo in nas napodil v šolo. A kaj, ko 

smo bili vsi blatni in mokri in smo ob prvi priliki 
pobegnili v gozd. Cel dan smo preživeli ob potočku 
na livadi, kjer smo se preganjali, lovili ribe in strašili 
srne. Vendar je prišla ura, ko smo morali nazaj 
domov in vsi smo se bali, da so starši izvedeli, da nas 
prvi dan pouka sploh ni bilo v šolo. 
S strahom sem se približal dvorišču, kjer sem zagled-
al mater in babico, ki sta bili videti nekoliko nervoz-
ni, saj sta hodili sem ter tja in se večkrat spogledali, 
skomignili z rameni in vzdihnili. Nekako sem zbral 
pogum in odprl dvoriščna vrata. Mati je takoj planila 
predme in me zgrabila za ušesa. Odvlekla me je v 
hišo, me naslonila na kolena in me pričela tepsti s 
kuhalnico. Medtem ko me je tepla, je govorila, kako 
jo je skrbelo; mislila je, da sem padel v kakšno jamo, 
da me je napadla zver ali da me je morda ugrabil 
kak nepridiprav. Babica jo je rotila, naj me ne tepe, 
češ da nič ne pomaga,  sam pa sem se vsemu temu 
smejal, kot bi me nekdo žgečkal. Potem pa je prišel 
dedek in rekel: »Zakaj pa ne nabereš kopriv in ga 
nekajkrat pošteno naklestiš po nagi riti? Boš videla, 
da pomaga bolj kot kar koli drugega.« In tako je 
tudi bilo. Dedek je odšel nabrat kopriv, in ko jih je 
prinesel, mi je mati slekla hlače in kot da bi jo nekaj 
pičilo,  pričela udrihati po moji zadnji plati. Rotil 
sem jo, naj preneha, češ da se ne bo nikoli več pon-
ovilo, a ni in ni hotela prenehati. Na trenutek se mi 
je zazdelo, da celo uživa.
Čez leto dni ja napočil dan, ko so mi sporočili, da 
moram od doma služit kruh za družino. Nisem 
mogel verjeti, da so me vsi izdali. Mati mi je dala 
srajco, ki jo je šivala dolgo časa, in to je bilo vse, kar 
mi je lahko dala, le da jaz tega nisem cenil. Skušal 
sem pobegniti, a zaman. Nato je nekega meglenega 
jutra prišel Janez. Posedel me je na voz in zdelo se 
mi je, da me je odpeljal na tisoče kilometrov stran 
od družine, saj se je pot vlekla in ji ni bilo videti 
konca. Naposled sva prispela in takoj mi je pokazal, 
kdo je glavni. Pretepel me je in rekel, da sem od tega 
dne dalje njegov pastir in njegova lastnina in naj si 
ne drznem pobegniti ali kaj podobnega. Od takrat 
naprej nisem več videl svoje družine niti bil deležen  
kakšne prijazne besede ali pozornosti.
Sanje

Ko je Janez odšel, sem vzel šivanko in niti, ki mi jih 
je dala mati in sem jih skrbno skrival v kotu senika 
v votlem delu pod deskami. Skrbno sem pričel šivati 
raztrgano srajco, kot me je naučila mati. Oblekel 
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sem se in bos odšel do hleva, kjer so bile zaprte ovce 
in koze ter jih izpustil. Vzel sem torbo, v kateri so 
bile skorje posušenega kruha, in kos slanine ter 
palico, na katero sem se med hojo lahko opiral in z 
njeno pomočjo odganjal muhe. 
Ko sem s čredico prispel ob vznožje griča, sem se 
usedel in vzel pipec, s katerim sem odrezal malo 
debelejšo šibo. Medtem ko sem izdeloval piščal, je 
bila čreda nemirna, saj me ni mogla videti. Ko sem 
jo končno izdelal, sem zapiskal nekaj pesmi. Čreda 
se je pomirila, prišla bližje k meni in polegla v hladu. 
Tudi jaz se mu nisem branil, saj je bujna krošnja 
hrasta ustvarjala prijetno in pomirjajočo senco. Bil 
sem utrujen in imel sem občutek, kot da me nekaj 
nevidnega drži za veke in jih vleče navzdol. Kmalu 
sem omagal in zaspal.
Hodil sem po makadamski cesti, ki je bila polna 
lukenj in ostrega kamenja ter peska, kar ni bilo ravno 
usmiljeno do mojih bosih podplatov. Po dolgi hoji 
sem prispel do nekakšnega razpotja. Nikjer ni bilo 
nobene table, s katero bi si pomagal izbrati pravo 
pot. In tako sem se domislil, da bi lahko uporabil 
izštevanko, za katero mi je povedal dedek, saj jo je 
kot otrok pogosto uporabljal:

   Ana podgana, medvedova hči,
   bi se rada možila, medveda še ni.

   Medved pod klancem na parah leži,
   Ana podgana pa skor’ omedli.

 In tako sem izbral desno pot. Hodil sem in hodil, 
dokler nisem prišel do našega dvorišča. Takoj se mi 
je narisal nasmeh na obrazu, saj sem vedel, da bom 
končno videl svojo družino. Odprl sem dvoriščna 
vrata in na pragu pred hišo zagledal vso družino. 
Vsi so bili veseli in nasmejani. Planil sem v jok in 
stekel do njih, nakar je pred mano priletelo ogromno 
vran. Bile so večje kot ponavadi in bolj črne kot 
najbolj črne saje. Odbijale so me nazaj in me rinile 
stran od družine. Bolj ko sem se upiral, močneje  in 
sunkoviteje so napadale. Bil sem prisiljen obrniti 
se in bežati, da ostanem živ. Letele so za mano, me 
praskale in kljuvale v hrbet ter me tolkle s perutmi.
Zaslišal sem glas: »Gašper, Gašper!« Zbudil sem se 
in pred sabo zagledal svoje prijatelje: Mojco, Mihca, 
Domna in Albina, ki so bili ravno tako pastirji in 
so čuvali črede svojih gospodarjev. Nekaj časa nisem 
vedel, kaj se dogaja okoli mene, a naposled sem se 
zavedel, da sem le sanjal. Nato me je Mojca vprašala: 

»Gašper, a si danes pustil ovčice v hlevu?« In zadelo 
me je. Skočil sem pokonci, se zgrabil za glavo in 
pogledoval naokoli. Ko sem zadremal, so verjetno 
vstale in odšle. Takoj sem pomislil na Janeza, ki me 
z užitkom pretepa in se nasmiha. Albin je rekel: 
»Nikar ne skrbi, Gašper. Saj ti jih bomo pomagali 
poiskati. Čemu vendar služijo prijatelji?« In vsak se 
je odpravil v svojo smer iskat mojo čredo. 
Proti večeru smo se zopet zbrali pod hrastom, le 
Mojce ni bilo. A kmalu smo jo zagledali. In glej, 
pred seboj je gnala mojo čredico. Stekel sem do nje 
in se ji skušal zahvaliti, a sem preveč zardel. Mojca 
se je nasmejala in rekla: »Izvoli, Gašper. Svečano ti 
predajam te ovčice, ki so bile izgubljene in so na-
jdene.« Vsi smo se zasmejali, se pozdravili in napotili 
vsak proti svojemu domu, če mu lahko tako rečemo. 
Ko sem prispel, me je Janez čakal pred vhodom 
v hlev. Ko me je zagledal, je skočil pokonci in se 
umaknil, da sem lahko drobnico zaprl v hlev. Vprašal 
me je, kod sem hodil tako dolgo, in zdelo se mi je, 
kot da je vedel, kaj se je zgodilo. Iskal sem izgovor in 
nato sem se le spomnil enega: »Emm… Ena izmed 
ovac se je zapletla v trnje in porabil sem kar nekaj 
časa, da sem jo rešil.« 
Odšel sem na senik in si pripravil ležišče, nakar 
sem se zaslišal pogovor. Približal sem se deskam in 
skozi špranje zagledal poljskega čuvaja, ki je prihajal 
iz Janezove hiše in se poslavljal. »Saj sem vedel, da 
ve, kaj se je pravzaprav zgodilo. Kaj bom pa zdaj? 
Zakaj me ni pretepel? Ali se je omehčal ali kaj? Ah, 
ne. Zagotovo je to pustil za jutri.« Ulegel sem se in 
po glavi so se mi podile številne misli o današnjem 
dogodku, vendar sem bil preveč utrujen, da bi se s 
tem obremenjeval. Zvil sem se kot polh in zaspal. V 
spanje so se mi zopet prikradle sanje. 
Vse se je ponovilo, le da so sedaj, ko so priletele 
predme vrane, vsi pograbili kole, polena in metle ter 
pričeli tolči po vranah kot za šalo. Ko so jih pregnali, 
so me vsi prišli objet. Mati je bila zadnja. Ko me je 
objela, mi je na uho prišepnila: »Gašper, ne boj se. 
Čeprav nisi z nami, se ti ni treba ničesar bati, saj 
bomo spet kmalu skupaj kot včasih.« 

Janez se spreobrne?

Ko sem naslednje jutro slišal petje petelina, sem 
nemudoma skočil pokonci, saj sem vedel, da mi bo 
drugače trda predla. Oblekel sem hlače in nase nat-
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aknil srajco. Ko sem se ravno odpravljal po stopni-
cah, sem ob vznožju stopnic zagledal Janeza. Ni več 
imel tistega togega in mrkega pogleda, vendar je bilo 
moč opaziti žalost in kesanje v njegovih očeh. Počasi 
sem prišel do njega, se nekoliko poklonil in čakal, 
da šiba stori svoje. V senci sem videl, da je dvignil 
levico, a nisem ničesar začutil. Počasi sem dvignil 
glavo in zagledal Janezov obraz, s katerega so kapljale 
solze. V roko mi je potisnil torbo in odšel. Pokukal 
sem vanjo in zagledal dve jabolki, potico ter mleko. 
Razveselil sem se tega daru, a nisem bil prepričan, 
da je z Janezom vse v redu. »Mogoče je izvedel, da 
umira ali pa, da mora nazaj v zapor,« sem si mislil. 
Usedel sem na kamen ob potoku in nenehno 
premišljeval o Janezu. Nikakor mi ni bili jasno, kaj 
se z njim dogaja. Najprej je bil hudoben, zdaj pa je 
kar čez noč postal prijazen. To vendar ne gre tako. 
Zagledal sem Mojco in Albina, ki sta tekla proti 
meni in se lovila. Ko sta pritekla do mene, sta se 
ustavila in v en glas vprašala: »Gašper, zakaj imaš 
tako dolg obraz? Ali si zopet izgubil drobnico?« 
Povedal sem jima, kako se je Janez obnašal do mene 
in tudi onadva nista mogla verjeti, da je to res. Sku-
paj smo premišljevali in prišli do zaključka, da je z 
Janezom nekaj hudo narobe. Ali je pričel piti ali pa 
sem se mu zasmilil in me več ne more pretepati.  Ko 
sem zvečer prignal in zaprl čredo, je pritekel iz hiše 
in me povabil, da se mu pridružim pri večerji. To me 
je presenetilo, saj nisem nikoli smel stopiti v njegovo 
hišo in velikokrat sploh nisem dobil večerje. 
Ko sem vstopil v hišo, sem bil presenečen nad 
njeno čistočo in ugodjem, ki ga je nudila. Nikjer ni 
bilo niti ene same drobtinice, na zidovih so visele 
slike njegove družine, v kotih so bile prižgane lepo 
izdelane rdeče sveče, katerih plameni so plapolali 
kot zastave, in na mizi je bil pogrnjen velik bel prt z 
rdečo obrobo in resicami. Na sredini mize je stala ve-
lika in kičasto okrašena porcelanasta vaza, v kateri je 
bil šopek  iz različnih  vrst rož, ki so omamno dišale. 
Poleg vaze je bilo na mizi veliko dobrot, kot so kislo 
zelje, žganci, zabeljeni z ocvirki, kisla smetana, potica 
in različni piškoti. 
Sedla sva za mizo in pričela jesti. Začudeno me je 
pogledal, saj sem hlastal hrano, kot da je že zelo 
dolgo nisem videl. Pa še res je. Sploh se ne spom-
nim, kdaj sem se nazadnje pošteno najedel. Ko 
sva pojedla, je Janez vzel svečo in mi razkazal hišo. 
Hodila sva skozi dolg in temačen hodnik, ki ga je 
razsvetljevala le svetloba, ki jo je ustvarjala sveča. Ko 

mi je vse razkazal, me je odpeljal do sobe in rekel: 
»Nocoj boš spal tukaj. Tudi oblačila sem ti pustil na 
postelji. Lahko noč.« Vstopil sem v sobo, a nisem 
videl ničesar, saj je bilo temno kot v rogu. Zaslišal 
sem trkanje in v sobo je vstopil Janez. Dal mi je 
svečo in preden je odšel, sem ga vprašal: »Gospodar 
Janez, hvala za večerjo in sobo. Ali ste vse to sami 
pripravili?« On pa se je le nasmehnil in odšel.
S svečo sem posvetil po sobi in si jo temeljito ogled-
al. Za vrati je bila ogromna omara, v kateri so bila 
Janezova oblačila, pod oknom je bila dolga in ozka 
postelja, na kateri so bila zložena oblačila, levo od 
postelje je bila pisalna miza, na kateri so bili listi ter 
črnilo, in desno od postelje je bila na žeblju obešena 
lovka puška. Še vedno mi ni bilo jasno, kaj se dogaja 
z Janezom. 
S postelje sem vzel oblačila, jih dal na mizo in odšel 
spat, saj me je naslednje jutro čakal naporen dan.

Sanje postanejo realnost

Ko sem se naslednje jutro zbudil, je Janez sedel ob 
postelji in nepremično strmel vame. Prestrašil sem 
se, saj sem mislil, da je prišla pome smrt. Janez je 
rekel: »Ne boj se, saj sem le jaz. Obleci nova oblačila 
in pridi na zajtrk, ki že čaka na mizi.« Ko je odšel 
iz sobe, sem storil, kot je rekel. Ko sem razgrnil 
oblačila, je na tla padla kuverta. Pazljivo sem jo 
pobral, saj nisem želel, da se strga ali kaj pade iz nje. 
Obrnil sem jo in na njej je pisalo, da je za Janeza. 
Očitno je pozabil nanjo in jo nevede pustil v mojih 
oblačilih. Odprl sem kuverto in iz nje potegnil 
pismo. V njem je pisalo: 
 Spoštovani gospod Janez!
 Pišem Vam, da Vam povem, da sem si opomogel in 
zopet dobil delo v gozdu. Sedaj sem ponovno zapos-
len in imam celo večje plačilo kot prej. Kako je kaj 
moj Gašper? Ali  posluša ali rad ponagaja? Naj Vam 
povem, da Vam ne bo več povzročal preglavic, saj 
bom pojutrišnjem prišel ponj. Vendar Vas prosim, da 
mu ne poveste tega, saj bo to presenečenje zanj.
V upanju, da se kmalu vidimo in srečamo, Vas lepo 
pozdravljam.
Franc Petkovšek, Gašperjev oče 
Ko sem to prebral, sem kar zavriskal od sreče. Hitro 
sem se oblekel in odhitel iz sobe. Za mizo me je že 
čakal Janez z žalostnim izrazom na obrazu. Prisedel 
sem in pričela sva jesti. Ko sva pojedla, je rekel: 
»Gašper, oprosti mi za vse, kar sem ti storil. Nisem 
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hotel. To sem počel, ker je bila moja duša polna 
besa do drugih, ki so me izdali, ko sem jih najbolj 
potreboval. Nikoli ti nisem hotel storiti nič žalega.« 
Zajokal je in padel na kolena pred mano. Prijel sem 
ga za roke in mu rekel: »Vstanite, gospodar. Nikar ne 
klečite pred menoj, saj sem navaden pastir in nisem 
vreden, da kdo poklekne pred menoj. Sicer pa vam 
oproščam vse, saj sem vedel, da niste zares takšni, za 
kakršnega so vas vsi imeli. Poleg tega pa mi je oče 
vedno govoril, da bo vedno bolje, ne glede na to, kaj 
preživljaš.« Vstal je, me objel in v žep vtaknil nekaj 
novcev ter rekel: »To je zate. Porabi jih za karkoli 
hočeš.« 

Odšla sva iz hiše in rekel mi je, da mi  danes  ni 
treba odgnati ovac na pašo, ker se okoli klati volk. 
A ni vedel, da že vem, da prihaja oče pome. Cel 
dan sem čakal, Janez pa je sedel na pragu pred hišo 
in momljal. Za trenutek sem slišal njegove besede: 
»Ostajam sam. Povsem sam… Nikogar več ni, ki 
bi bil z mano…« Nato sem zagledal voz, ki je izza 
gozda prihajal proti hiši. Bil je oče. Janez je vstal in 

vzkliknil: »Teci, Gašper! Teci k njemu.« Jaz pa sem 
pristopil k njemu, mu podal roko in rekel: »Gospo-
dar. Vse slabo je pozabljeno. Nikar se ne bojte, saj 
ne boste ostali sami. Obiskoval vas bom, kadarkoli 
bom mogel. Ne bom pozabil na vas.« Objel me je 
in mi pomahal v slovo. Pritekel sem k vozu in oče se 
je ustavil ter stopil z voza. Skočil sem mu v naročje, 
saj ga že dolgo časa nisem videl. Rekel je: »Moj ljubi 
Gašper, kako si zrasel. Pridi, skoči na voz, da se 
odpraviva domov!« Skočil sem na voz, oče je obrnil 
in odpravila sva se proti domu. 
Za nama je ostala temna postava, ki je mahala in 
postajala vse manjša. Iz očesa mi je pritekla solza, 
saj sem Janeza na nek način vzljubil. Vendar -  stran 
žalostne misli! Sedaj bo bolje, saj se odpravljam do-
mov k družini in novim dogodivščinam naproti. 

Matej Ilinković, T3C

Leposlovje

SANJE SE URESNIČIJO

BOLJE IZGUBITI TRENUTEK V ŽIVLJENJU
KOT ŽIVLJENJE V TRENUTKU!

Plešejo podobe vseokoli,
plešem z njimi tudi jaz.

A zgubi meglica se spomina,
ko pot zavije drugam,

v skalne jame mišljenja, kjer je mraz
in popijem čašo vina,
kjer se meša nič in jaz. 

»Athene Noctua«

Življenje nas  nenehno vabi, da v njem odkrivamo kaj novega in lepega, kot so npr. cvetlice na polju, oblaki 
na nebu ali ribe v morju. Rado pa nas tudi preizkuša. Vse prevečkrat se nad  nami zgrinjajo temni oblaki. 

Zato postanemo bolj zaprti vase , osamljeni, žalostni…
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Ko takole zrem skozi veliko okno, poslikano z odtisi 
rok, zaslišim zven šolskega zvonca. Oglasi se ropot 
šolskih klopi in drvenje množice. Med vso to gmoto 
zaslišim tanek, droben glasek, ki kliče moje ime: 
»Gabi, Gabriela, ure je konec. Pridi, greva!« V hipu 
se zbudim iz globokih misli in pogledam naokoli. 
Medtem ko še zadnji dijaki odhajajo iz razreda, zgra-
bim svoje stvari in odhitim za njimi.
Na šolskih stopnicah zopet zaslišim znan glas in 
svoje ime: »Gabriela, počakaj me!« To je Klara. »Kaj 
se je zgodilo s tabo? Me ignoriraš ali me ne vidiš?« 
me začudeno vpraša. »Seveda te vidim. Kako te ne bi 
videla? Saj si moja najboljša prijateljica in se poznava 
že iz vrtca.« Nasmehnem se ji se in jo objamem. 
»Kdo pa misliš, da je bil glavni, ko sva v prvem 
razredu vsem sošolcem skrili copate? Ti pa si tako 
kričala,« sem pričela obujati spomine. »Hja! To pa 
je bilo zabavno,« se zasmeji in nekoliko užaljeno na-
daljuje: »Ampak še vedno ne vem, zakaj si me pustila 
samo v učilnici. A si bila tudi takrat čisto zasanjana?« 
Z rokami sem držala svojo rolko in jo položila na 
tla. »Oprosti, ampak moram iti. Saj veš, k babici v 
slaščičarno. Pridi me popoldne kaj pogledat,« sem 
rekla v slovo in oddrvela naprej. »Čau.« Tako sem se 
izmuznila odgovoru na neprijetno vprašanje.  
Z nasmehom na obrazu sem oddrvela proti središču 
svojega rodnega mesta Portorož. To je kraj, kamor 
mnogo ljudi pride na oddih in sprostitev, zame pa je 
kot igrišče. Tukaj živim že vse življenje in domačini 
so res imenitni. Slednje spoznaš, ko ti je v življenju 
najhuje. Pred osmimi leti so bili težki časi za našo 
družino. Ob izgubi najboljše mamice in žene so 
meni in očku prav vsi priskočili na pomoč, a brazgo-
tina bo žal ostala za vedno. Tako se je očka povsem 
posvetil svojemu poklicu pravnika, kar je dobro za 
njegove stranke, ni pa ravno  dobro zame. Živiva 
v prelepi hiši na obrobju mesta, kjer smo nekoč z 
mamico živeli kot popolna družina.
K sreči imam izjemne prijateljice, kot je na primer 
Klara, in eno najbolj kul babic, kar jih obstaja. Pred 
petimi leti sva odprli moderno slaščičarno prav v 
središču Portoroža. S pomočjo turizma se je posel 
izjemno razcvetel. V poletnem času, ko je mesto 
polno turistov, nam zares ni nikoli dolgčas - ravno 
nasprotno. Že od malih nog zelo rada kuham in 
pečem, še raje pa slaščice poizkušam. Strast do 
peke sem  podedovala  po mami in vedno znova si 
izmišljam nove recepte,  v prostem času pa se veliko 
družim s svojimi najboljšimi »babnicami«.

ŽIVLJENJE JE BOLJŠE, KO SE MU 

NASMEHNEŠ

Še pred prihodom do slaščičarne opazim gnečo ljudi, 
ki čaka na svoje naročilo. Skozi zadnja vrata zdrvim 
noter in še preden se dobro zavem, že pripravljam 
sladico banana split ali sočno torto. »A se nič ne 
pozdravi, ko se vstopi?!« malo v šali, malo zares smeje 
vpraša starejša ženska sivih las in svetlega pogleda. 
»Živjo, babi,« stopim do nje in jo objamem. »Hm, 
zlatolaska moja. Živi vsak dan svojega življenja, ka-
kor bi bil prvi in hkrati poslednji,« mi vedno znova 
ponavlja svoje življenjske modrosti. »Zelo težko, ker 
gostje čakajo in moram iti,« odvrnem in odidem, 
ona pa se nasmehne, zmaje z glavo ter naprej nadzo-
ruje svoje uslužbence.
Ko so vse tortice nared, utrujeno sedem za mizo. V 
stavbo vstopi do ušes nasmejana in glasna oseba. To 
je Klara. Iz hladilnika vzame hladno pijačo in (kot 
vedno) prične razlagati: »Še tri dni in konec pouka! 
Mar ni to čudovito? Dva meseca počitnic, lenarjenja, 
sonca…« »…in druženja z najboljšimi prijateljica-
mi,« dokončam njeno misel. »Se razume. Pa ležanje 
na plaži, sonce, mivka in samo ti in jaz… Seveda 
bova tudi delali. Čez dan bova služili denar, ponoči 
pa na zabavah zapravljali. No, tudi za obleke bo kaj 
ostalo…« »Hej, Klara! Daj malo dihaj, medtem ko 
govoriš,« sem jo prekinila. »Oprosti. Samo vesela 
sem, ko pomislim na konec tretjega letnika in kako 
super je živeti v samem središču Portoroža. Pa koliko 
luštnih fantov bo prišlo. In moj Matic. Joj, komaj 
čakam, da pride,« je bila vsa vesela. »Lahko bi šli 
surfat ali igrat beach volley,« je nadaljevala, dokler 
je ni prekinila moja babi. »O, živijo, Klara. Kje pa si 
bila danes? Zares je bila gneča.« »Oprostite, ampak v 
trgovini sem videla zares super majčko, ki bi ver-
jetno kot ulita pristajala Gabi. Zato sem prišla, da jo 
odpeljem v šoping!« je odgovorila,  in me , še preden 
sem se zavedla, vlekla za roko proti izhodu. Babi se 
je le veselo nasmejala in dodala, kakšni zapravljivki 
da sva, sama pa sem bila že povsem izmučena. »In 
pozdravite očka,« je še dodala v zadnjem trenutku.
Na poti do trgovine sva začeli s še eno debato. 
»Moram ti nekaj povedati,« je pričela Klara odkrivati 
svojo skrivnost. »Veš, Matic…« je pričela. »Ja, Matic. 
Mulc, ki ga poznava že od petega leta starosti. Doma 
je iz Ljubljane in vsako poletje pride v Portorož. Ti 
si na skrivaj zaljubljena vanj, in le on je tisti, ki tega 
ne opazi,« sem pričela razlagati na dolgo in široko. 
»No. Odločila sem se, da mu letos povem oz. se z 
njim odkrito pogovorim o svojih čustvih do njega.« 
»In?« sem jo vprašala. »Mislila sem, da bi mogoče 
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skupaj kam šli. Saj veš, v kakšen drug kraj, na primer 
v Trst,« je rekla. »Ne vem, Klara. Zares rada, ampak 
tu so še slaščičarna, očka in babi. Počitnice pa so 
dolge in Matic sploh še ni prišel,« sem ne preveč 
navdušeno odgovorila. »Drugi teden pride. Poklicala 
sem ga in rekel je, da ima presenečenje za naju. Le 
kaj bi to bilo? Mogoče kakšen njegov frend, in to 
zate,« se je široko nasmehnila. »Nehaj že!« sem de-
jala. »Zakaj pa ne? Nikoli ne veš. Mogoče celo dobro 
pleše in bi lahko skupaj zaplesala pod sojem luči ali 
zvezdnim nebom,« je še naprej vztrajala. »Dobro 
veš, da ne plešem več. Vse od nesreče dalje.« »Pa bi 
lahko!« je pribila. »Tako lepo plešeš, da bi se lahko 
vpisala na plesno akademijo. Tvoja mami zagotovo 
ne bi želela, da nehaš z dejavnostmi, ki te veselijo.« 
»Prosim, prenehaj,« sem dejala. »S plesom je konec!« 
Medtem sva prispeli do trgovine. V izložbi sem 
opazila prelepo obleko, Klara pa me je zvabila notri.
Pozno zvečer sem se utrujena privlekla domov in 
sedla za domači pianino. Med igranjem sem se 
spomnila na mamico in očka ter božičnih večerov, 
ki smo jih preživljali ob kaminu. Pričela sem peti. 
Kmalu se mi je pridružil tudi moški bas. Bil je očka. 
»Dober večer,« je dejal. »Živjo,« sem umirjeno odgo-
vorila. »Še se spominjaš pesmi o metuljih? Veš, vsak 
večer sem ti jo prepeval, ti pa si me gledala kot super 
junaka ozirom viteza na belem konju,« je z grenkim 
nasmehom na obrazu obujal že skoraj pozabljene 
spomine. »Ja. Že dolgo je tega.« Voščila sem mu 
lahko noč in se poslovila.

PRIJATELJI SO KOT ZVEZDE NA NEBU

 Že čez teden dni po končanem pouku sva se s Klaro 
sončili na plaži. »Kar ne morem verjeti, da je konec 
pouka,« je rekla. »Prav imaš. Zares hitro je minilo. 
Drugo leto pa naju čaka matura,« sem dejala ne 
preveč optimistično. »Ampak ne misli zdaj na to. 
Pridi, greva igrat odbojko,« je predlagala in vesela 
odšla na igrišče. 
Po nekaj minutah zares dobre igre je žoga (po 
nesreči) odtavala drugam. Letela je naravnost proti 
fantu, ki je stal poleg rdečega avtomobila brez strehe. 
Ker je bil obrnjen drugam, ni videl leteče žoge, zato 
ga je po nekaj sekundah letenja močno udarila v 
glavo. »Au!« je nejevoljno zakričal. Stekla sem do 
njega in se pričela opravičevati »Oprosti! Oprosti, 
zares nisem hotela,« sem zaskrbljeno dejala, ne da 
bi sploh opazila, da žoge ni zraven. »Je že dobro,«je 
rekel. »Si v redu? Oprosti še enkrat.« »To si že rekla,« 
je ne preveč prijazno dejal in se obrnil.

Ko se je gladil po glavi in se zazrl vame, se je rahlo 
nasmehnil. Nekaj trenutkov ni rekel ničesar, nato pa 
je malo zmajal z glavo in dejal: »Nič hudega. Vseeno 
se ne zgodi ravno vsak dan, da ti tako lepo dekle vrže 
žogo v glavo. Ne skrbi, nisem poškodovan.« Pričela 
sva se smejati. »Živjo, jaz sem Jure,« se mi je končno 
predstavil in mi ponudil roko. »Gabriela.« Kmalu je 
stekel med nama pogovor. Začudeno me  je vprašal: 
»In kako to, da si čisto sama na plaži? Kje pa imaš 
fanta?« »Nimam  fanta. S prijateljico sva igrali od-
bojko, nato pa...« sem začela pojasnjevati, on pa je 
nadaljeval: »… je žoga priletela točno v mojo glavo, 
ja.« 
Zopet se je glasno zasmejal. »Oprosti še enkrat.«
»Tukaj si!« me je prekinil zaskrbljen Klarin glas, ki 
se nama je medtem pridružila. »Sem že mislila, da si 
pozabila name.« »Seveda nisem,« sem dejala, Klara 
pa je poizvedovala dalje. »O, in kdo je ta lepotec?« 
Ko je to vprašala, sem se tudi jaz zazrla vanj in šele 
sedaj  opazila visoko postavo, črne lase in rjave oči. 
Nič hudega, če takemu fantu zabiješ žogo v glavo.  
»Jaz sem Jure. Ti pa si zagotovo Klara, Gabrielina 
prijateljica z odbojke, kajne?« se je kar sam predstavil 
in me nevede še naprej šarmiral.
»Kar Gabi in Klari jima reci. Saj ju vsi poznamo!« 
se je oglasil znan glas. »A kdo pogreša žogo?« Bil je 
Matic, ki je v rokah držal mojo žogo. »Matic!« je 
zavreščala Klara in mu skočila v objem. »Dolgo časa 
se že nismo videli. Kdaj si pa prišel? Kako si? A je kaj 
novega?« kar ni prenehala spraševati. »Počakaj malo,« 
sem rekla in nato začudeno vprašala: »A se vidva poz-
nata?« Pokazala sem na Jureta. »Ja, to je moj prijatelj 
Jure. Prišel je z mano na počitnice v Portorož,« je 
pričel razlagati. »Potem je to tvoj avto? Nisem vedela, 
da imaš že izpit za avto,« se je oglasila Klara. »Ja. 
Naredil sem ga pred kakšnim mesecem dni, zdaj pa 
se malo furam naokoli,« je ves vesel razlagal. »Super. 
Zdaj se bomo lahko odpeljali v šoping,« se je zopet 
oglasila. »In kako si ti, Gabi? Še delaš v slaščičarni?  
Ali še plešeš? Veš, Jure je izvrsten plesalec.«. »Ne. Ne, 
hvala. Jaz in ples ne sodiva več skupaj. Sploh pa ne 
z Juretom. Že tako bi mu kmalu razbila glavo,« sem 
se hotela izmuzniti, a žal ni šlo. »Zakaj pa ne?« se 
je oglasil Jure. »Poglej: skupaj gremo igrat odbojko. 
Fantje proti dekletom. Če zmagata vidve s Klaro, te 
ne bom nikoli več spomnil na ples, če pa zmagava 
midva z Maticem, se bova ti in jaz danes zvečer na 
mestnem trgu zazibala v glasbi.« »No? Kaj meniš? A 
se bojiš?« »Dogovorjeno!« sem brez strahu pristala. 
Po nekajminutni razburljivi igri sta zmagala fanta. 
»Se vidiva zvečer,« se je nasmehnil  in kmalu nato 
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odšel.
Popoldne me je  Klara v slaščičarni nagovarjala, naj 
grem na ples. »Moraš iti!« mi je prigovarjala. »Kaj pa 
vem. Vse skupaj je tako zakomplicirano,« sem dejala. 
»Kam moraš iti in kaj je tako zakomplicirano?« je 
vprašala babi. »Dogovorili smo se, da če  zmagata 
Matic in  njegov prijatelj Jure v odbojki, gresta Jure 
in Gabi zvečer plesat. On namreč ful dobro pleše, 
zdaj pa želimo še njo pripraviti do plesa,« ji je Klara 
vse lepo razložila. »Hej! Kako to misliš jo hočemo 
pripraviti?« sem bila začudena, ona pa se je samo 
nasmejala. »Ne morem verjeti. Moja najboljša pri-
jateljica je nalašč zgubila v odbojki samo zato, da bi 
jaz ponovno plesala. Saj to ne more biti res.« »Zakaj 
pa ne, Gabriela? Meni se to zdi super,« je dejala babi, 
Klara pa je nadaljevala: »Pojdi z mano. Doma imam 
nekaj zate.«
Iz omare je potegnila obleko črno-vijolične barve. 
Slednjo sem si teden dni nazaj ogledovala v izložbi. 
»Tole sem hotela prihraniti za tvoj rojstni dan, ki 
ga imaš naslednji mesec,« je rekla in jo položila na 
posteljo. »Poglej. Nikoli ne bi nalašč izgubila igre, 
če ne bi vedela, da je to dobro zate. In zakaj ne bi 
plesala z njim? Mogoče se bo kaj izcimilo iz tega,« se 
je namuznila. Nasmehnila sem se. »Zdaj pa se obleci 
in uredi. Misliš, da nisem opazila, kakšen lepotec je 
Jure?« »Hvala, Klara.« sem dejala in jo objela. »Zares 
si dobra prijateljica.« »Kaj še čakaš! Pojdi! Alo! Tudi 
jaz hočem šarmirati Matica.«

Zvečer sta na mestnem trgu že čakala Jure in Matic. 
»Zagotovo ne bo prišla,« je rekel Jure. »Pomiri se. 
Punce so pač punce, ki porabijo tudi sto ur, da se 
uredijo,« ga je miril Matic. »Saj vem. Ne bo je. Pa 
zakaj sem jo sploh silil v to? Mar bi jo povabil samo 
na zmenek…« je neučakano hodil gor in dol, dokler 
ga ni prekinil Matic. »Am, stari. Poglej tjale,« in s 
prstom pokazal na naju. Dve vitki dekleti, Gabi z 
daljšimi zlatimi kodri in Klara s kostanjevo rjavimi 
lasmi, obe v prelepih večernih oblekah, sta hodili 
proti njima. »Živjo, fanta,« je dejala Klara, onadva 
pa sta onemela. »No, kaj pravita?« sem ju vprašala. 
»Uau. Nimam besed. Zares si lepa,« je rekel Matic 
Klari in jo prijel pod roko. »Tudi ti si čudovita, 
Gabriela,« je rekel Jure, ko je spet prišel do besede. 
»Hvala.« »A gremo na sprehod?« je vprašal Matic 
in ne da bi počakal na odgovor, odšel s Klaro. »Kot 
zgleda, sva  ostala  sama,« je dejal Jure, jaz pa sem se 
nasmehnila.
Med ogledom prečudovitega mesta, obsijanega z 
raznovrstnimi lučmi, sva se pričela pogovarjati. »Ve-

liko lepega sem slišal o tebi.« »Aja, kaj pa si takega 
slišal?« sem ga radovedno vprašala. »Vem, da si pa-
metna, in kot vidim, tudi zares lepa.  Prav vsak fant 
bi bil presrečen, če bi te lahko imel.« Ob teh besedah 
sem rahlo zardela in se nasmehnila. »Vem tudi, da je 
zelo dolgo tega, kar ti je umrla mami, in zares mi je 
žal.« »Hvala, ampak od takrat je minilo že precej časa 
in ne bi zdaj o tem,« sem hotela spremeniti temo. 
»Misliš, da bi bila Matic in Klara dober par?« sem 
vprašala Jureta. »A se hecaš. Čisto nič drugega ne 
zna povedati, kot samo to, kako noro je zaljubljen 
v tvojo prijateljico. Rekel je tudi, da ji bo nocoj to 
povedal,« se je pričel smejati. »Kaj res? Tudi Klara je 
noro zaljubljena vanj. Potemtakem samo onadva ne 
vesta tega.« Spet je bilo v zraku čutiti veselje.
Nekaj minut za tem sva srečala Klaro in Matica. 
»Gremo plesat,« je rekel Matic. »Kaj pa vem,« sem 
rekla negotovo, Jure pa je vedno znova opozarjal  na 

naš dogovor. »Pridi, dogovorili smo se,« je rekel in 
me  prijel za roko. Na trgu so igrale različne skupine  
in na vrsti je bil tango. Sprva mi je bilo zelo neu-
godno, nato pa sem pričela ponovno uživati v plesu 
in se prepustila glasbi. Plesala sva popolnoma su-
vereno in brezhibno, ob koncu plesa pa so nama vsi 
okoli ploskali. Zabava se je nadaljevala v nepozabno 
dogodivščino.

Ko so začeli  prihajati prvi jutranji sončni žarki, 
smo se odpravili proti domu. Kmalu smo prišli do 
razpotja in se začeli poslavljati. Klara in Matic sta se 
kot  zaljubljena golobčka prvič poljubila, Jure pa se 
je prikupno smejal. »O čem zopet premišljuješ?« sem 
vprašala. »Imam sijajno zamisel,« je dejal. »No, kaj 
bo dobrega?« »Čez mesec dni bo v portoroškem avdi-
toriju potekalo tekmovanje plesnih parov,« je pričel 
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razlagati. »In danes sem videl, koliko ti pravzaprav 
pomeni ples. Tudi meni je zelo pri srcu. Želim, da 
skupaj  zapleševa.« Zavzdihnila sem. »Jure…« sem 
pričela. »Počakaj. Prespi, premisli in mi popoldne 
sporoči. Prav?« »OK.« Zahvalila sem se mu za prelep 
večer in odšla.

PRAVA LJUBEZEN SE V PESEK ZAPIŠE 

Po prespanem dopoldnevu se zbudim ravno v času 
kosila. Oblečem široke džins hlače do kolen in ozko 
majico z naramnicami ter se odpravim v kuhinjo. 
Kmalu začutim vonj nedeljskega kosila. Opazim 
očeta s predpasnikom, ki se vrti okoli posod, 
štedilnika in pečice. »Dobro jutro, žurerka,« mi 
veselo reče v pozdrav, jaz pa se mu vsa presenečena 

pridružim ter mu pomagam pripraviti mizo. »Dobro 
jutro.«
Usedeva se za mizo ter se začneva pogovarjava. »Ne 
boš nič povedala, kako je bilo?« je vprašal. »Vse 
to me malo skrbi,« sem pričela razlagati in hkrati 
spraševati. »Kako to, da veš, kje sem bila? In zakaj 
nisi jezen? Sploh pa, kaj se je zgodilo, da ti kuhaš? 
Česa takega nisi počel, odkar pomnim.«. Poskušal 
je odgovoriti: »Glej, Gabi. Včeraj sem zopet pozno 
ponoči prišel domov in odšel pogledat v tvojo 
sobo.« »Ups. Oprosti, da me ni bilo, ampak...« sem 
skušala pojasniti, on pa je bil še naprej miren in 
razumevajoč. »Nikar. Zaupam ti. Ko sem videl, da 
te ni, sem odšel v slaščičarno.« »U, tja pa že dolgo 
časa nisi šel,« sem komentirala. »Prav imaš. Tvoja 
babi se ni mogla načuditi mojemu prihodu, nato 
pa mi je razložila, kje in s kom si, tako da nisem 
bil več v skrbeh. Ob kavi sva se začela o marsičem 
iskreno pogovarjati.« Tiho sem poslušala njegovo 
izpoved, on pa je nadaljeval. »Po dolgem času sem 

se zopet spomnil na tvojo mater, nate in na vajino 
skupno ljubezen do plesa. Veš, po nesreči se je vse 
spremenilo. Verjamem, da sem k tvoji odločitvi, da 
po materini smrti prenehaš plesati, veliko prispeval 
tudi sam. Prenehal sem se aktivno ukvarjati s tabo in 
kar je najpomembneje, nisem te spodbujal, da bi še 
naprej plesala, ko si to najbolj potrebovala. Oprosti.« 
Ob vseh teh besedah nisem vedela kaj reči, zato sem 
vstala in ga objela. »Rada te imam.« »Jaz tudi tebe,« 
je rekel in z olajšanjem vzdihnil. »No, zaradi vsega 
tega sem se odločil, da od danes naprej ne zamudim 
čisto nič več. Za začetek sem danes jaz skuhal kosi-
lo.«. Nasmehnila sem se. »Ne moreš zanikati. Znam 
skuhati sto in eno stvar, in to zelo dobro.« »Ja, to je 
pa res,« sem pritrdila in pričela jesti sedaj že ohlajeno 
kosilo.
»Sedaj si ti na vrsti. Povej, kako je bilo,« je z ra-
dovednimi očmi, kakor kakšna najstnica, čakal na 
moj odgovor. »Končno sem spet plesala. In to ne kar 
tako. Jure je fenomenalen plesalec. Plesala sva tango, 
jive, čačača, dunajski in angleški valček, pa tudi hip 
hop ter moderni ples. Ni, da ni. Bilo je super.« »Kdo 
pa je Jure?« je vprašal. »Jure je Matičev prijatelj. Saj 
se spomniš Matica, kajne?« »Seveda.« »No, pred 
mano je še ena dilema,« sem dejala. »In ta je?« »Čez 
mesec dni je na portoroškem avditoriju plesno tek-
movanje. Tam bodo tudi ljudje iz različnih plesnih 
šol in akademij, Jure pa me vabi, da bi se prijavila še 
midva.« »Jaz tu ne vidim dileme. Poslušaj. Vsi vemo, 
da si želiš plesati, zato pojdi. Zaupam vate.«

Pozni popoldanski počitek je zmotil zvonec. Bil je 
Jure. »Živjo. Upam, da ne motim. Prišel sem pogle-
dat, kako si,« je prijazno rekel in vstopil. »Dobro, 
hvala. Pridi, da ti nekaj pokažem.« Odpeljala sem ga 
na podstrešje. »Kaj mi boš pokazala?« ga  je zani-
malo. Na sredini je stala stara skrinja. »Poglej. Včeraj 
si mi zastavil veliko vprašanj o mojem življenju, na 
katera nisem želela odgovarjati. Da bi zares dojel, 
kaj menim in čutim o vsem tem,  sem sklenila, da ti 
nekaj pokažem.« Odprla sem skrinjo. »Kaj pa je to?« 
je vprašal. »Moja mami je bila izvrsta plesalka. Tu 
notri je nešteto slik z njenih nastopov. Njeni dresi, 
kolajne in pokali. Praktično vse njeno življenje. Ko 
sem bila majhna, sem tudi jaz hodila na plesne vaje, 
saj sem imela poseben dar za ples.« »Seveda, to imaš 
v krvi,« je dejal, jaz pa sem nadaljevala. »Seveda 
imam. Ampak pravi razlog, zakaj sem prenehala ple-
sati, je ta, da sem se nenehno obtoževala za materino 
smrt.« »Kaj?!«
»Moja mami in jaz sva se nekega dne peljali v mesto 
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ter se med vožnjo močno sprli. Ker sem bila bolna, 
mi ni dovolila iti na plesne vaje, temveč me je 
odpeljala k zdravniku. Bila sem zelo jezna, zato sem 
pričela jokati. Nenadoma je pijani voznik sredi bel-
ega dne prevozil rdečo luč na semaforju in povzročil 
prometno nesrečo. Mami je izgubila življenje, jaz pa 
sem bila hudo ranjena. Zame sta odtlej  skrbela babi 

in oči, sama pa sem si prisegla, da ne bom nikoli več 
plesala. Kako bi le mogla, ko pa sem mislila, da je 
ravno ples terjal njeno življenje? Kar naprej sem si 
očitala.« Med pripovedovanjem mi je postalo zelo 
hudo in pričela sem jokati. »Ne bodi tako stroga do 
sebe. Nisi ti kriva, da se je to zgodilo. Pridi, greva na 
zrak.«.
Odšla sva na peščeno plažo, kjer sva se dolgo bosa 
sprehajala. Sonce je že skoraj zašlo, zato sva bila 
sama. »Ne morem si predstavljati, kaj si doživela. 
Vseeno pa ne smeš pozabiti, da imaš ob sebi pri-
jatelje, ki ti želijo dobro,« me je pomiril. »Vem. Prav 
zaradi tega sem se odločila...« » Torej - ¬ hočeš plesati 
z mano?« »Ja, hočem plesati s tabo. Hočem plesati 
s tabo, Jure. Hočem plesati s tabo po dežju, pod 
zvezdami in v mesečini ter v soju luči. Prav zares.« 
Moje odločitve sva bila oba zelo vesela. Objel me je 
in me nekaj trenutkov vrtel po zraku. Ko sem zopet 
začutila pesek pod nogami, sva se zazrla drug dru-
gemu v oči. Nežno me je poljubil, svet pa se je za hip 
ustavil.

LJUBEZEN IN SREČA STA BISERA DVA

Za pomoč pri koreografiji sem prosila svojo nek-
danjo učiteljico plesa. Le-ta je bila presrečna, da 
je lahko pomagala, pa tudi nasploh, ker sem zopet 
začela plesati. Ker sva obe navdušeni nad plesom Pat-
ricka Swayzeja in Jennifer Grey v filmu Dirty danc-
ing, smo se odločili za podobno verzijo plesa. Tako 
sva mesec dni plesala, trdo trenirala ter se znojila, 

vse dokler ni napočil odločilni dan. Veselo je bilo že 
zjutraj. Očka me je navsezgodaj zbudil in mi zaželel 
veliko sreče. Podaril mi je prelepo rdečo obleko, ki jo 
je  nekoč kupil mami.
Popoldne sem se znova zapeljala v slaščičarno, kjer 
so zame in za Jureta navijali vsi domačini. Naša 
druščina, ali kot ji sama rada rečem - štiriperesna 
deteljica, se je šalila in smejala ob ogromnih slado-
lednih porcijah. Bilo je zares lepo in prijetno, čeprav 
je glavno šele prihajalo.
Tik pred nastopom sem bila nadvse napeta in ner-
vozna. Česa takega nisem počela že zelo dolgo. 
V garderobo je prišel Matic. »Si dobro?« je vprašal. 
»Malo sem živčna, ampak saj bo.« »Seveda bo, samo 
sprosti se.«. Prisrčno sem ga objela. »Hvala ti,« sem 
se mu zahvalila iz dna srca. »Zakaj le?« »Da si mi kot 
starejši brat, ki ga nikoli nisem imela. Da si mi stal 
ob strani in, seveda, da si pripeljal Jureta. Hvala še 
enkrat«. »Zato smo prijatelji, kajne?« je rekel. »Kaj pa 
ti in Klara? Sta vesela?« »Nikoli še ni bilo boljše,« se 
je iskreno nasmehnil ter nadaljeval: »No, zdaj grem, 
ti pa se pripravi. Adijo.« V sobo sta prišli še babica, 
ki je zopet malce pomodrovala, ter Klara, ki me je s 
svojimi pripombami takoj spravila v smeh.
Končno je napočil trenutek najinega nastopa in 
tokrat je šlo zares. Zaupala sva drug  drugemu ter 
se prepustila glasbi. Plesala sva odlično in ljudje so 
bili navdušeni. Zlasti očka in babi. Na koncu smo 
vsi  plesni pari odšli na oder ter čakali na razglasitev 
zmagovalca. Ko so slavnostno razglasili tretje- in 
drugouvrščeni par, sem se tresla kot šiba na vodi, 
nato pa... »Prvo mesto sta zasedla Jure in Gabriela.« 
Zakričala sem od veselja, se nasmehnila ter skočila 
soplesalcu v objem.
Po končani prireditvi je do naju prišla tudi 
ravnateljica Plesne akademije Ljubljana ter nama 
iskreno čestitala. Ob tem naju je povabila, naj se čez 
leto dni pridruživa njeni šoli.
Takrat sem se dokončno zavedla, da moja plesna 
kariera še zdaleč ni končana.
Avgust nas je že skorajda zapustil in začeli smo se 
zavedati, da se bomo morali kmalu raziti. Sedeli 
smo na peščeni plaži ter se pogovarjali o naših prvih 
skupnih počitnicah. Ko je prišel čas slovesa, smo v 
spomin na našo štiriperesno deteljico v pesek zako-
pali škatlico z željami. Le-ta bo za vedno predstavl-
jala simbol našega prijateljstva in mojih sanj.

Monika Medved, T3C
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HUDOMUŠNE LIMANCE

Če bi vedela, da se z mano igraš, 
nastavila bi ti bolečo mišjo past. 
Čeprav zelo veliko denarja imaš, 
bi moral vedeti, da nisem tvoja last. 

O sladko bi te vabila pod okence, 
potem pa bi polivala te z vodo;  
Floki bi brusil za tabo svoje kremplje, 
˝fotr˝ bi te naučil kozjo molitvo. 

Ljudje na vasi bi prižigali luči,  
začudeno strmeli in se smejali:  
˝Poglej ga, fantiča, pri njej vštel se je, 
Bog za predrzne vedno pal’co najde.˝ 

Jožica Piškur, T2B

MNOGO

Od mnogo semen zraslo je plodov,
mnogo plodov je zraslo v kup cvetov.

Mnogo jih skriva v sebi še čare,
mnogo med njimi pa že išče si pare.
Tam sredi med njimi popek drhti,

ki skriva svoj sijaj med množico ljudi.
Želi se povzdigniti, vendar nima moči,

kakor lutka tam sredi njih kleči.
In čaka… čaka, da pride nekdo,

ki ga dvignil bo visoko v svetlo nebo.
Da sanje ne bi bile le sanje,

ampak tudi v resničnosti priznane.
In želje ne bile v globino duše skrite,

ampak vsemu svetu odkrite.
Ampak, kaj lahko besede povejo,
česar pesmi in rime ne zmorejo.

Kaj v tem svetu je resnica?
To le čas ti edini pove.

Jožica Piškur, T2B

SONČEN DAN 

Zunaj  je prekrasen sončen dan,
pravijo, da je kot iz sanj.
Ničesar jim ne verjamem

saj prav vse zgleda po starem.

Češnje in jablane dehtijo,
kot med v panju dišijo.

A panje oskrbujejo čebele,
cvet dreves pa kmalu odmre.

Pravijo, da prišla je pomlad,
da so lastovke prišle vasovat.

Ne, te so prišle skrbet za mlade,
meni pa zacelit rane.

Bil je fant dobrega srca,
ki vsakogar potolažit zna.

A le mene ne zna,
saj ga drugo dekle ima. 

Jožica Piškur, T2B
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POPOLN ABSURD

Zakaj bi misel obstajala,
lebdela v naših sanjah,
rasla v naših zavestih

do konca časa,
razen, če je resnična?

Če popolnost ne obstaja,
zakaj ta svet obstaja?

Je popolnoma nepopoln.
Totalen absurd je,

da segamo po njem.

Gašper Rojc, T3A

STVARJENJE

V srcu sanje gorijo, 
ognjeni plamen mi greje dušo. 

In ko iskra navdiha vžge ta pekel, 
plameni stvarjenja goltajo mi domišljijo. 

Vročina in luč privreta na ta svet, 
besede izlijejo se prek strani... 
...in zopet vse to se ponovi, 
že izbruhne nov val besed. 

Besede pa zbledijo, zdaj vlada le tišina. 
Le še domišljija tu ostaja, 

kot ogenj, ki naj že ugasnil bi, 
pod pepelom dolgočasja tiho spi.

Gašper Rojc, T3A

NEDOLŽNO

Žalost utapljamo v Alkoholu,
bolečino nam odnaša nikotinski Dim.

V zvoku Tišine se prepuščamo družbi Samote,
ko temni mesec osvetljuje odprte rane naših 

Teles,
raztrganih v Veri, da smo mislili Nedolžno.

Utrujene misli so polne grenkih Laži,
noge nam klecajo pod bremenom Spoznanja,
ko se sprehajamo po parku minulih Spominov

in z zastrtimi očmi opazujemo Slike
preteklih dejanj otroške Naivnosti.

Gašper Rojc, T3A

TI SI MI NAJVEČ...
 

Ne jem, ne spim, 
le zate živim.

Srce mi bije močno,
kot mi nikdar ni in mi nikoli ne bo. 

 
Le ti si moj navdih,

da spišem kakšen stih,
le ti si mi največ,

ah, čez glavo te imam že  preveč.
 

Nina Urbič,T2B

Leposlovje
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The TG Times

Der TG Spiegel

Le TG Monde

You have to let life run through us not just leave it go past. Neither small nor big 
worries should make you feel depressed because you can lose your vitality. Feel the 
strength of life and express it in every thought and in every action- the effects of this 
are amazing.  Let the life enter you work, your satisfaction, yourself. Get interested 
in what you are doing, talking about, thinking of.
Promise yourself the following:
    - to be so strong that nothing could interfere with your peace
    - to tell to everyone you meet about your health, happiness and success
    - to show your friends that your are something special
    - to find a positive side in everyone you meet, in everything you do.

 If you do that, nothing can stop you on your way to JOY and HAPPINESS. 

Darja Marjanović, prof.

PRILOGA
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Alcoholism, also known as alcohol dependence, is a disease that includes the following four symptoms: 
craving (a strong need, or urge, to drink), loss of control (not being able to stop drinking once you start), 
physical dependence (different symptoms, such as sweating, shakiness, and anxiety after stopping drinking) 
and tolerance (the need to drink larger amounts of alcohol to get “high”).
You can get addicted to alcohol if you are old or young; male or female; single, married, divorced, widowed 
or living with someone; any religion or none; live in the country, in the city, or at the  suburb; earn a lot or 
a little; have any kind of education; and live any type of lifestyle. Alcohol abuse and alcoholism cut across 
gender, race, and nationality. Alcohol problems are highest among young adults ages 18-29 and lowest 
among adults ages 65 and older. It has been proven that people who start drinking early, at 14 or younger, 
have a greater chance of developing alcohol problems someday in their lives.

   

Alcoholism

TG TIMES

Is alcoholism a disease? Yes, alcoholism is a disease. 
The addiction that an alcoholic feels for alcohol can 
be as strong as the need for food or water. An alco-
holic will continue to drink despite serious family, 
health or legal problems. Like many other diseases 
alcoholism is chronic, it usually follows a predictable 
course; and it has symptoms. The risk for developing 
alcoholism can be influenced by genes and or life-
style. The research shows that the risk for developing 
alcoholism does indeed run in families. Just because 
alcoholism tends to run in families does not mean 
that a child of an alcoholic parent will automatically 
become an alcoholic, too. Some people develop al-
coholism even if no one in their family has drinking 
problems and not all children from alcoholic families 
get into trouble with alcohol. 
But alcoholism can be treated. Alcoholism treatment 
programs use counselling and medications to help a 
person with drinking problems. With support and 
treatment people are able to stop drinking and start 
over with their lives, however, not all of them.  Some 
people stop drinking, others have long periods of 
sobriety (longer periods of time without alcohol). 
And still others cannot stop drinking for any length 
of time. With treatment one thing is clear, longer 
a person abstains from alcohol, it is more likely the 
person will be able not to drink ever again. 

Matej Ilinković, T3C
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I’ve been a secondary-school student at the Techni-
cal grammar school in Novo mesto since September 
2009.I have to confess that I really miss the primary 
school. I miss all my ex-schoolmates and my Maths 
teacher- he’s the best teacher in the primary school 
Šmihel. I remember the last day with my school-
mates in the primary school like it happened yester-
day. We were laughing  and crying at the same time 
because we knew we wouldn’t see each other for a 
long time.  
For a long time I didn’t know which secondary 
school to choose. First I wanted to go to the Art 
grammar school. Many people thought that I be-
longed there because I’m good at drawing. However, 
I didn’t think that, so I decided for the Technical 
grammar school. At the beginning I thought that 
this school wouldn’t be difficult for me. I was so 
wrong about that! This school is very difficult! I have 
a lot of bad marks. I’m a little bit worried about 
that, but I also think bad marks are something nor-
mal because my schoolmates have even worse marks. 
Oh, I really miss my ex-schoolmates, but I have new 
schoolmates and I have to say that they are also nice. 
We have great time together. I like them very much. 
  

Monika Jakše, T1C 

The first day in the secondary school was the worst 
day I had ever had. Older students called us “fazani” 
and they were throwing corn at us all the time, but 
I survived. We met our class teacher, Mrs. Sanja 
Kostanjšek. She’s pretty cool. And my classmates 
are very good, too. Among them there are two from 
my town, so at the beginning we were together all 
the time. The second week we went swimming in 
Šmarješke Toplice. It was great but unfortunately 
there was no sun that day and it was very cloudy. 
We also had a competition against other classes, but 
we were last. On Thursdays we have lessons in the 
afternoon, which I like. 
Now, what I don’t like. The first thing is food. It’s 
pretty good that we eat different kinds of food, but 
the meals start too late, so I’m very hungry till then. 
In the morning I eat at home, too, but it still isn’t 
enough. So I usually have to eat twice or I buy some 

hot chocolate. And the second thing are long cours-
es! We finish at 2 pm, so I come home at 3 pm.
Other things such as teachers, classmates, bus wait-
ing are OK.

Matej Jerele, T1C 

In the primary school I didn’t have to study a lot, 
but in the secondary school I must do a lot of things 
for school if I want to succeed. I didn’t expect that I 
would have to study so much, that the school would 
be easier and that we would have more free time. 
Very soon I found out that this wouldn’t be the case 
here.The first day was the best. I met my old friends 
and got to know some new ones. We became very 
good friends and now we help each other a lot. 
We have classes from 7 am to 2 pm. We also have a 
warm meal at school, which is very good. My favou-
rite subjects are: PE, English and German. The only 
bad thing is that I miss more girls in the class- there 
are only five of them. Apart from lessons we also 
attend concerts, sports games- we support and cheer 
for the ŠKL teams. 
I enjoy being in the Technical grammar school be-
cause it is a very good school.

Rok Terkaj, T1C

Well, I remember the first day of the secondary 
school when I was really pessimistic. I thought that 
this school wouldn’t be fun and full of joy. For-
tunately, I was wrong. Now I think that being a 
secondary-school student is very good and interest-
ing. I get along with my classmates and we have fun 
all the time. We laugh a lot. 
Now, the teachers. I thought they would be really 
strict, but I was wrong. Some of them are really 
kind and like to have fun with us, which depends 
on the day. Sometimes they are in a good mood and 
sometimes not. Other people in school are mostly 
friendly. Of course I ignore those who aren’t. My 
favourite subject is PE, because I’m good at sports 
and the teacher is really good. My first mark was 5 
in English and I was really happy for it. Soon some 
bad marks started to come, too. 
I must say that I like being a student at this school 
and I hope I will finish it successfully and go on to 
study at university.

Gregor Udovč, T1C

Becoming a secondary-school student

TG TIMES
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Finally there came the day when I walked through 
the main door of the secondary school. I was really 
tired of the primary school and I wanted to go to 
the secondary school as soon as possible and meet 
new friends and classmates. At first sight the school 
looked really enormous, it was like ten times bigger 
that the primary school I went to. It felt magnificent 
to be a part of it. I was getting to know my class-
mates through time. All of them seem to be fine and 
I’m happier here than in the primary school. I really 
like free meals in school, the food is well prepared, 
tasty and warm. My marks seem to be OK, and 
I think this school should be no problem for me. 
Other students are successful, too.
I expect that I’ll finish this school with really high 
marks and get good knowledge for the next step of 
my education- the university.  

Matic Hren, T1C

How to behave in school : )
How to become a successful and popular student?
Firstly, you have to respect other people in school, secondly, to learn, you must pay attention in class. You 
shouldn’t bully others and shouldn’t let others bully you. You must be prepared for lessons (do your home-
work, read books, etc).
In my opinion, education is a privilege, so take advantage of it as much as you can. You should get along 
with others and you should know how to work in a team, whether for the projects in school or in sports. 
You have to be on time and you have to obey the rules. If you manage to do all this you will succeed later in 
life, because you will gain a lot of knowledge and skills that will be useful as long as you live. As I mentioned 
above, good behaviour starts with respecting other people and therefore becoming a self-controlled, self-con-
fident, focused student who is determined to succeed. Some people think that respectful behaviour in school 
is used to control everyone and to keep things totally boring and predictable, which I disagree with. Good 
behaviour helps the school running smoothly, it helps classes to be more effective, and it keeps everyone safe 
and secure. It is also the reason why students can learn and teachers can teach without any difficulties and 
distractions. 
If we behave respectfully, it will help us succeed in school and it will set a good example for others, students 
as well as teachers.

Matic Hrlec, R3C

TG TIMES



60 tegi

Back and forth about »the importance of 
good manners«

We children think that manners are boring, even if we have been learning something we will benefit from 
for the rest of our lives. We have a hard time remembering rules; rules at home, school, going out etc.
In my opinion, manners are unenforced standards of conduct which mostly define geographic location, 
social status, occasions and other matters. Good manners are an important sign of how well you were raised 
and are a reflection of your behaviour directly, therefore learning good manners starts at home and should 
be taken care by your parents. We must learn how to behave in our society. If children are not told and 
shown how to behave politely, they will grow up as impolite and rude individuals. Our behaviour can lead 
us to a successful life, it can helps us make a good impression in school, at the job interviews, at work and in 
just about every situation in our life. People who are well behaved are more self confident and more proac-
tive when dealing with other people. This feeling of self confidence is very important for our future success. 
Manners could be used every day to make a good impression on others and to feel good about yourself.
I believe that good manners are more than just«holding the doors open« and »writing thank you notes«. 
While holding the doors open for others and writing notes is nice, true courtesy goes even deeper. Being 
polite and courteous also means considering other people’s feelings, in school as well as at home .

 Dejan Blažič, R3C

TG TIMES
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L’excursion à Paris
Nous sommes partis pour Paris jeudi 26 Octo-
bre 2009. Nous sommes y arrivés le jour suivant. 
D’abord nous avons vu La Défence, après nous 
nous sommes installés à l’hôtel. L’après-midi nous 
avons eu un tour de la ville en métro. Nous avons 
vu La Tour Eiffel, L’École Militaire, L’Hôtel des 
Invalides. Le soir nous avons pris un tour en bateau 
sur la Seine. Nous nous sommes couchés à l’hôtel. 
Le troisième jour nous avons fait des promenades 
à Paris. Nous sommes passés le musée du Louvre, 
la Place de la Concorde, les places Vendome et de 
l’Étoile, l’Opéra, L’Arc de Triomphe, la Maison de 
la Ville, la Cathédrale Notre-Dame, les boulevards 
Saint Germain et Saint Michel. L’après-midi nous 
sommes montés Montmartre où nous avons visité la 
Basilique de Sacre-Coeur. Le soir nous nous sommes 
arrêtés à Pigalle et nous sommes revenus à l’hôtel. Le 
dernier jour nous sommes allés à Eurodysney. Nous 
avons eu beaucoup d’amusement. Le soir nous som-
mes partis pour la Slovénie. 
C’était magnifique!!!

Karin Jurglič, T2B

Ma journée – Mardi
Je me suis levé à cinq heures et demi, après je me suis 
habillé et j’ai pris mon petit- déjeuner. À six heures 
et demie je suis parti à l’école. Notre premier leçon 
a été la psychologie, après nous avons eu l’anglais 
où nous avons reçu nos journaux. Notre troisième 
leçon a été le français. Le leçon suivante a été la 
casse-croûte et nous sommes allés à la bibliotheque 
où nous avons appris le mathémathique. Les deux 
leçons suivantes ont été du sport et nous avons joué 
le foot. La leçon dernière nous avons écrit le test de 
mathémathique Après l’ école je suis allé à la maison 
et j’ai déjeuné. À 16 heures j’ai fait le devoir, après 
j’ai regardé la télé, j’ai lu et j’ai joué aux cartes. À 22 
heures je me suis préparé pour l’école et je me suis 
couché à 22 heures et demie. 

Matic Janko, T2B

Ma journée - Samedi
Samedi, Janvier 16 je me suis levé à 10 heures du 
matin. J’ai mangé mon petit- déjeuner et je me suis 
préparé pour le match de handball. Je suis allé à la 
salle du sport à 11 heures. Le match s’est commencé 
à 12 heures et demie. Il a éte très fatiguant, mais 

nous avons vaincu de trois bouts. Après le match 
moi et mes copins sommes partis pour Ljubljana 
pour rencontrer nos copins de Jesenice. Nous y som-
mes venus à 18 heures. J’ai très faim parce que jw 
n’ai pas mangé pendant tout le jour. Alors nous som-
mes allé à la pizzeria Ljubljanski Dvor. J’ai mangé 
une grande pizza aux fruits de mer- c’était délicieuse. 
Après nous sommes allé au café au bord de Ljubljan-
ica. J’ai bu bitter lemmon parce que j’ai eu très soif. 
Il était 8 heures du soir et nous avons dû prendre le 
train. Quand nous sommes arrivés à Novo mesto, 
j’ai appelé mes parents pour aller à la maison. J’ étais 
très fatigué et je me suis couché immédiatement.

Aljaž Lavrič,T2B

Un jour du weekend
Je me suis levé à sept heures. Après je me suis lavé et 
je me suis habillé. J’ai pris mon petit-déjeuner et je 
me suis préparé pour aller au match de basket. Nous 
avons joué contre Olimpija et nous l’avons gagné 
par 30 points. Après je suis revenu chez moi. J’ai 
fait mon devoir et j’ai appris un peu. L’après-midi 
j’ai déjeuné et je me suis promené. À six heures j’ai 
regardé la télé pendant deux heures. À huit heures 
j’ai dîné et je me suis reposé. À dix heures et quart je 
me suis couché- j’ai un très bon sommeil.

Jan Osolnik, T2B

Un jour de mes vacances
Je me suis réveillé et levé tôt parce que j’allais faire 
du ski avec mes parents. Puis je me suis lavé et je me 
suis habillé. J’ai pris mon petit-déjeuner- j’étais très 
savoureux. J’ai mangé beaucoup parce que je n’allais 
pas pouvoir manger jusqu’ à 13 heures. J’ai préparé 
l’équipement de ski le jour avant, alors nous avons 
pû partir pour l’Autriche- Nassfeld. Nous y sommes 
venus à 9 heures. Nous avons acheté les billets nous 
avons commencé à faire du ski. Nous avons terminé 
à 16 heures et demi et nous sommes partis à la mai-
son. Mais à la autoroute il y avait de la cohue, donc 
nous avons venus à la maison à 21 heures. J’étais très 
fatigué, donc je me suis couché tout de suite. C’ était 
un jour très intéressant pendant mes vacances.
  

Matej Kopar, T2B

LE TG MONDE
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Klug entscheiden – Müll vermeiden
1) MÜLLTRENNUNG (LOČEVANJE ODPADKOV)
Plastik, Kunststoffe:
	 •	BEISPIELE:		große	Plastiksäcke,	Plastikflaschen,	Jogurtbecher...
Altpapier:               
	 •	BEISPIELE:		Kalender,	Briefkuverts,	Schulhefte,	
   Zeitungen, Geschenkpapier...
Problemstoff-Sammelstelle:
	 •	Alles,	was	gefährlich	also	umweltschädlich	ist.
  

	 •		BEISPIELE:		Altöl,	Batterien,	Medikamente,	Lacke,	
   Spraydosen, Putzmittel
 Metalle, Dosen:
	 •	sowohl	Weißblech	als	auch	Aluminium.
	 •	jede	Art	von	Altmetall
	 •	BEISPIELE:	Konservendose,	Cola-Dosen,	Alufolien...
Restmüll:
	 •	Ales,	was	klein	ist.
	 •	BEISPIELE:		Trinkgläser,	Geschirr,	Tetrapack,	Glühbirnen...
Weißglas,	Buntglas:
	 •		Nur	Verpackungsglas	–	nach	Farbe	geordent
	 •	BEISPIELE:	Glasflaschen,	Gurkengläser,	Marmeladengläser
	 •	ABER:	keine	Fensterscheiben,	keine	Trinkgläser	und		kein	Porzellan.
Biotonne:
	 •		Alle	Küchenabfälle,	auch	Zitrusfrüchte	und	Bananenschalen.	Einzige	Ausnahme	sind	Fleisch,	Kno	
	 	 chen	und	Speiseölreste
	 •	BEISPIELE:	Laub,	welke	Blumen,	Essensreste,	Kaffeefilter...
	 •	ABER:	Katzenstreu	gehört,	auch	wenn	es	draufsteht,	nicht	in	die	Biotonne,	sondern	in	den	Rest-
müll.

Maj Vilić, T3A

 Energie sparen ist Umweltschutz

2) ENERGIE SPAREN (KAKO VARČUJEMO Z ENERGIJO? )
HEIZEN: 
	 •	richtig	lüften	(kurz	und	gründlich)
	 •	Fenster	gut	abdichten
	 •	Räume	nicht	überheizen	(1˚C	-		6%	weniger	Energieverbrauch)
	 •	Räume	nach	Benutzung	heizen

WARMWASSER:
	 •	besser	duschen	als	baden
	 •	Wenn	man	sich	einseift	oder	Zähne	putzt	soll	man	Wasser	nicht	laufen	lassen

das Kuvert – kuverta – ovojnica 
die Zeitung - cajtng – časopis
die	Gläser	–	glaži	–	kozarci
die Scheibe – šajba – šipa
putzen – pucati – čistiti
heizen – hajzat - ogrevati 
lüften – luftati – zračiti

abdichten – zadihtati – zatesnii
einseifen – nažajfati - namiliti 
nutzen – nucati – uporabljati
färben	–	farbati	–	barvati

schalten – šaltati – preklopiti, prestaviti

DER TG SPIEGEL
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LICHT:
	 •	Tageslicht	nutzen
	 •	Räum	mit	hellen	Farben	färben
	 •	Licht	abdrehen,	wenn	man		es	nicht	braucht	
	 •	Energiesparlampen	nutzen

ELEKTRISCHE GERÄTE
	 •	Energiesparende	Geräte	nutzen
	 •	Kühlschränke	nur	kurz	öffnen
	 •	Geschirrspüler	und	Waschmaschine	nutzen	wenn	sie	voll	sind
	 •	Fernsehen,	Radio,	CD-Player,	Hi-Fi-Anlange		lieber	ganz	abdrehen	als	auf	stand-by	schalten	

Martin Avguštin, T3A

Deutsch	macht	Spaß		
Giftstoffe in der Umwelt
Das Auto verbraucht zu viel Benzin und produziert viele Abgase, deswegen sollen wir weniger mit dem Auto 
fahren, weil das nicht gut für die Umwelt und das Ozon ist. Die Giftstoffe sammeln sich in der Luft und der 
Regen	bringt	die	Chemikalien	in	den	Wald	und	ins	Grundwasser,	das	voll	von	Giftstoffe	ins	Glas	fließt	und	
unsere	Gesundheit	gefährdet.	Die	Lösung	liegt	also	in	der	Alternativenergie,	die	viel	besser	für	unsere	Zuku-
nft und unsere Umwelt ist.

       Črt Valentić, Maja Hrovat, T3A

ETWAS FÜR DIE UMWELT TUN
Menschen sind ein Teil der Natur und brauchen sie zum  Überleben, deshalb müssen wir die Umwelt schüt-
zen. Jeder  kann etwas für die Umwelt tun. Zum Beispiel:  man kann Mehrwegflaschen statt Einwegflaschen 
benutzen,	lieber	einen	Zug	nehmen	als		ein	Auto		fahren	und	so	ein	bißchen	Geld	sparen.	Ein	Einkaufskorb	
dauert	länger	als	eine	Tüte	aus	Plastik.	Man	soll	so	wenig	Müll	wie	möglich	machen.	Die	Verpackungen	sol-
len recyclierbar sein. Die Umwelt  schützen bedeutet haüfig auch Geld sparen. Kauft  nur was ihr braucht! 
Am Ende des Monats werden sie sehen, dass viel für sie bleibt. So haben sie  auch etwas für die Umwelt 
gemacht.

Simon Dobelšek, T3A
MENTORICA: Dunja Mušič, prof.
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404 Napaka: Stran ne obstaja

Za nevšečnosti se opravičujemo.
         ekipa Tegi

PS: Vabimo nove člane k sodelovanju pri 
nastajanju šolskega glasila Tegi.


