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Beseda urednice

Bralke in bralci Stika
Naslednje leto bo naš in vaš STIK star četrt stoletja, kajti letošnja številka je že 24. po vrsti. O tem, kako bomo
počastili ta jubilej, je verjetno še prehitro razmišljati.
Zatorej se posvetimo temu, kar prinaša tokratna številka. Lahko bi rekli, da vse tisto, o čemer razmišljate,
pripravljate, organizirate, izdelujete, raziskujete, snemate ... dijaki SERŠ-a. Seveda se med vašimi prispevki
znajde tudi kak učiteljski, kar je prav, kajti tudi mi želimo marsikaj, kar nas zanima ali smo doživeli, posredovati vam, naši zvesti bralci vseh generacij. Ker pa živimo
danes za številne ljudi, ki iščejo v Evropi novo upanje za
drugačno življenje, v zelo neprijaznih časih, smo marsikateri članek obarvali s temo drugačnosti in v duhu
množičnih migracij.
Vendar, tako kot rastete in se spreminjate vi, se nadgrajuje tudi STIK, a še vedno ostaja zanimiv in radoživ, športen in kulturen, resen in zabaven ... torej takšen, kakršnega ste navajeni in ga poznate. Ostaja tudi
pomemben promotor vašega in našega SERŠ-a.
Torej, vsi tisti, ki boste bolj ali manj zavzeto prelistavali
novo številko glasila – uživajte!
 MARJANA NERAT, UREDNICA
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Beseda urednice

Robotika

S SERŠ-em na svetovno
tekmovanje v robotiki

Na svetovnem tekmovanju v robotiki, RoboCup
2015 na Kitajskem, smo
se serševci znova odlično odrezali, saj smo bili
znova v samem svetovnem vrhu. Eden od tekmovalcev sem bil tudi jaz.
Naša šola je super, saj dijakom omogoča, da lahko v številnih krožkih ob
rednem pouku počnejo še
marsikaj. Preden sem se
vpisal na Serš, sem veliko
premišljeval, katera šola
in program bi bila zame
najprimernejša. Zato sem
se že v osmem razredu odločil udeležiti se informa-

ram robota za tekmovanje
Robocup v kategoriji Rescue Maze. To je bilo to, česar sem si želel! Sanje so se
mi začele uresničevati.

tivnega dneva. Po tem ni
bilo več vprašanje, kam se
bom usmeril po zaključku osnovne šole. Dodatna
vzpodbuda so bila tudi
pozitivna mnenja o šoli
tistih, ki so se na Seršu že
izobraževali.

V kategoriji Rescue Maze
RoboCup
tekmovanja
gre za simuliranje iskanja
žrtev naravne nesreče z
reševalnim robotom. Sodelujejo ekipe po dva tekmovalca. Običajno sta to
elektrotehnik in programer, vsaj tako je pri nas,
lahko pa jih sodeluje tudi
več. Vsaka ekipa mora
izdelati in sprogramirati svojega robota. Robot

Že kar drugi teden pouka sem se vpisal h krožku
robotike v upanju, da bom
do četrtega letnika prišel tako daleč, da se bom
lahko udeležil svetovnega
tekmovanja iz robotike.
Ker sem se izkazal, sem
dobil možnost, da že v
prvem letniku programi-

Robotika
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mora nato na tekmovanju
v dvonadstropni areni oziroma labirintu raziskovati
in si zapomniti, kje je že
bil. Po areni so ob stenah
postavljeni grelci, ki predstavljajo žrtve nesreče, ki
jih mora robot zaznati in
signalizirati, da jih je našel
ter izvreči reševalni paket.
Prav tako se mora v labirintu izogibati oviram in
črnim poljem.
V tem letu smo se najprej
udeležili tekmovanja na
Slovaškem, kjer sem se
seznanil s potekom tekmovanja. Tam sva s sotek-

Robotika

movalcem osvojila tretje mesto. Tekmovanji, ki
sta sledili, sta bili slovensko regijsko in državno
tekmovanje. Na obeh sva
osvojila prvo mesto in se
kvalificirala na svetovno
tekmovanje, ki je v tem
letu potekalo v mestu Hefei na Kitajskem.
Mesec pred odhodom na
Kitajsko so se stvari zelo
zakomplicirale. Bil sem
udeležen v zelo nenavadni prometni nesreči. Med
vožnjo preko dotrajanega
lesenega mostu se je lesena deska dvignila in prebila steno kabine avtomobila. Zarila se je globoko,
vse do moje noge. Po nujnem pregledu v bolnišnici
zdravniki so ugotovili, da
imam hud zlom golenice
in mečnice. Odločali so
se, ali mi naj nogo operirajo, a se za operacijo niso
odločili, tako da sem dobil
mavec po celotni nogi, zaradi česar je bilo moje gibanje zelo omejeno. Mnenja zdravnikov so bila, da
na Kitajsko zaradi hude
poškodbe ne bom mogel
odpotovati. Med zdravljenjem sem se ravnal po navodilih zdravnikov, hodil na preglede in tako je
zadnja rentgenska slika
štiri dni pred odhodom
pokazala, da je kost toliko zaraščena, da mi lahko odstranijo mavec in mi
namestijo krajšega, lažjega plastičnega in dokolenskega, s katerim je bilo
moje gibanje manj omejeno. Lahko sem celo sedel,
česar prej nisem mogel.

Tako sem se lahko začel
pripravljati na potovanje
na Kitajsko.

dobili v Frankfurtu, a je
bil zaradi časovne razlike
na njih natisnjen napačni datum, zaradi česar nas
niso hoteli spustiti na letalo. Povedali so nam tudi,
da so vsi leti v Hefei za
naslednje štiri dni že zasedeni. Na koncu se nam je
vseeno uspelo dogovoriti
za nove karte in s tem se je
še zadnji let začel. Letalo
je sicer imelo zaradi tega
zamudo, a ni nas motilo
enourno čakanje na prosto pisto in s tem dovolje-

Na Kitajsko sem s sotekmovalcem Matjažem Kajbo, mentorjem Miranom
Waldhütterjem in tekmovalcema ekipe v drugi kategoriji, Urošem Štokom
in Simonom Perkovičem,
odpotoval 14. julija. Celotna pot je bila zame zaradi poškodbe precej naporna. Pot do cilja je trajala 26 ur. Leteli smo iz
Ljubljane preko Frankfurta v Peking. Zadnji let smo
imeli od Pekinga v Hefei,
kjer je potekalo tekmovanje, toda tu so se pojavile
težave. Najprej smo morali hiteti, saj smo v Pekingu zaradi zamude letala
pristali kasneje, kot je bilo
planirano. Precej nam je
pomagalo, da sem bil na
invalidskem vozičku, saj
smo tako lahko šli hitreje
mimo kontrol. Ko smo že
bili skoraj pri koncu, se je
pojavila naslednja težava.
Karte za naslednji let smo
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nje za vzlet.
Končno smo prispeli na
cilj, v mesto tekmovanja
Hefei, ki velja za najbolj
zeleno mesto na Kitajskem in ima 8 milijonov
prebivalcev. Od letališča
do hotela so nas odpeljali z avtobusom. Povedati
vozniku, kam smo namenjeni, in prijaviti se v hotelu, ni bilo preveč lahko
urediti, saj zna redkokdo
na Kitajskem kakšno angleško besedo. Ko smo

Robotika

Robotika

zala, odlično sva predstavila robota in tako dobila
priznanje za revolucionarni mehanizem izmetavanja reševalnih paketov. To
priznanje je bilo zasluženo, saj je bil najin mehanizem veliko bolj uporaben
in bolj praktičen od vse
konkurence.

bili končno v sobi, kjer bi
imeli možnost spočiti se,
tega nismo mogli. Ne zaradi postelj, saj smo bili v
hotelu s petimi zvezdicami, ampak zaradi 6-urnega časovnega zamika, kar
je bil tudi razlog, da smo
na tekmovanje odpotovali
tri dni prej.
Po treh dneh bivanja smo
se odpravili na prizorišče
tekmovanja. Prvi dan smo
imeli registracijo. Organizacija tekmovanja je bila
grozna. Nihče od za to
zadolženih ni vedel, kako
in kaj je potrebno nare-

diti. Po registraciji so nas
pospremili v halo, kjer
je potekalo tekmovanje.
Vsaka ekipa je dobila svojo mizo, na kateri je lahko
pripravljala robota za tekmovanje. Pri sosednji mizi
sta bila Portugalca, s katerima sva se takoj spoznala
in se dobro razumela vse
do konca tekmovanja. Pomagali smo si, kljub temu
da smo bili na tekmovanju nasprotniki, saj je cilj
tekmovanja, da se spoznaš
in si pomagaš. Ob koncu
dneva smo se odpravili v
hotel in tako se je končal
prvi dan tekmovanja.

Robotika

Drugi dan smo se odpravili nazaj na prizorišče in
začeli s prvimi tekmovalnimi vožnjami. Začeli smo
relativno dobro, toda proti
koncu dneva so se začele
težave, saj so senzorji začeli javljati napačne meritve. Šele okoli polnoči sva
s sotekmovalcem ugotovila, da je pregorel glavni
kontroler, brez katerega je
postal robot povsem neuporaben. Takrat sva morala sprejeti dejstvo, da je
tekmovalnih voženj za nas
konec.
Del točk se dobi tudi z intervjujem, ki ga opravijo
sodniki s tekmovalci, da
ugotovijo delovanje robota in vidijo, koliko so tekmovalci dejansko robota
sami izdelali. Tako sva se
z Matjažem pripravila na
intervju, kajti zavedala sva
se, da ga morava opraviti
čim bolje, saj je bil najina
zadnja možnost za priznanje. Uspelo nama je.
Na intervjuju sva se izka-
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Preostali čas na Kitajskem
je zame minil precej hitro
in brez večjih posebnosti,
saj z zlomljeno nogo nisem mogel hoditi okoli in
si ogledati mesta, zato sem
večino časa preživel kar v
hotelski sobi.
23. julija okoli poldneva smo se odpravili proti domu po podobni poti.
Torej smo najprej leteli do Pekinga, nato smo
imeli let do Münchna in
od tam nazaj v Slovenijo.
Pot nazaj je bila sicer malo
daljša od poti tja, saj smo
med leti imeli daljše postanke, a večjih zapletov ni
bilo. Po 28 urah potovanja smo bili končno spet v
Sloveniji.
Potovanje, tekmovanje,
Kitajska, vse je bila zelo
lepa pozitivna izkušnja,
ki mi bo vsekakor prišla
prav v mojem nadaljnjem
šolanju in življenju. Zahvaljujem se šoli, mentorju
in sponzorjem, da so mi
jo omogočili. Pred sabo
imam zastavljene cilje
in z veseljem se že sedaj
pripravljam na to, da jih
dosežem.
 ROK MIHAILOVIĆ KRPAN

Erasmus+

ERASMUS+ in mednarodne
razsežnosti dijakov ter učiteljev

V okviru programa ERASMUS+, ki ga na naši šoli
uspešno izvajamo že drugo leto, dijaki in učitelji
pridobivamo in izmenjujemo izjemne mednarodne izkušnje.
V tekočem šolskem letu
bomo 16 dijakom omogočili izvajanje PUD-a v
Italiji in na Portugalskem,
v dveh prelepih zgodovinskih mestih, Vicenza
in Braga. Čeprav so dijakom v času izvajanja dela
pri delodajalcu dnevi naporni, še vedno ujamejo
čas za druženje, spoznavanje novih ljudi in nove
kulture.
SERŠ bo v okviru projekta
v tem šolskem letu pridobil nove prijatelje in strokovne partnerje. Najprej
nas bodo na sedemdnevnem obisku počastili učitelji s strokovne gimnazije
iz Latvije. Njihova želja je
pridobiti čim več strokovnih izkušenj v povezavi z
izobraževalnim procesom

presežkih. Kakšen je njihov pouk? Kakšni so dijaki? S katerimi metodami dela prepričajo mlade nadobudneže? Kakšna
gradiva uporabljajo? Vse
to in še več so vprašanja,
s katerimi se bomo podali
v to oddaljeno deželo. Vse
odgovore pa bomo neposredno prejeli od strokovnih delavcev in vodstva
šole, predvsem pa od učiteljev ter dijakov, ko bomo
neposredno deležni učnega procesa. Pred nami je
sedem dni nadvse zanimivega dogajanja.

na naši šoli. Predvsem si
želijo prisostvovati pri
IKT podprtem pouku, pri
katerem uporabljamo najsodobnejšo informacijsko
in komunikacijsko tehnologijo. Prepričani smo, da
jim bomo s svojimi strokovnimi izkušnjami in sodobnimi metodami dela
pričarali nove dimenzije
podajanja in pridobivanja
znanja. Na drugi strani pa
jih bodo naši izjemni dijaki prepričali, da so in smo
izjemni.
Pred iztekom letošnjega projekta bodo podobne izkušnje pridobili tudi
naši učitelji, le da nas
bodo gostili partnerji s
strokovne šole in gimnazije na Švedskem. Šoli sta
si po strokovnosti podobni, saj izvajajo programe
elektrotehnike in računalništva, zato so naša pričakovanja še toliko večja. Morda celo presegajo
dejstva, saj bi lahko šola
v tako razviti državi, kot
je Švedska, ponudila vse v

S pomočjo evropskega
programa
ERASMUS+
lahko uresničujemo raziskovanje
izobraževalne, kulturne in družbene prostranosti Evropske
unije.
KOORDINATORICA ERASMUS+ NA SERŠ
 SUZANA REHBERGER, PROF.
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PUD V ITALIJI
Prakso sem letos opravljal
v Italiji, in sicer v okolici
mesta Vicenza. Delal sem
v podjetju ABC Consulting, ki se ukvarja s franšizingom, ima pa ta delodajalec tudi prodajo vina,
olj in kisa.
V podjetju sem bil prijazno sprejet, delodajalec in
drugi delavci so mi razkazali delovno mesto in mi
razložili, kaj bom delal.
V tem podjetju nisem bil
edini, ki je opravljal prakso. Z mano je bil tudi
sošolec Matic. Sprva me
je malo skrbelo, kako se
bomo sporazumevali, saj
še nisem znal italijansko,
vendar me je delodajalec
presenetil, saj je znal kar
dobro govoriti slovensko.
V podjetju je delalo veliko ljudi iz drugih držav,
poleg italijanskih delavcev
so bili tam tudi Američan,
Filipinec in Srb, ki nam je
večino časa pomagal pri
delu, da smo se lahko brez

Erasmus+

Erasmus+

Utrip iz Benetk

jalca, saj smo se v teh dveh
tednih dobro razumeli in
se tudi spoprijateljili. Z
delodajalcem in delavcem
iz Srbije smo tudi še zdaj
včasih v stiku preko telefona ali facebooka.

Udeleženci PUD-a v Italiji

težav med seboj sporazumevali. Mentor nama je
bil italijanski delavec, vendar ga prvi teden ni bilo,
zato nama je delo razložil
sodelavec iz Srbije. Z drugimi zaposlenimi smo se
večinoma pogovarjali angleško. Nekega večera sva
s sošolcem ostala dalje v
podjetju, saj sva pomagala še drugim pri delu, zato
naju je v hostel odpeljal
najin šef. Med vožnjo domov smo se boljše spoznali in tudi spoprijateljili. Povedal nama je, da ko
je bil mlajši, je potoval po
svetu z motorjem. Veliko
je tudi letel z letalom in

Miro in Aljaž s svojim
delodajalcem

nekega dne celo strmoglavil v Sredozemsko morje blizu Španije. Nesrečo je preživel brez hujših
poškodb, izvedela pa sva,
da mu je ta dogodek spremenil pogled na življenje.
V podjetju sem delal različne stvari, večinoma pa
sva z Maticem oblikovala spletne strani v jeziku
HTML in izdelovala logote ter urejala slike v Photoshopu. Delovni dan se
je začel ob 8.30 in trajal
do 12.30, nato smo imeli
eno uro za malico, potem
pa nadaljevali z delom do
17.30.

Vendar nismo samo delali,
malo smo se tudi popeljali
naokrog in obiskali Benetke ter Padovo, kjer smo si
ogledali prvo evropsko
univerzo. V njej naj bi bil
grb celjskih grofov, saj so
se nekateri tam izobraževali. Z vlakom smo se odpeljali tudi v Verono.
Ko smo prispeli, smo se
odpravili do prvega obzidja, nato še do drugega
in nato do enega največjih antičnih muzejev. Ob
muzeju stoji druga največ-

Trenutkov, ki sem jih preživel v podjetju, ne bom
nikoli pozabil, saj sem se
naučil veliko novega, kot
npr. uporabo CSS-a pri
izdelavi spletnih strani in
uporabo programa Photoshop. Spoznal sem tudi
program Ilustrator, ki se
večinoma uporablja za izdelavo logotov, naučil pa
sem se tudi nekaj malega
italijanščine. Zadnji dan
se je bilo težko posloviti
od sodelavcev in deloda-

Erasmus+

ja arena v Italiji, zato smo
si ogledali tudi njeno notranjost. V areni smo imeli
malo težav z vzpenjanjem,
saj si, da si prišel do vrha,
moral prehoditi zelo visoke in strme stopnice. Nato
smo se odpravili do Julijinega balkona. Pod balkonom stoji njen kip. Pravijo, da če se na kipu dotakneš njenih prsi, imaš srečo
z ženskami, zato smo se
jih vsi dotikali. Nato smo
si ogledali še cerkev v Veroni, po ogledih pa smo
imeli malo prostega časa
za nakupe v italijanskih
modnih trgovinah. Da
nismo bili lačni, smo poskrbeli s pica servisom.
 MARKO KURNIK, MATIC VIPOTNIK
IN MIRO DOMITROVIĆ SAKSIDA (FOTO)

Marko Kurnik, Matic Vipotnik in Miro Domitrović Saksida (foto)
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Intervju

Jernej Frangež – dijak
raziskovalec
Dijak Jernej Frangež iz 4. at je zelo nadarjen dijak. Že od prvega letnika navdušuje s svojimi
raziskovalnimi nalogami v okviru gibanja Mladi za napredek Maribora, vedno je tudi med
udeleženci Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije in Noči raziskovalcev. Sodeloval
je v številnih projektih in predstavitvah ter promocijah Serš. Seveda je Jernej aktiven še kje,
zato smo ga povabili, da se nam še sam predstavi.

Predstavi zadnjo, najbolj
uspešno nalogo, za
katero si bil nagrajen
z nagrado dr. Brede
Žerjal.
V zadnji nalogi z naslovom Primerjava delovanja
pogona, krmilja in ekološke naravnanosti pralnih
strojev za domačo uporabo sem raziskoval delovanje različnih vrst elektromotorjev, krmilja in vpliv
različno starih strojev na
okolje. Izdelal sem dva

modela. Na enem modelu prikazujem notranjost
pralne kadi in boben ter
inverter motor, ki poganja
ta boben. Na tem modelu imam prav tako nameščen še enofazni asinhroni
motor, ki se je uporabljal v
starih strojih. Drugi model predstavlja delujoči
pralni stroj z mojim programskim vmesnikom in
upravljanjem preko zaslona na dotik. Temu modelu
sem izrezal pločevino in
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vstavil pleksi steklo, da se
vidi v notranjost stroja.

no izveš ali odkriješ nekaj
novega.

Zakaj si tako navdušen
nad (elektro)tehniko in
raziskovanjem?
Že od malega so me zanimale električne naprave in
stroji. V osnovni šoli sem
se ukvarjal z modelarstvom in elektriko, v srednji šoli sem pa še razširil znanje elektrotehnike.
Raziskovanje mi je zelo
zanimivo, saj pri tem ved-

Navedi tvoje dosežke in
nagrade.
V šolskem letu 2013/2014
sem v okviru gibanja Mladi za napredek Maribora za raziskovalno nalogo Krmiljenje naprav v
hotelu prejel 1. mesto in
srebrno priznanje, na Državnem srečanju mladih raziskovalcev pa prav
tako srebrno priznanje. V

Intervju

Intervju

šolskem letu 2014/2015
sem za nalogo Krmiljenje
prelivnega bazena prejel
1. mesto in zlato priznanje in na Državnem srečanju mladih raziskovalcev zlato priznanje. Prejel
sem tudi nagrado Srebrni znak odličnosti Elektra
Maribor. V šolskem letu
2014/2015 sem za raziskovalno nalogo Primerjava
delovanja pogona, krmilja
in ekološke naravnanosti
pralnih strojev za domačo
uporabo prejel 1. mesto,
zlato priznanje in nagrado

dr. Brede Žerjal, na Državnem srečanju mladih raziskovalcev pa srebrno priznanje in Zlati znak odličnosti Elektra Maribor.
Kako postaneš uspešen
raziskovalec, ali kako
poteka postopek od ideje
do realizacije?
Ob začetku raziskovanja si
moraš zadati, kaj želiš raziskovati. Biti moraš vztrajen, saj se ob izdelavi praktičnega modela lahko hitro pojavijo težave. Poznati
moraš raziskovalno po-

dročje in uporabiti različne metode raziskovanja.
V katerih projektih
in predstavitvah si
sodeloval?
Sodeloval sem tudi v drugih projektih, kot so Cull
energy-for kids, kjer sem
predstavljal nalogo in
šolo, ter na Teslovih dnevih. Vsako leto se udeležim Noči raziskovalcev
v Europarku. Bil sem na
praktičnem usposabljanju
v Italiji. Šolo sem predstavljal tudi na informativnih

dnevih in tehničnih dnevih za osnovnošolce. Sodeloval sem na SERŠRocku, ob obisku gostov iz
Turčije in pripravil potopisno predavanje Biseri
Floride in Bahamov.
 ROBERT GAŠPARIČ

Želel sem pridobiti poklic, s
katerim se je vedno dalo dobiti
kakšno službo
V petek, 13. 2., in soboto, 14. 2., ko so na SERŠ-u potekali informativni dnevi, je bil naš gost dr.
Andrej Krajnc, nekdanji dijak SERŠ-a. Z njim smo poklepetali o njegovih življenjskih izkušnjah,
o spoprijemanju z odločitvijo o šolanju, njegovih spominih na srednjo šolo in seveda še o
marsičem.
Ob njegovem razmišljanju o tej temi lahko verjetno vsak osnovnošolec najde kaj uporabnega
zase, kar mu lahko pomaga, da se bo lažje odločil za svoj poklic in uresničil svoj cilj. Potrebno
je le še zaupanje vase, v lastne občutke in sposobnosti.
Zakaj ste se odločili za
SERŠ?
Ja, dobro vprašanje. Sam
sem se za izbiro srednje
šole odločal leta 1995.
Veste, tudi takrat je bila
kriza, tako kot je danes,
problem z zaposlitvami
in podobno. V osnovni šoli sem bil odličnjak,
zato so od mene vsi pri-

čakovali, da bom odšel
na gimnazijo. Toda mene
je računalništvo veselilo
že med osnovno šolo, in
ne samo igranje iger, tudi
ustvarjanje kakšnih manjših programov, zato sem
se vedno nekako videl na
tehniškem področju. Po
tehtnem razmišljanju in
po različnih pogovorih,

Intervju

tudi doma s starši, je prevladalo prepričanje, da je
vseeno bolje iti naprej na
strokovno šolo kot na gimnazijo. Nikoli namreč
ne veš, kaj bo po štirih letih. Recimo, da se ti ne da
več hoditi v šolo, je problem, če si samo gimnazijski maturant. Dejansko
si nezaposljiv, tako pa sem
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imel možnost pridobiti
poklic računalniški tehnik, s katerim se je vedno
dalo dobiti kakšno službo.
Tako sem se odločil in se
vpisal na SERŠ, v smer računalniški tehnik.
Kaj pa vaša nadaljnja pot?
SERŠ sem zaključil z maturo. Takrat smo še na-

Intervju

mreč imeli možnost srednjo strokovno šolo
zaključiti s splošno maturo, tako da smo v bistvu
imeli enake pogoje kot tisti, ki so prišli z gimnazije.
Seveda sem šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko (FERI), in
sicer najprej na smeri visokošolski strokovni študij računalništva in informatike, ki sem ga leta 2003
tudi uspešno zaključil.
Takoj po opravljeni diplomi sem se zaposlil na
Inštitutu za informatiko
na FERI kot tehniški sodelavec. Nato sem se leta
2004 vpisal tudi na univerzitetni študij računalništva in informatike na
FERI in ga uspešno končal leta 2006. Še istega leta
sem se vpisal na doktorski
študij računalništva in informatike in se zaposlil na
delovnem mestu mladega
raziskovalca. Doktorski
študij sem uspešno zaključil leta 2011 in pridobil
naziv doktor znanosti. Do
začetka leta 2012 sem še
delal na FERI-ju kot asistent, februarja 2012 pa
sem se zaposlil na Agenciji za energijo, regulatorju
slovenskega energetskega
trga, kjer delam kot tehniški ekspert za področje
informatike za različne
projekte.
Kot predstavnik Slovenije sem v letu 2013 prevzel
vodenje delovne skupine
za razvoj in vzpostavitev
informacijske tehnologi-

je za nadzor veleprodajnega trga in prenos podatkov. Skupina deluje v
okviru evropske Agencije
za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER –
Agency for the Cooperation of Energy Regulators).
Od leta 2014 delujem na
Agenciji za energijo v sektorju za razvoj trga, informatiko in komunikacijske
tehnologije.
Kaj vam je dal SERŠ?
Odgovor je zelo preprost. SERŠ mi je dal, pa ne
samo meni, tudi mojim
sošolcem in vsem Serševcem, kar jih poznam,
izkušnje za celo življenje.
Lahko bi rekli življenjske
izkušnje. In to ne samo
na področju stroke, ampak tudi nasploh, ob vseh
dogodivščinah in pripetljajih, ki smo jih na SERŠ-u doživeli. Kar pa zadeva stroko, nam je SERŠ
dal zelo dobro osnovo ne
samo za nadaljevanje študija, ampak tudi tistim, ki
so se takoj po srednji šoli
zaposlili. Vsi, ki smo prišli iz
SERŠ-a, ne glede na to, kam
in s kakšnim uspehom, smo
prinesli odlično znanje in
podlago za uspešen študij
in poklicno kariero.
Kaj bi glede
vpisa svetovali
osnovnošolcem?
Tudi sam se spomnim in
zavedam, da odločitev
ni lahka. Verjamem, da
je pri 14-ih ali 15-ih letih zelo težko vedeti, kaj
je to, kar te zanima. Vendar se v današnji dobi in-

formacij, kot vemo, zadeve hitro odvijajo, sploh v
tehnološkem svetu, zato
se je pomembno zavedati, da je na tem področju
vedno neka perspektiva,
neka vizija. Stvari se zelo
hitro odvijajo, kot na primer pametni telefoni, socialna omrežja (Facebook,
…), na področju elektrike
pa imamo električne avtomobile, različne naprave,
kot so pametni televizorji
in podobno. Vse te stvari
se vedno bolj razvijajo in
povpraševanj ne zmanjka,
vendar recimo neke aplikacije ne bomo naredili
kar tako, da bi nekajkrat
kliknili ali avto naredili
tako, da bi nekaj malega
zavarili in povezali nekaj
kablov. V ozadju se vedno bolj pojavlja potreba
po znanju tako računalništva, informatike, kot elektrike in energetike. S pridobivanjem teh znanj lahko to pot že na srednješolskem področju, v kolikor
vas vsaj malo zanima, začnete odlično, saj to znanje

11

predstavlja izvrstno prvo
in odskočno desko v tehnološki svet, ki ga seveda
lahko vedno nadgradite.
Kakšen zanimiv spomin
iz SERŠ-a?
Uf, spominov je ogromno, takšnih in drugačnih.
Kot bi lahko rekli, takšnih
za javnost in takšnih, ki
bodo ostali samo nam in
seveda profesorjem.
Recimo en takšen dober
spomin je … imeli smo
dvojno uro slovenščine
in seveda, veste kako je
to »zanimivo« na SERŠ-u,
smo se odločili, da bomo
med urama priskrbeli
malo daljši odmor. Imeli
smo sošolca, ki je bil bobnar in je vedno nosil s seboj palčke za bobne. Dogovorili smo se, da bo šel
na WC, recimo kakšnih
petnajst minut prej, kot se
prva ura konča. Profesorica ga je seveda spustila in
ko je prišel na hodnik, je
splezal na klop in s palčkami potolkel po zvoncu,

Intervju

Intervju

kot da zvoni za odmor.
Ker smo bili dogovorjeni,
smo seveda vsi vstali in šli
na hodnik, ker pa smo bili
dovolj glasni, so prišli tudi
dijaki iz drugih učilnic,
ker so mislili, da je odmor.
Tako smo imeli namesto petminutnega odmora
dvajsetminutni odmor. Seveda je naslednji dan sledila okrožnica, da se je prepovedano igrati z zvonci.
Zanimiva anekdota se je
zgodila tudi pri računalni-

ških vajah … odkrili smo
program, ki ga namestiš na
računalnik in nato preko
določenih klicev prevzameš nadzor nad računalnikom. Imeli smo srečo, da
je profesor, ki nas je imel
vaje, za nekaj časa zapustil
učilnico in pustil računalnik vklopljen in nezaklenjen, da smo mu na računalnik uspešno namestili
aplikacijo. Ko se je vrnil,
smo si ga malce privoščili, in sicer tako, da smo mu
na približno vsake pol mi-

nute odpirali CD-ROM.
Po kakšnih desetih minutah nenehnega odpiranja
CD-ROM-a in ko seveda
profesor ni mogel ugotoviti, kaj je narobe, je jezno
zapustil učilnico in se vrnil
s svežim cd-jem WINDOWS-ov ter računalnik
na novo namestil.
To sta le dve od številnih
zgodb in spominov, ki jih
imamo iz SERŠ-a, seveda
dobrih in slabih. Ampak
na koncu ostanejo le dobri

spomini …
Dodal bi le še to, če še mogoče ne veste, da je SERŠ
edina šola, ki ima dva
odlična razgleda. Prvi je
pogled na Tretjo gimnazijo, drugi pa na Ljudski vrt!
In še slogan, ki smo se ga
vsa štiri leta SERŠ-a držali in upam, da se ga boste
tudi vi:
»SERŠ JE ZAKON!«
 MILENA MILANOVIČ, PROF.

Razdajali sta znanje za življenje
biti moder in samozavesten ter kako slediti izzivom, ki jim jih zastavlja
življenje.

Čas kot pesek polzi skozi prste in se zlije s preostankom peska na tleh. Ne
opaziš razlike. Sprašuješ
se, katera zrna peska so
tvoja, katera predstavljajo
tebe....
Tako so se in se še bodo
spraševale generacije učiteljev tudi na naši šoli,
ko napoči čas za slovo
od priprav na šolsko uro,
pripravljanja in popravljanja nalog, iskanja znanja
in ne neznanja, tolažbe pa
tudi vzgoje o doslednem
izvajanju šolskih obveznosti in ne nazadnje slovo od
sodelavcev in dijakov.
V letošnjem šolskem letu
sta se tako odločili za slovo in s tem za upokojitev
dve izjemni profesorici,
slavistka Tatjana Antonič
in anglistka Branka Klarič.

Tatjana Antonič in Branka Klarič

Obe odlikujejo kakovostno učiteljsko delo, izjemen posluh za sočloveka
in duhovita iskrivost, kar
smo spoštovali vsi, tako
številne generacije dijakov kot sodelavci in kolegi. Dobro sta se razumeli z vsemi, kajti radi sta
imeli svoje delo, ki sta ga

Tatjana in Branka

tudi z veseljem opravljali.
Ob tem ju je vodila visoka profesionalnost, predanost poklicu, korektnost
in delavnost ter ljubezen
do lepe besede in literature. Znali sta dijake učiti
in naučiti kako razmišljati, kako se imeti radi, kako
imeti dobre odnose, kako

12

Odhod v pokoj zanju ni
stresen, želita si le zdravja,
da se bosta lahko posvečali še drugim stvarem,
za katere prej ni bilo veliko časa. Vsekakor srečno
med upokojenci obema
z naslednjimi besedami:
»Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot
njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše,
kar je mogel.« Obe sta naredili najboljše od najboljšega, Tatjana Antonič v 35
letih, Branka Klarič pa v
40 letih predanosti pedagoškemu delu.
 MARJANA NERAT, PROF.

Intervju

Tega še niste vedeli o …
Poloni Krivec Švab
Naša učiteljica športne vzgoje je zelo zanimiva oseba. Ker je polna energije in nenehno v
gibanju, smo se odločili postaviti ji nekaj telegrafskih vprašanj povezanih z njenim življenjem
in delom. Prijazno se je odzvala in nam prav tako v telegrafskem slogu odgovarjala.
Kako dolgo poučujete na
SERŠ-u?
Od leta 1993, torej 22 let.
Na kratko opišite vaše
delo.
Veliko vadbe celega telesa – kričanje, raztezanje in
tekanje za žogami.
Česa se najbolj veselite
danes, jutri, čez 10 let?
Danes se veselim kosila,
jutri zajtrka, čez 10 let pa
se veselim upokojitve.
Oseba, ki je na vas
napravila največji vtis?
Največji vtis in odtis so
name napravili in pustili
dijakinje in dijaki Srednje
elektro-računalniške šole
Maribor.
Najboljše darilo, ki ste ga
prejeli?
Dve darili, s katerima sta
povezani tudi aktivnosti:
ko sem bila še otrok, sem
dobila kolo, za 50 let pa
sem dobila črno-belo fotografijo mojih hčerk, ki
sta se fotografirali prav v
ta namen in mi tako polepšali steno v kuhinji.

ko prvo pa še posebno.
Prvo, ko smo šli k mami na
Nizozemsko, prvo sama
brez staršev, prvo s prijateljico, prvo na Evropsko
prvenstvo v atletiki v Prago in prvo družinsko, na
Dansko, v Legoland.

Nepozabno potovanje?
Vsako je nepozabno, vsa-

Najljubši film, najljubša
knjiga?

Filmov, ki jih imam rada,
je veliko, predvsem so to
filmi evropskih režiserjev.
Če pa že moram izbrati, je
to film Luchina Viscontija
Smrt v Benetkah. Knjiga
pa je Atlas sveta.
Najljubši predmet?
Šolski predmet? Ja, športna vzgoja!
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Najljubša jed?
Zelenjavna juha in skutni
štruklji.
Če bi bilo vaše življenje
roman, kakšen bi bil
njegov naslov?
Vse je dobro, počitnice so
pa najboljše.

Intervju

 DHG

Tekmovanja

Državno tekmovanje iz matematike 2014/15
Državno tekmovanje iz matematike je potekalo 18. aprila 2015 na
Gimnaziji Celje – Center.
V B kategoriji (srednje strokovno
izobraževanje) je tekmovalo 162
dijakov, od tega 11 naših. V C kategoriji (srednje poklicno izobraževanje) je tekmovalo 70 dijakov,
od tega 1 naš dijak.

Državni prvaki iz matematike so
postali:
Jani Preskar (mentorica Irena Pivko) za 1. letnik; Simon Vajs (mentorica Irena Pivko) in Marko Kužner (mentorica Polonca Hajšek
Pavlič) za 2. letnik.
Zlato priznanje so prejeli:
Amadej Jelen (1. letnik), Benjamin
Dvoršak (2. letnik), Jani Kaukler
(2. letnik) in Matic Strajnšak (4.
letnik).

Jani Preskar, Simon Vajs,
Marko Kužner

 PETRA TISNIKAR, PROF.

Državno tekmovanje iz
nemščine 2014/15

Dosežki na mednarodnem
tekmovanju iz logike – Genius
logicus 2014/15

V sredo, 11. 2. 2015 je
bilo na Ekonomski šoli
Murska Sobota državno
tekmovanje iz nemščine.
Nanj so se uvrstili trije dijaki, ki so dosegli
odlične rezultate.

Zlata priznanja je prejelo 10 naših dijakov:
Janez Bobnar (mentor D. Zinrajh), Timotej Grabušnik, Marko Kužner, Mavricij Mlakar (mentorica P.
Hajšek Pavlič), Tomaž Habulin, Tjaša Mlinarič, Laura
Munišič, Žiga Napast (mentorica I. Pivko), Robi Novak in Kevin Žiher (mentorica N. Hauptman).

Primož Jelenko iz 4. ag je
prejel srebrno priznanje
v kategoriji 3. letnikov
gimnazijskega programa;
Matjaž Škrlec iz 3. ag je
v najštevilčnejši kategoriji, 2. letniki gimnazijskega programa, dosegel 13. mesto in s tem
zlato priznanje. Mentorica obeh dijakov je bila
Daniela Hergan Grosek.
Andrej Zorec iz 3. at je
v kategoriji 2. letnikov
strokovnih programov

 PETRA TISNIKAR, PROF.

Tekmovanja
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Andrej Zorec, Primož Jelenko, Matjaž Škrlec

dosegel odlično 2. mesto in zlato priznanje.
Mentorica je bila Nataly
Coljnar.
 NATALY COLJNAR, PROF.

Delovni zvezek

Zakaj nimam delovnega zvezka?

Zakaj nimam delovnega zvezka?

– PRVIČ

– DRUGIČ

Povedal vam bom zgodbo o dijaku in njegovem
delovnem zvezku.
Nekega dne je dijak šel v
šolo. A pozabil je prinesti delovni zvezek. Prišla je ura slovenščine in
profesorica je dala navodilo, da morajo dijaki reševati naloge v delovnih
zvezkih. Kevin pa je naenkrat zardel, saj je vedel, da delovnega zvezka
nima s seboj. Ha, gospa
profesorica mu je, namesto da bi ga pustila pri
miru, z največjo lahkoto
dala drugo nalogo - napisati sestavek.
In tako smo sedaj pristali tukaj, dame in gospodje. Povedal vam bom
razloge, zakaj ne nosim
delovnega zvezka v šolo.
Razlog številka 1:
Delovnega zvezka ne
nosim v šolo, saj se ga
bojim. Nočem se ga niti
dotakniti.
Razlog številka 2:
Delovnega zvezka ne
nosim v šolo, saj je moja
torba tako ali tako že dovolj težka, zato se mi ne
zdi smiselno, da nosim

še dodatno težo na svojem hrbtu. Čeprav, po
pravici povedano, delovni zvezek niti ni tako
težak.

Delovni zvezki. Nikoli jih nisem maral, zato
jih navadno tudi nisem
imel, sploh ne takrat, ko
bi jih potreboval.

Razlog številka 3:
Delovnega zvezka ne
nosim v šolo zato, ker
je zelo velika verjetnost,
da diši po pečeni slanini. Bojim se, da me bodo
med potjo v šolo napadli
zelo lačni psi, volkovi, lisice, medvedi … Kako bi
jim teknil!

Zaradi tega nikoli nisem
dobil nobene kazni. Pa
kaj, če ga nimam? Zato
me tudi nikoli ni izučilo,
da bi ga začel nositi.

Razlog številka 4:
Delovnega zvezka ne
nosim v šolo zato, ker
delovni zvezek pomeni znanje oz. dodatno
znanje, zato je zelo velika verjetnost, da me napade nekdo, ki hlepi po
znanju, tako da ga doma
puščam zaradi varnosti.
Razlog številka 5:
Delovnega zvezka ne
nosim v šolo, ker se mi
je nekam skril.
Kaj menite, kateri razlog
je pravi?
 KEVIN KOROŠEC

Vse do tega trenutka, ko
moram pisati ta sestavek, medtem ko drugi
rešujejo naloge v delovnih zvezkih, ki so čisto
lahke: berejo, obkrožajo
prave odgovore, podčrtujejo, povezujejo, dopisujejo … Jaz pa – jaz pa
se mučim s tem sestavkom! Ampak verjetno
bom vseeno moral rešiti
te naloge. Prišel bo dan,
ko jih bomo morali pokazati. In jaz bom pisal
zadnji trenutek. Hitel
bom tik pred zdajci, zvečer pred spanjem, zjutraj
pred zajtrkom, verjetno
celo med odmori. Tako
kot vsa leta do sedaj. Zakaj me nič ne izuči?

lim na šolo. In tudi zato,
ker si torbo pripravim,
preden grem spat. Ali pa
celo zjutraj, preden grem
na vlak. Le ko se delovni
zvezki ocenjujejo, takrat
ne pozabim. No, saj me
na to navadno spomnijo
sošolci.
Sedaj sem pa res sklenil,
da ga bom nosil. Vedno.
Najbolje bo, da ga doma
sploh ne dam iz torbe.
Ne bi več rad pisal sestavka podobnega temu.
Ali še težjega. To pa ne.
Bom raje ubral lažjo varianto – nosil bom DZ.
Dragi dijaki, to svetujem
tudi vam.

Zakaj ne nosim delovnega zvezka? Verjetno
zato, ker bolj malo mis-
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Delovni zvezek

 ERIK PEČOVNIK

Internet

Offline ali online, to je zdaj
vprašanje
Tehnologija in ne estetika je tista, ki določa, kje se nahajamo z umetnostjo. (Marina Gržinić)
V spletni iskalnik vpišem
geslo »Picasso« in v 0,16
sekunde prejmem 138 milijonov zadetkov. Ker to
presega moj um, pregledam prvih nekaj zadetkov, jih preletim s pogledom, šest odstavkov z
različnih strani označim
in pritisnem Ctrl+C, nato
še v urejevalniku besedila
Ctrl+V. To je način »pisanja« seminarskih nalog pri
mladih. To je logika sodobnega iskanja, filtriranja in usvajanja informacij, s katero internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja,
kot je prepričan Nicholas
Carr.
Korporacije, ki so zrasle v
Silicijevi dolini, skrbijo, da
smo nenehno preplavljeni
z informacijami v količini,
ki presega zmožnosti našega uma. Iskalniki in filtri se razvijajo v smeri, ki
poplavo informacij še povečuje. Filtriranje poteka
tako, da na površju ostanejo ravno tiste vsebine, ki
nas najbolj zanimajo. Carr
trdi, da je informacijska
obremenitev postala trajna bolezen. Informacije
površinsko preletavamo,

pregledujemo in se ob izboru zanašamo na iskalnike, ki se odzivajo s svetlobno hitrostjo.
Danes nam je na voljo več
informacij kot kdajkoli v
zgodovini, imamo pa premalo časa, da bi jih uporabili, še manj, da bi o njih
poglobljeno razmišljali.
Kot pravi Carr, je nekoč
veljalo, da je najučinkovitejši filter človeškega uma
čas. Danes nimamo več
potrpljenja, da bi čakali na
učinkovito presojo časa,
zato se zatečemo k avtomatskim filtrom, ki presejejo tisto, kar je zanje najaktualnejše in najbolj priljubljeno – tukaj je zanka,
s katero nam splet spreminja način razmišljanja.
Bolj kot vlaganje v razvoj
iskalnikov danes potrebujemo vlaganje v iskanje
ravnotežja med Googlovim in našim notranjim
svetom. Razvoj hitrosti
iskanja in prenosa podatkov je sicer čudovita stvar,
vendar zahteva zrel in preudaren um, ki diapazon
informacij razčleni, kritično premisli in primerno uporabi. Največ pod-

Internet

pore pri tem potrebuje generacija mladih – Google
generacija.
Način srečevanja s poplavo informacij se pri mladih kaže po eni strani v
dobrem obvladovanju računalniške tehnologije,
po drugi pa v nemirnem
obnašanju, v nepovezovanju informacij in v zmedi
misli. Zato so didaktične
smernice učnega načrta za likovno umetnost v
gimnazijah, ki je bil sprejet na 110. seji sveta RS za
splošno izobraževanje 14.
2. 2008, za učitelja še kako
dobrodošle, saj omogočajo, da se v svojem letnem
načrtu posveti tudi – ali
pa predvsem – sodobnim
umetniškim praksam. Od
šestih ponujenih likovnih področij mora (v sodelovanju z dijaki) izbrati štiri, od tega sta risanje
in sodobne umetniške
prakse ter mediji obvezni
področji.
Praktično,
skupinsko,
ustvarjalno, predvsem pa
offline delo je pri mladih zelo pomembno tako
z vzgojnega kot razvojnega vidika. Razvijajo se
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neposredna komunikacija, strpnost, angažiranost, odgovornost, ustvarjalnost … Ustvarjanje na
področju medijske vzgoje
in filma pa je še posebej
učinkovita metoda doseganja zgoraj omenjenega
ravnovesja, saj gre za področje, ki je mladim blizu,
je neposredno povezano
s t.i. novimi mediji in na
izkustveni ravni mladim
pokaže vse pasti informacijskih tehnologij.
Učitelj lahko na primeru
animiranega filma mladim odpre poti povezovanja različnih področij
(medpredmetno povezovanje) od glasbe, zvoka,
kiparstva, slikarstva, računalništva in matematike
do zgodovine, slovenščine
in fizike. Mladi spoznajo
filmski jezik, filmske trike
(prevare) in druge tehnološke, softverske skrivnosti, ki jim omogočajo distanciran pogled in kritično razmišljanje o poplavi
medijskega podobotvorja.
Medijska vzgoja se dogaja tudi v kontekstu obravnavanja drugih sodobnih
umetniških praks, kot sta
na primer konceptualna

Internet

umetnost in performans.
Primeri Josepha Beuysa,
Marine Abramović ali pa
Stelarca, ki se v določenih
delih ali povsem izolirajo
od družbe ali pa potencirajo tehnološki razvoj v
smislu tretje roke, ume-

tne glave ipd., lahko v pedagoškem procesu dijake
postavijo v vlogo kritika,
interpreta. Pojavi se zavest o vseh mogočih tehno-protezah (podaljških), od
katerih smo tako odvisni
danes. Razblinijo se dote-

danje predstave o svetu in
razširi se zorni kot.
Čas je za zbranost, meditativnost in umirjenost – v
Googlovem svetu.

Vir:
CARR, Nicholas, Plitvine:
Kako internet spreminja naš
način razmišljanja, branja in
pomnjenja, Ljubljana 2011.

 DOMEN RUPNIK, PROF.
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Skupinskem pouku
Skupinsko delo je zame najpomembnejše, saj s tem krepimo timski duh.
Zdi se mi, da bi šole morale takšen
sistem večkrat uveljavljati.
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pri kakšni drugi, ki
pa je velikokrat
tudi koristna.

Pri iskanju informacij se nikoli
ne počutim zmedeno, ker je ponavadi prvi zadetek vedno Wikipedija. Tam vedno najdem tisto,
kar iščem.
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Skupinsko delo v šoli je lahko
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današnjem času velika napaka.
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Omrežje na šoli

Kako zaščititi
javno omrežje na šoli
Dijaki 3. ar oddelka smo
si, da bi lažje in predvsem hitreje dostopali do
medmrežja, omislili priključitev usmerjevalnika in to kar v naši matični učilnici. Ker tega ne bi
smeli storiti brez vednosti
pooblaščenih učiteljev in
vzdrževalca, smo morali poleg drugih ukrepov
preučiti, zakaj je takšno
početje prepovedano in
celo kaznivo. V prispevku
smo želeli razjasniti nekatere dileme, ki so se ob
tem pojavile.
Zakaj moramo zaščititi
javno omrežje na šoli?
Primer: Na naši šoli imamo dve omrežji, in sicer učiteljsko omrežje in
omrežje, ki ga uporabljamo dijaki. Pri tem moramo onemogočiti prestopanje med njima, saj je z
razlogom razdeljeno na
dva dela, in sicer zato, ker
imajo učitelji lahko svoje
podatke shranjene nekje v
tem omrežju.
Zakaj v takih ustanovah
sploh delimo omrežje?
Zaradi varnosti podatkov,
ki so shranjeni tam, kjer
dijaki ne smejo imeti dostopa do njih, saj če bi bilo
vse na enem mestu, bi lahko bili podatki dostopni
vsem.
Kako to preprečimo? Kaj

lahko storimo?
To preprečimo na način,
kot je to urejeno na naši
šoli, in sicer z razdelitvijo omrežja na dva dela, s
čimer onemogočimo prehod med omrežji. Učiteljsko omrežje skrijemo zato,
da četudi bi nekdo našel
odprt prehod, ne bi našel
omrežja in ne bi imel dostopa do tega omrežja. Kaj
pa naredimo, če se nekdo priklopi na učiteljsko
mrežo, tako kot smo storili mi in prinesli svoj router ter ga priklopili na
prost priključek v učilnici
in ga konfigurirali za naše
potrebe? V tem primeru
šola ni imela zaščite, saj
nihče niti pomislil ni, da
bi se lahko kaj takega zgodilo. V tem primeru lahko
zašifriramo datoteke ali
jih skrijemo. Že 64-bitna
enkripcija bi bila dovolj,
da bi bili podatki popolnoma varni, saj nima noben dijak v 3. letniku sposobnosti uspešno najti IP
naslove vseh računalnikov
v učilnici, kaj šele, da bi jih
dešifriral.
Kako podučiti ljudi o
varnosti?
V šoli: Pri strokovnih
predmetih bi lahko imeli
v učnem načrtu nekaj ur
namenjenih temu, kako
deluje računalniška mreža
in kako jo konfiguriramo

Omrežje na šoli

ter najbolje zaščitimo. Pri
tem bi lahko dodali, da bi
bili dijaki dosti bolj podučeni o teh stvareh, ne pa,
da se podajajo v neznano,
ko pride do tega.
Doma ali v službi: Če imate doma omrežje in si ga
želite zavarovati pred zunanjimi vdori, pojdite
na kakšno spletno stran.
Dovolj je že, če pogledate
na Microsoftovo spletno
stran ali pa kakšen forum.
Ljudje, zaposleni na področju, kjer se te naprave
uporabljajo, bi se lahko
udeležili kakšnih predavanj, da bi preprečili tovrstne vdore, tako namerne
kot nenamerne.
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Povzetek
Varnost na javnih omrežjih je potrebna, da zaščitimo podatke pred zunanjimi vdori ali pred zlorabo. Čeprav misliš, da imaš
zelo zavarovano omrežje,
se bo vedno našla pot do
podatkov, kot je bilo v tem
primeru. V javnih ustanovah, kot je srednja šola, bi
se lahko podatki šifrirali,
dostop oziroma ključ do
njih pa bi imeli samo profesorji. Varnost omrežij
je pomembna, saj bi bilo
brez nje veliko podatkov
ukradenih in zlorabljenih.
 MITJA HELBL IN LUKA KOBALE

Otroški parlament

Otroški parlament:
ali šola ali internet?
V četrtek, 12.3.2015 je v
prostorih Zavarovalnice
Maribor potekal 25. regijski otroški parlament, ki
sem se ga letos udeležila
kot moderatorka skupinskega dela. Prvi del plenarnega zasedanja se je kot
vsako leto začel s pozdravnimi nagovori Kornelije
Kaurin, koordinatorice dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor,
Nomi Hrast, lanske predsednice nacionalnega otroškega parlamenta, in podpredsednice Zveze prijateljev mladine Maribor Nine
Babič. Izvedeli smo nekaj
več o poteku skupinskega
dela, ki nas je čakal za plenarnim zasedanjem. Tema
letošnjega parlamenta se
je glasila Izobraževanje in
poklicna orientacija. Mladi parlamentarci so na svojih osnovnih šolah izvedli kar nekaj pripravljalnih
dejavnosti, rezultate teh
pa v prvem delu zasedanja predstavili v kratkem
filmu, s plakatom ali na
kak drug način. Menim,
da so učenci prišli na regijski parlament z veliko
predlogi, ki so jih kasneje
predstavili tudi kot rešitve
za izboljšanje šolskega sistema oziroma so predloge
ustrezno argumentirali ter
jih kasneje predstavili s pomočjo skupine, ki so ji bili
dodeljeni.

Za predstavitvami je sledilo delo v skupinah. Bila
sem moderatorka‚ »roza«
skupine z naslovom Zakaj
potrebujemo šolanje, če
pa imamo internet. Moja
somoderatorka je imela v
začetku skupinskega dela
še nekaj opravkov, zato
sem svojo skupino odpeljala na ZPM, kjer se je
skupinsko delo tudi zares
začelo. Učenci so se v začetku spoznali, se predstavili in povedali, kaj od današnjega dne pričakujejo.
Nato smo prešli na našo
temo in začela se je diskusija. Vsak je povedal,
kako vidi internet v povezavi s šolanjem, ali le kot
pripomoček ali pa se mu
to zdi bistvo šolanja. Nekatera mnenja so si zelo
nasprotovala.
Spoznala
sem učenca, ki je trdil, da
knjige niso pomembne in
da bo tako ali tako čez desetletje že cel svet virtualen. Na drugi strani pa je
ena od sodelujočih trdi-

la, da so knjige edini pravi in najzanesljivejši vir
informacij.
Po dveh urah skupinskega dela smo izdelali še plakat za pomoč pri predstavitvi dela in debate. Kaj
kmalu smo imeli plakat,
na vrsto pa so prišle volitve za predstavnika skupine in možnega kandidata
za predstavnika mariborske regije na Nacionalnem
parlamentu.
Izvoljena
predstavnica skupine je kot tudi predstavniki drugih skupin - na drugem
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delu plenarnega zasedanja
predstavila svoje oziroma
predloge in zaključke skupine, pred predstavitvami
pa sta nas pozdravila še
župan MOM dr. Andrej
Fištravec in predsednik
ZPM Maribor Saša Mikić. Na koncu srečanja so
učenci izvolili še pet predstavnikov Maribora, ki jih
bodo zastopali na nacionalnem parlamentu v Ljubljani. Menim, da smo se
tega dne vsi naučili nekaj
novega, spoznali nekaj novih ljudi in slišali nekaj zanimivih mnenj, ki so nam
vsekakor vsaj malo razširila naše obzorje. Upam,
da se bomo naslednje leto
zbrali v še večjem številu,
še bolj zagnani in z novimi
predlogi za boljši jutri.

Otroški parlament

 LAURA MUNIŠIČ

Folklora

Lepo je biti folklorist
Folklorna skupina Vinko
Korže, katere član sem,
je ena izmed najstarejših
v Sloveniji. Skupina pleše
štajerske plese, ohranja pa
tudi druge oblike ustnega
izročila, kot so igre, šege
in ljudske pesmi. Ustanovljena je bila leta 1931.
Delovala je pod okriljem
ustanovitelja Vinka Koržeta, vaškega gostilničarja, ki je imel v središču
Cirkovc svojo gostilno, ki
še danes obratuje. Po njegovi smrti je društvo prešlo pod okrilje Prosvetnega
društva Cirkovce, kjer je
še danes.
Med ljudskimi plesi z območja Dravskega polja so
najbolj znani šamarjanka,
šotiš, zajček, cirkovška in
rašplja. Vse te plese povezujemo v splete, s katerimi se predstavljamo na
gostovanjih v tujini in nastopih po Sloveniji. Med
vsemi je najtežji in najbolj
zanimiv splet z imenom
Valter, saj vključuje ples,
igro in petje. Začne se s
prizorom prihoda fanta in
dekleta, ki sta neizmerno
zaljubljena. Ker ima fant
največjo kmetijo, je z lahkoto osvojil najlepše dekle
daleč naokoli. To mu zavidajo vaški fantje, ki ga
posedejo na klopco, eden
izmed njih pa ga namaže s črno kremo. Medtem
pridejo dekleta, s katerimi
začno fantje plesati, a Valter še vedno sedi sam in

jih opazuje. Vsi se mu začnejo posmehovati, naivna
deklica pa prinese ogledalo, v katerem vidi, kakšen
je. Valter se zelo razburi in
se hoče pomeriti z vsemi,
vendar mu hitro pokažejo, da so v premoči. Zato
ukrade eno izmed plesalk,
odpleše z njo z odra, za
njim pa še vsi ostali.
Folklorne obleke se zelo
razlikujejo od današnjih
oblačil. Moška obleka je
sestavljena iz črnega klobuka z rožico, bele srajce z
napihnjenimi rokavi, »lajbiča«, črnih hlač in črnih
visokih škornjev. Okoli pasu je zavezan «fortuh» oziroma predpasnik.
Celotna izdelava moške folklorne obleke stane okoli 600 €, kajti samo
usnjeni škornji so vredni 300 €, vendar oblek ne

Folklora

kupujemo, temveč si jih
sposodimo.
Članstvo v FS Vinko Korže
je pri nas doma že družinska tradicija, kajti jaz sem
že tretja generacija, ki pleše v tej skupini. S folkloro sem se začel ukvarjati
že v osnovni šoli kot član
otroške sekcije. Na vaje
sem hodil do 5. razreda,
nakar sem moral zaradi
namiznega tenisa, ki sem
ga tudi treniral, folkloro
opustiti zaradi pomanjka-

Folklorna skupina Vinko Korže
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nja časa. Ponovno sem se
vključil januarja 2014, in
sicer v člansko sekcijo. V
to so me prepričali drugi,
vendar mi za to odločitev
nikakor ni žal. V folklori
sem spoznal veliko novih
ljudi, ki so sedaj eni mojih
najboljših prijateljev. Zelo
uživam ob plesu, še bolj
pa v druženju s soplesalci
in soplesalkami. Prav tako
zelo rad potujem, kar mi
folklora omogoča. Vedno
potujemo z avtobusom,
včasih tudi po 15 ur. Letos

Folklora

smo se na poti v Debrecen
ustavili v glavnem mestu
Madžarske, Budimpešti.
Vsako leto nas vabijo na
številna gostovanja v tujino, a se vseh ne moremo
udeležiti zaradi previsokih finančnih stroškov. A
kljub temu smo gostovali
že v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na Slovaškem,
v Belorusiji in Romuniji
ter na Madžarskem. Toda
ne gostujemo samo mi,
tudi tuje skupine pridejo k nam. Obiskale so nas
že FS iz Belorusije, Belgije, Francije in Bosne in
Hercegovine. Posebni doživetji sta bili udeležba
na mednarodni svetovni
razstavi EXPO v Milanu
in na festivalu v Debrecenu na Madžarskem, kamor je odpotovalo 25 članov, in sicer 12 plesalcev,
2 mentorja, »pokač« kot
etnografski lik Dravskega
polja ter godba PD Cirkovce Pepi Krulet.
Nastanjeni smo bili v študentskem kampusu s skupinami iz Bosne, Francije,
Belgije in Paragvaja. Festival v Debrecenu je podoben Ptujskemu karnevalu. Po nastopih v prvih
dveh dneh smo imeli tretji dan nekakšno generalko
za zadnji dan, saj smo se
vse skupine zbrale na stadionu NK Debrecen. Naučili smo se koreografijo
plesa za zaključno prireditev. Zadnji dan smo začeli zelo zgodaj z nastopom na povorki, žal pa
nas je spremljal dež, ki pa

Učilna okusov s predsednikom države

kovića, poslanke evropskega parlamenta Tanje
Fajon in poslanca Lojzeta
Peterleta, nato pa odplesali naš program. Pogovarjali smo se tudi z županom
MOL, ki ga je moja soplesalka prosila za ples, a ga je
odklonil.

Stadion v Debrecenu

ni uničil našega plesa in
nastopa, je pa nas naredil
zelo mokre. Približno dve
uri smo stali na dežju, ob
čemer nismo smeli uporabiti dežnikov, ker nas
gledalci v živo in preko
televizije ne bi videli. Na
glavnem odru je bil med
visokimi gosti z Madžarske in iz tujine tudi naš
predsednik Borut Pahor.
7. novembra 1915 je sledil eden najpomembnejših nastopov v Sloveniji,

saj smo se udeležili otvoritve Učilne okusov na Plečnikovi tržnici v Ljubljani.
Učilna okusov je plod sodelovanja treh šol v okviru
Konzorcija biotehniških
šol Slovenije: Grm Novo
mesto – centra biotehnike in
turizma, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Kot

Biti folklorist je zelo zanimivo, poučno in zabavno. Spoznavaš nove ljudi
in kraje, ohranjaš ljudsko
izročilo, si širiš znanje o
preteklosti domačega kraja, predvsem pa se zabavaš. Novi člani so v naši
skupini vedno dobrodošli,
posebej fantje, ki nam jih
primanjkuje, na SERŠ-u
pa jih kar »mrgoli«.

častna straža smo najprej
pričakali prihod predsednika RS Boruta Pahorja,
župana MOL Zorana Jan-
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 ŽIGA NAPAST

Prireditve

Drumborci
Skupina Drumborci je bila
ustanovljena leta 2013.
Začeli smo štirje bobnarji, štirje osmošolci na OŠ
borcev za severno mejo.
Od tod tudi naše ime. Na
prvem nastopu smo se tako
izkazali, da smo z igranjem
morali nadaljevati. Pridružili so se nam novi člani in
naenkrat nas je bilo devet!
Ko so drugi videli, da smo
energični in da je igranje
na afriške bobne zelo zanimivo, so se nam želeli
pridružiti. Septembra 2015
smo priredili avdicijo za
nove člane, na katero se je
prijavilo več kot 60 učencev. Zaradi tako množičnega odziva smo osnovali
še tri skupine.
Sedaj nas je v skupini Drumborci šest: Ema Hauc,
Semir Bejta in Klemen Sodec (učenci OŠ borcev za

severno mejo), Lena Prosen, Tomaž Granda (dijaka
Prve gimnazije Maribor)
in jaz, Sani Smajić (dijak
SERŠ-a), kot njihov učitelj in vodja. Pri organizaciji nam pomaga učiteljica
glasbe Mateja Käfer. Mislim, da smo kar dobri, saj
se poleg afriških ritmov, ki
imajo zelo zanimiva imena (npr. Muri Bajsa, Djole,
Djagbe, Kuku ...), poskušamo še v priredbah znanih
melodij.
Nastop na božično-novoletni prireditvi na SERŠ-u
Vaje imamo enkrat tedensko na OŠ borcev za
severno mejo. So naporne,
a tudi zelo zanimive. Trajajo eno uro, lahko tudi dlje.
Najprej se ogrevamo na
bobnih, potem ponovimo

ritme, ki jih že znamo, nazadnje pa se učimo novih.
Poudarek je na kvaliteti.
Do sedaj smo imeli že številne nastope. V letu 2015
smo sodelovali na več kot
25 prireditvah, od šolskih
nastopov do kulturnih prireditev. Med drugim smo
sodelovali z Markom Soršakom Sokijem, bobnarjem skupine Elvis Jackson,
nastopali smo pred predsednikom države Boru-

tom Pahorjem, na božično-novoletnem koncertu
mezzosopranistke Mance
Izmajlove, s pevskim zborom Druge gimnazije Maribor ...
Pred kratkim smo nastopili na božično-novoletni
prireditvi SERŠ-a, kjer smo
bili, tako kot tudi drugod,
lepo sprejeti.
 SANI SMAJIĆ

Ognjena predstava
Ob gledanju uličnih ognjenih performerjev sem
si že kot otrok želel, da bi v
svojem življenju imel enak
hobi, kot ga imajo oni. Ta
pot se je začela že v šestem razredu osnovne šole,
ko me je starejši brat naučil žonglirati. Dolgo časa
sem žongliral in nastopal
s sošolci. Prelomnica se je
zgodila, ko sem šel na tridnevno cirkuško izobraževanje na Smolniku. Tam
sem spoznal osebo, ki mi
je predstavila osnovne veščine ognjenih predstav. Še
istega večera sem prvič v

življenju v rokah držal goreči pripomoček.
To delam še danes in sem
član dveh slovenskih žonglerskih skupin, s katerima nastopam po različnih
koncih Slovenije. Zraven
tega organiziramo tudi
žonglerske delavnice, v katerih delimo svoje znanje z
ljudmi, ki bi se radi naučili
te veščine.
Vsako leto se udeležujemo
tudi različnih žonglerskih
konvencij v tujini, kjer spoznamo zelo zanimive ljudi.
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 VID KOROTAJ

Balet

Balet – med sanjami in resničnostjo
potrebno veliko let rednih
treningov, dobrih pedagogov, volje do učenja in
trdega dela, kajti na odru
morajo še najbolj zapleteni in težki koraki ter gibi
delovati nežno in lahkotno. Balet je ples, ki je naporen tako fizično kot psihično. Vsak gib, poza ima
svoje ime v francoščini, ki
ga moramo poznati. Prisotni sta tudi tekmovalnost, požrtvovalnost …
Lahko se zahvalim družini, ki me na moji poti
nenehno podpira in me
tudi v trenutkih, ko sem
na tleh, vzpodbuja ter mi
vrne motivacijo za delo.

»Ko boš velik/a, lahko
postaneš karkoli želiš.« To
misel smo kot otroci slišali velikokrat, zato sem
začela sanjati o poklicu v
baletnem svetu. Vendar
mi nihče ni povedal, da
bo moja pot do tega cilja
polna vzponov in še več
padcev.
Pri petih letih so me starši vpisali k baletu na Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Vse punčke
smo bile oblečene v roza
drese, prikupna krila,
copatke s pentljicami in
rožicami v čopkih. Z nasmehom na obrazu, nenehno dobre volje in v otroškem navdušenju so minila prva tri leta treninga
baleta v plesni pripravnici. Vendar nas je čakal že
prvi izziv, s katerim smo
se morali soočiti. To je bil
izpit, s katerim so izbirali
dekleta in fante, ki bodo
sprejeti v prvi razred nižje
baletne šole. Na mojo srečo sem ga uspešno opravila. S tem se je začelo resno
delo, vsakodnevni večurni
treningi, prišle so bolečine v mišicah, krvavi žulji
… Prvo potrditev svojega
pridnega dela sem dobila
z vlogo v baletni predstavi
Hrestač. Na državnem baletnem tekmovanju sem
leta 2011 osvojila bronasto plaketo. Nato je sledilo
kar nekaj let sodelovanja
na mednarodnem tekmo-

vanju ESDU-Dance Star v
Poreču. Dosežki, tako posamezni kot skupinski, so
mi vsakič dali nov zagon,
voljo do dela. S tem so bile
poplačane vsakodnevne
dodatne vaje, treningi ob
vikendih in med počitnicami, vsi žulji, bolečine ter
odrekanje.
Velik izziv je bil izpit, ki
je odločal o tem, ali bom
lahko šolanje nadaljevala v srednji šoli in s tem
pridobila poklic baletne
plesalke. Kljub velikemu
pritisku sem izpit odlično
opravila in sedaj sem že v
drugem letniku umetniške
gimnazije, ki jo obiskujem
vzporedno s tehniško gimnazijo na Srednji elektro - računalniški šoli Maribor. Dan začnem s pou-

kom na SERŠ-u, popoldan
pa obiskujem treninge na
Konservatoriju za glasbo
in balet Maribor, kjer ob
baletu igram tudi klavir.
V prvem letniku smo ob
treningih baleta spoznavali tudi stilne plese, letos
smo pričeli z urami karakternih plesov, naslednje
leto pa se bomo učili modernih plesov. V vseh letih
srednje šole imamo tudi
tako imenovani repertoar, kjer se učimo klasičnih
variacij iz baletnih predstav, kot so Hrestač, Don
Kihot, Giselle …
Marsikdo je mnenja, da je
balet lahek šport/ples, saj
na predstavah in nastopih
vidijo samo nasmejane
plesalce in njihove lahkotne korake. Vendar je za to
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Upam, da bodo vse ure
treningov ob koncu šolanja poplačane in da dobim zaposlitev v gledališču, čeprav je konkurenca tako doma kot v tujini
ogromna. Vsak plesalec se
mora zavedati, da je vedno od nekoga boljši, a tudi
od nekoga slabši. Vedno
lahko napreduje, saj nikoli
ne doseže točke, ko mu ne
bi bilo potrebno česa izboljšati. Zato je balet nenehno delo in napor, ki je
poplačan z aplavzom na
predstavah ali z osvojitvijo nagrade. Vse to mi daje
energijo in zagon, da s plesanjem baleta nadaljuješ.

Balet

 ANJA DAJČMAN

Film

Še en dan …

Uporabljala sva:
Nikon D7200 (dslr-fotoaparat),
Sigma 18-35 mm f.1.8 Art (objektiv),
Canon 6D (dslr-fotoaparat),
Canon 70D (dslr-fotoaparat),
Sigma 24-70 mm f.2.8 (objektiv),
Canon 18-55 mm f.3.5-5.6 (objektiv),
Canon 70-200 mm f.4L USM (objektiv),
Manfrotto fluid head (stojalo),
Steady-cam (Flycam),
SD-kartice,
dodatne baterije,
dodatne luči (reflektorji).

Martin, Tim, Niko, Rok in Anja

Sva dijaka prvega letnika tehniške gimnazije na
SERŠ-u. Tukaj sva, saj
naju zanima oblikovanje
in izdelava kratkih filmov
ter fotografiranje.
Že zelo zgodaj sva dobila priložnost, da pokaževa znanje najinega najmočnejšega področja. To
se je zgodilo po slabem
mesecu pouka ne SERŠ-u, 28. 9. 2015, ko sta do
naju pristopili profesorici Daniela Hergan Grosek
in Sanela Magerl Majhenič. Želeli sta, da posnameva film o gimnazijcih
na šoli. Seznanili sta naju
s scenarijem in potekom
dela. Približno teden dni
sva pregledovala scenarij
in se dogovarjala, kako bo
potekalo snemanje (kadriranje, zvok, predstavitev
zgodbe …).
Za snemanje sva potrebovala tudi igralce in seveda
opremo. Tako sva spoznala dijake drugega letnika

Film

tehniške gimnazije: Anjo
Dajčman (ki naj bi igrala pridno dijakinjo), Nika
Kmetca (ki naj bi igral navihanega, pametnega, hudomušnega dijaka, skratka Serševca) in Roka Mihailovića Krpana (ki naj bi
skrbel za opremo).

V nadaljevanju je snemanje potekalo tekoče, brez
večjih napak, čeprav sva
bila večkrat precej nervozna. Večinoma so bile za
to krive polne SD-kartice (Hvala, Rok!) ter čas,
ki nama je bil dodeljen za
snemanje.

Uporabljala sva
programe:
Adobe Premiere Cs6,
Adobe After Effects CC,
Adobe Audition CC.

Vso opremo nama je nudila šola.
Snemati smo začeli 9. 10.
2015. Prva scena, ki sva jo
posnela, je bila ura fizike
(natančneje - fizikalni poskusi). Po pravici povedano
sva na začetku snemanja čutila ogromno stresa. Z igralci in drugimi prisotnimi še
namreč nisva imela veliko stikov, zato je vse skupaj
malo »šepalo«. Pred snemanjem tudi nisva imela možnosti ogledati si celoten teren/lokacijo, kar naju je zelo
zmedlo. Morava priznati, da
čeprav sva začetnika, s posnetki nisva bila hitro zadovoljna, zato sva določene
scene snemala večkrat.

Seveda ni bilo lahko hkrati snemati film in biti prisoten pri pouku; čeprav
sva dosti manjkala, sva
ocenjevanje na srečo uspešno prestala.
Ko je bilo snemanje končano, sva pričela z delom,
ki je bilo vsaj za naju najbolj razburljivo. Čas je
bil za post produkcijo oz.
montažo. S tem sva pričela
med jesenskimi počitnicami (27. 10. 2015).
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Prvi dan sva se dobila v
Timovem studiu, kjer sva
brez premora preživela
dolgih 8 ur, drugi dan pa
še enkrat toliko. Na žalost sva tistih prvih 8 ur
na koncu »vrgla v koš«, saj
z opravljenim nisva bila
zadovoljna.
Celotna post produkcija je
zajela okoli 40 ur najinega
časa (večinoma zaradi številnih popravkov).
Tako je torej potekala izvedba celotnega projekta.
Zelo sva hvaležna za priložnost, ki nama je bila
dana, čeprav sva še popolna »fazana«.
Med snemanjem smo se
sodelujoči bolje spoznali, se zelo zabavali, hkrati
pa pridobili nove izkušnje
in znanja. Bili smo dobra
ekipa!
 TIM COF IN MARTIN GROSEK

Atleti

Z atleti po svetu

Kolumbija - slovenska reprezentanca

Avstralija, 2014
Ko sem se lanskega decembra odpravljal na
14-dnevno pot v “Deželo tam spodaj”, kot Avstraliji pogovorno rečemo na stari celini, nisem
natančno vedel, kaj točno
naj pričakujem. Že skoraj celodnevno potovanje
mi je dalo slutiti, da je to
dežela, ki je povsem drugačna od vseh drugih, ki
sem jih obiskal do tedaj.
Med bivanjem v tej zanimivi in izredno gostoljubni deželi smo združili
ogled nekaterih znamenitosti Melbourna, Sydneya
in okolice ter udeležbo na
Svetovnih igrah šolarjev,
na katerih so v atletiki tekmovali tudi moji varovan-

ci iz ptujskega atletskega
kluba. Svetovne igre šolarjev so športno tekmovanje
športnikov starih od 12 do
15 let. Udeležili so se ga
šolarji iz preko 40 držav
iz vsega sveta. Izredno velik uspeh je dosegla naša
Maja Bedrač, ki je v skoku
v daljino dosegla 1. mesto,
v teku na 100 m pa je bila
druga. Odlično 5. mesto v
skoku v daljino je dosegel
Žan Viher.
Od večjih mest v Avstraliji me je najbolj navdušil
Melbourne, ki je izredno
moderno, odprto in zanimivo velemesto. Na vsakem koraku smo spoznavali, da je Melbourne res
eno izmed mest, ki omogoča
najkakovostnejše

življenje na svetu. V širokem izboru športnega in
kulturnega dogajanja ter
v kulinariki lahko zagotovo vsakdo najde kaj zase.
Le streljaj stran iz mesta
smo si ogledali najdaljši
spomenik na svetu, Great
Ocean Road, nato živalsko zelo raznolik polotok
z imenom Phillip Island
(ptice, mini pingvini, pritlikavi kenguruji, zajci in
še kaj bi se našlo). Seveda
nismo izpustili srečanja s
prosto živečimi kraljevimi
kenguruji (največjimi svoje vrste) in koalami.
V drugem delu potovanja, ko smo že pripotovali
v Sydney, smo si ogledali
poslopje znamenite opere, svetovno znan Har-
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bour Bridge in eno najbolj slavnih plaž na svetu,
Bondi Beach. Avstralija
me je navdušila predvsem
s svojo odprtostjo, drugačnostjo in izredno raznolikostjo rastlinstva ter
živalstva.

Kolumbija, 2015
V mesecu juliju, ko večina
Slovencev dopustuje, sem
se kot trener slovenske
atletske reprezentance z 12
atletinjami in atleti odpravil na Svetovno prvenstvo
za mlajše mladince/ke. To
tekmovanje je potekalo v
Kolumbiji, v mestu Cali,
ki je s 3,5 milijona prebivalcev drugo največje
mesto v Kolumbiji.

Atleti

Atleti

senečen. Navdušila me je
hrana, predvsem pa ljudje,
ki so gostoljubni, zelo odprti in prijazni.

Gruzija, 2015
Samo tri dni po prihodu iz
Kolumbije sem se kot trener atletskega dela slovenske olimpijske reprezentance odpravil še na Olimpijski festival evropske
mladine (OFEM) v Gruzijo, natančneje v glavno
mesto Tbilisi. Tudi na to
tekmovanje so se uvrstili

Avstralija - skupinska slika ekipe s Ptuja

Na svetovnem prvenstvu
so tekmovali le atleti, ki
so pred tem v letu 2015
dosegli predpisano tekmovalno normo (dovolj
dober športni dosežek v
določeni disciplini). Iz
Slovenije je bilo takšnih
atletov 13. Tekmovanja so
se udeležili skoraj vsi najboljši atleti v tej starostni
kategoriji na svetu. Slovenska reprezentanca se
je iz Kolumbije vrnila s
tremi uvrstitvami v finale. Največji uspeh je dosegla 16-letna skakalka v
daljino Maja Bedrač, ki je
v izredno napetem finalu
s skokom dolgim 622 cm
osvojila 3. mesto.
Cali sodi med 10 najnevarnejših mest na svetu
in prav zaradi tega dejstva
je bila varnost na prvem
mestu. Med prvenstvom
sta vse reprezentance ves
čas spremljali policija in
vojska. Prav zaradi tega
samostojnih ogledov sko-

Za to veliko športno tekmovanje, ki je potekalo v
9 različnih športih, so se
organizatorji zares izjemno potrudili. Za potrebe
bivanja so zgradili povsem
novo stanovanjsko naselje z vsemi pripadajočimi
objekti (bazen, fitnes, jedilnica, park ...). Novi so
bili tudi skoraj vsi tekmovalni objekti. Na vsakem
koraku se je videlo, da se
ta država, ki je dolgo časa
spadala v sovjetski blok,
zelo pospešeno razvija in
odpira turistom. Gruzijo si bom zapomnil pred-

Avstralija - atleti na plaži ob Great Ocean Road

rajda nismo izpeljali, kljub
temu pa smo si z lokalnimi vodiči uspeli ogledati
največje znamenitosti tega
multikulturnega mesta.
Ena izmed njih je Cristo
Rey, ogromen kip, ki kraljuje nad mestom in je zelo
podoben bolj znanemu
“bratu” v Riu de Janeiru.
Kljub
poostrenemu
varstvu sem se v Kolumbiji počutil dobro, hkrati
pa sem bil nad deželo pre-

Atleti

samo športniki in športnice, ki so pred tem dosegli predpisano normo. Slovenska atletska odprava,
ki jo je sestavljalo 6 atletov in 6 atletinj, je osvojila 5 medalj. Edino zmago
je v disciplini skoka v daljino dosegla Ptujčanka
Maja Bedrač, ki je tako po
osvojeni bronasti medalji
na svetovnem prvenstvu
osvojila še zlato na olimpijskem festivalu evropske
mladine.
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vsem po izredni vročini,
ki je trajala ves čas našega
bivanja (temperature vse
dni preko 40° C) in kulinariki, ki je pestra ter zanimiva. Gruzija bo s svojim
vlaganjem v šport in turizem zagotovo v prihodnje
postala ena bolj zanimivih
turističnih destinacij.
 ALEŠ BEZJAK, PROF.

Popotovanja

Biseri Floride in Bahamov

Miami Beach

14. oktobra smo se s starši odpravili proti Miamiju.
Leteli smo preko Frankfurta in prispeli sredi popoldneva. Naslednje jutro
smo se odpravili na plažo
v West Palm Beachu, kjer
je zelo lepo. V mivki so
bile školjke, ki jih je pustila oseka. Proti pričakovanju je bila to prava oaza
miru. Po kopanju smo se
peljali mimo posesti Mar-a-Lago Club, ki je v lasti
Donald J. Trumpa, kandidata za predsednika
Amerike in slovenskega
zeta. Posest je zelo velika
z mnogimi vilami in tenis
igrišči.
Nato smo nadaljevali pot
proti jugu v bližino mes-

ta Homestead, kje smo
si ogledali farmo aligatorjev in nacionalni park
Everglades. Ogled farme
je bil zelo zanimiv, saj sem
od blizu videl aligatorje,
ki živijo v tem močvirju. Zelo me je presenetilo,
kako majhni so mladiči,
kajti odrasli so merili več
kot 3 metre. Zelo zanimiva je bila predstava, v kateri je trener potisnil svojo glavo med aligatorjeve
zobe. Po ogledu hranjenja
smo se z airboatom oziroma čolnom na zračni blazini odpravili na vožnjo
po močvirju. Občudoval
sem številne vodne ptice
in seveda tudi aligatorje.
Naslednji dan smo se

Naples Pier

odpravili do morja (Mehiški zaliv), ki je bilo toplejše kot ocean na drugi strani. Ogledali smo si center
mesta Naples in starinske
trgovinice na vodi, imenovane Tin City. Po ogledu smo se odpravili na
Marco Island, ki je mondeno letovišče, znano po
lepih belih in širokih plažah. Zvečer smo v centru

27

Naplesa uživali ob živi
glasbi, množici ljudi in
skoraj božični razsvetljavi.
Zjutraj smo se odpeljali
proti mestu Fort Myers,
kjer smo si ogledali zimsko rezidenco Thomasa
Edisona in Henryja Forda, imenovano Edison
and Ford Winter estates.
Ogledali smo si njegovo

Popotovanja

Popotovanja

starinskem slogu ob njej.
Plaža je posebna zaradi
bele mivke, ki naj bi nastala iz školjk.
Nato smo se odpravili
proti Orlandu. Med potjo
smo se ustavili in si ogledali St. Petersburg, Tampo in predmestje Orlanda, Kissimmee. Najbolj
zanimivo mesto je bilo
zame Kissimmee, saj so
ohranili prvotno podobo,
česar druga mesta nimajo. Zvečer smo prispeli v
Orlando, kjer smo si v tematskem parku Sea World
ogledali različne morske
živalske vrste, med katerimi sta mi bila najbolj všeč
Shamu (kit Orka) in Manatee (morska krava).

Zimska rezidenca Thomasa Edisona

Sea World - kit Orka

hišo, laboratorij, vrt, v katerem je zelo veliko različnih vrst dreves, rastlin
in kavčukovca, iz katerega sta izdelovala različne

mešanice za proizvodnjo
gume. Proti hotelu smo
se vračali ob plaži Fort
Myers Beach, ki je zelo zanimiva, prav tako hiše v

V Disneylandu, ki je blizu
Kissimmeea, je zelo zanimiv park, saj je bilo veliko
zanimivih kulis, zgradb
in pravljičnih bitij. Zvečer
smo odšli v Universal Studios, kjer je potekala Hal-

loween horror night ali po
slovensko noč čarovnic. V
parku so strašili različni
strašni liki, zombiji, okostnjaki s sekirami, kosami ...
Odpravili smo se še proti polotoku Cape Canaveral, na katerem je Nasin
vesoljski center. Ogledali
smo si različne rakete, ki
so jih uporabljali pri odpravah v vesolje. Pogovarjal sem se celo z astronavtom, ki je imel predavanje
o pripravah na potovanje
in bivanje v vesolju. Zanimiv je bil ogled razstavljene rakete Saturn 5, lunarnega modula, komandnega modula Apolla 14
in skafandra poveljnika
Apolla 14 Alana Sheparda.
V Space Shuttle Atlantis
centru so prikazali idejo,
razvoj in razstavljen Space Shuttle Atlantis, obleke in različne simulatorje.
V posebnem simulatorju imajo prikaz vzleta, ki
je zelo podoben pravemu
vzletu. V tem simulatorju je bilo zelo zanimivo,
saj se je nagnil za devetdeset stopinj in simuliral
vzlet do izstopa iz Zemljine orbite.
Obiskali smo tudi Key
Biscayne, prvo postajo
evropskih priseljencev na
ameriških tleh. Po ogledu
smo se odpravili na Miami Beach, najbolj znano
plažo Floride, z množico
obiskovalcev.

Key West

Popotovanja
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Popotovanja

južni točki ZDA. S trolijem, odprtim starinskim
avtobusom, smo si ogledali mesto in otok ter se
ustavili pri hiši Ernesta
Hemingwaya in najjužnejši točki Severne Amerike, od koder je Kuba oddaljena le okoli 90 milj.
Zvečer smo izpluli in se
zjutraj zbudili v Miamiju,
popoldan pa odleteli nazaj
proti Evropi.

Space Shuttle Atlantis

V naslednjih dneh smo si
privoščili križarjenje po
Bahamih. Popoldan smo
izpluli iz Miamija in se
po odlični večerji na ladji odpravili spat. Ko smo

se zjutraj zbudili, je ladja
pristajala v glavnem mestu Bahamov, Nassau . Z
vodičem smo si pogledali
mesto, trdnjavo in poizkusili njihov rum ter ko-

Potovanje je bilo zelo zanimivo. Začutil sem ameriški utrip življenja. Ljudje
so zelo prijazni, pripravkosovo mleko. Pozno zve- ljeni pomagati. Domov
čer je ladja izplula in zjut- sem se vrnil z veliko novih
raj prispela do Coco Caya, izkušenj in poln energije.
kjer smo uživali v kristalno čisti vodi. Pristali smo
 JERNEJ FRANGEŽ
tudi v Key Westu, najbolj

Sam na maturantskem izletu
Maturanski izlet se je začel zelo slabo, saj so si vsi
moji sošolci premislili in
se nihče ni odločil za izlet.
Na dan odhoda smo se
zgodaj zjutraj, ob 4. uri,
zbrali na avtobusni postaji v Mariboru. Sledila
je vožnja do mesta Ancona v Italiji, ki je trajala sedem ur. Že med potjo sem
spoznal nove prijatelje iz
Ljubljane, ki so me z veseljem sprejeli v družbo. Na
avtobusih smo se tudi dogovorili, kdo bo kje spal in
jaz sem se odločil, da bom
skupaj z Ljubljančani. Ko

smo prispeli v Ancono, je
sledila 17-urna vožnja z
ladjo. Na ladji je bilo zelo
dolgočasno, saj nismo
mogli ničesar početi, pa
še zelo težko sem prenašal vožnjo, kajti bilo mi je
malo slabo.
Ko smo se izkrcali, smo si
odšli ogledat samostane v
Meteori. Zgrajeni so zelo
visoko na skalah. Tam
smo videli veliko zanimivih stvari, kot je na primer
grobnica z lobanjami menihov ipd. V Meteori sem
se razveselil srečanja s sošolci iz osnovne šole, ki
so bili prav tako na matu-

rantskem izletu, a z drugo
agencijo.
Kasneje je sledila vožnja
do naših apartmajev. Ko
smo prispeli v povsem
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nove apartmaje, smo bili
prijetno presenečeni nad
bazenom, saj smo ga imeli
povsem zase in tako smo
se najprej odšli osvežit v
bazen.

Popotovanja

Popotovanja

smo si prislužili steklenico vodke. Na grafity zabavi smo se podpisovali
drug drugemu na majico.
Po nočnem veseljačenju
smo bili zjutraj tako utrujeni in brez volje, da smo
vsi spali na plaži ter počivali, saj smo vedeli, da sledi spet noč, polna zabave.
Ogledali smo si tudi mesto
Lefkas, kjer smo imeli kra-

Meteora

Vsak večer smo se zabavali. Predvsem smo plesali in
spoznavali drug drugega.
Prvi dan smo zvečer odšli
v mesto na kosilo in se
nato odpravili do lokalov
ter diskotek. Med potjo
smo srečali slovenski par,
star okoli 60 let, ki je z veseljem poskusil našo žgano pijačo. Ko smo končali z večernim žuriranjem,

noči se je preluknjala, tako
da sem bil prisiljen spati v
notranjosti ladje, kjer je
bila večina ljudi. Na poti
proti domu sem bil brez
denarja in tako zaspan, da
sem na avtobusu ves čas
spal.
Maturanski izlet se mi je
zdel super, saj sem spoznal
veliko novih ljudi, s katerimi sem se zabaval. Izve-

na kavču v nekem lokalu.
Ponoči smo imeli tudi organizirane zabave na plaži, vozili smo se z ladjico
na skrivnostne otoke in se
kopali.
Nekega večera so nas presenetili z ognjemetom. Na
grškem večeru smo poskušali tradicionalne grške jedi in uživali ob ogle-

Zabava na plaži

Palubni potniki

smo se odpravili z avtobusom do apartmajev, kjer
smo nadaljevali z veseljačenjem. Zjutraj smo ugotovili, da smo zvečer nekje pozabili enega od maturantov. Na srečo smo ga
med potjo do plaže srečali
in ga tudi pobrali. Povedal
nam je, da je vso noč spal

dalu tradicionalnih grških
plesov. Naslednji dan smo
se čez dan kopali na eni iz
med grških plaž, kjer smo
tudi imeli organizirane
igre.
V eni izmed njih smo tekmovali fantje in dekleta v drznosti. Zmagovalci

Popotovanja

tek počitek, nato pa smo
se že znašli v pristanišču,
kjer smo čakali na trajekt,
ki je priplul s sedemurno zamudo. Komaj smo
stopili na krov, že smo si
začeli iskati mesto za prenočišče. Spal sem na palubi na napihljivi blazini, ki
sem si jo sposodil, a po-
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del sem tudi veliko novega
o Grčiji. Izlet bi priporočal
vsem, ki si želijo sproščene zabave. Tistim, ki so ga
zamudili, naj bo predvsem
žal, saj so zamudili nekaj,
česar v življenju kasneje ne
bodo mogli nadoknaditi.
 TADEJ GOLOB

Božič

Ko je božič, naj bo božič za vse
Tako pravijo v tradicionalni in najbolj srčni dobrodelni akciji Radia City Božič za vse, ki že
leta prinaša veselje v življenja tistih, ki jim iztekajoče se leto ni bilo naklonjeno. Prav to je
razlog, da sva se odločili opraviti intervju z Borom Greinerjem, odgovornim urednikom Radia
City, in Anito Mlakar, koordinatorico projekta. Prijazno sta naju sprejela in odgovorila na najina
vprašanja.

Od katerega leta poteka
akcija Božič za vse?
Z Anito misliva, da traja
od leta 2005. V tem času
se je spremenilo kar veliko stvari. Na začetku smo
podjetja pozivali, da naj
darujejo v naš sklad, ki je
bil namenjen obdarovanju
pomoči potrebnim družinam. Čez štiri leta smo
se odločili za spremembo.
Želeli smo biti čim bolj
aktivni, zato smo cityjevci začeli delati v podjetjih,
ki so nas bila pripravljena
sprejeti. S tem smo podjetja promovirali in se jim

hkrati zahvalili za njihov
prispevek v naši akciji.
Kdo je bil pobudnik
takega načina zbiranja
sredstev?
Na Radiu City smo iskali način, kako pomagati
ljudem v stiski, zato smo
stopili skupaj. Ne moremo točno določiti, kdo je
bil pobudnik te akcije, kajti vsi smo prispevali nekaj
idej, torej je rezultat skupinskega dela. Po navadi
je v sobi pet ljudi, ki bi radi
čim prej odšli s sestanka, a
takrat nekdo v sili »rodi«

zanimivo idejo, nekaj reče
in potem se začnejo stvari
razvijati naprej. Osnovna
ideja je bila, da bi tudi mi
želeli biti družbeno odgovorni, tako kot sodelujoča podjetja, kar smo želeli
nadgraditi. Povezali smo
se z ostalimi dobrodelnimi projekti, ki so potekali
v Mariboru, in s skupnimi
močmi pomagali mnogim
družinam.
Organizirani so bili koncerti, zbiralne akcije in večerja za pet
družin. Obstajajo pa tudi
podjetja, ki prostovoljno prispevajo denar brez
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kakršnekoli promocije.
Je bila akcija uspešna že
od svojega začetka?
Da, akcija je bila skozi
vsa leta uspešna. Vedno
smo pomagali toliko ljudem oziroma družinam,
kolikor smo si zadali cilj.
Opažamo, da je vedno
bolj uspešna, saj se zanimanje zanjo iz leta v leto
povečuje. Na začetku smo
se morali dokazati, da so
ljudje razumeli, kaj sploh
počnemo. Mislim, da smo
že prvič pomagali vsem
izbranim družinam. A za-

Božič

Božič

vedamo se, da bo vedno
več prošenj, kot jih lahko
rešimo.
Kako potekajo vaše
priprave na vsakoletno
akcijo?
Dva tedna pred začetkom
same akcije začnemo s
pripravami. Uredimo dokumentacijo in pregledamo vse prošnje za pomoč
ljudem ter naredimo sezname za zaposlene, kje
oziroma v katerem podjetju bo kdo opravljal delo.
Ta akcija poteka že tako
dolgo, da nam je vse že
domače - tudi če pride
do kakšne spremembe, se
hitro prilagodimo. Vsako leto imamo tudi kratek
sestanek, na katerem se
vprašamo, kaj lahko letos
naredimo drugače.
Kaj vam pomeni delo, za
katero veste, da boste z
njim pomagali ljudem v
stiski?
To delo vsekakor opravljamo z veseljem, saj vemo,
da bomo s tem pomagali
številnim družinam v stiski. Šele v zadnjih petih letih smo se zmogli čustveno povsem »odklopiti«,
kajti ko začneš, te akcija
»poje«. Mene je tako »pojedla«, da sem do 24. decembra vsako leto sedela
do sedmih zvečer v službi zato, ker si enostavno
nisem mogla dovoliti, da
bi odšla domov na večerjo, saj bi ves čas razmišljala o ljudeh, ki nimajo kaj
dati na mizo. Takrat smo
naredili vse, da so izbrani
posamezniki in družine

dobili denar nakazan na
24. 12. do 14. ure. Zdaj so
stvari že utečene. Še vedno nam je hudo, ker smo
lahko pomagali samo petdesetim družinam od stotih. Težko je bilo določiti,
kdo je »bolj lačen in kdo
manj«. Vsakič, ko smo
slišali zgodbe ljudi, smo
skoraj vsi na radiju jokali. Zgodbe teh ljudi so del
našega vsakdana v decembrskem času. Menim, da
bi morala akcija potekati
skozi vse leto, pa še takrat ne bi mogli pomagati
vsem. Tisti, ki nismo v stiski, se žal premalokrat zavedamo, kako dobro nam
gre, ko gre drugim slabo.
Koliko ljudi oziroma podjetij se odzove?
Če pogledamo letošnje
podatke, vidimo, da smo
izčrpali vse možnosti in
kapacitete. Več zadolžitev
ne moremo sprejeti, kajti če delamo 15 dni vsak
dan v dveh podjetjih, dejansko delamo v tridesetih podjetjih. Vsako leto
pa prispeva od 30 do 40
podjetij, včasih tudi 50, in
sicer tako, da nas sprejmejo na delo ali pa enostavno nakažejo prostovoljne
prispevke.
Ali ljudje z veseljem
priskočijo na pomoč
ljudem v stiski?
Kot je razvidno že iz
prejšnjih odgovorov, posamezniki in podjetja z
veseljem priskočijo na pomoč. Nekdo, ki ima, z veseljem pomaga tistemu, ki
nima. Največja moč radija je v tem, da ljudi med

Božič

seboj povezuje. Na koncu smo vsi srečni. Tisti,
ki lahko daruje, in tisti, ki
dar z veseljem sprejme, in
seveda tudi mi, ki smo to
omogočili. V preteklih letih smo na tak način pomagali in s tem osrečili že
okoli tisoč družin, a je s
tem mišljena kakršnakoli
pomoči.
Bi izpostavili morda
posebej zanimivo,
nenavadno ali ganljivo
zgodbo?
Petra je mamica treh otrok, ki je avgusta prejela
tragično novico. Med delom se je smrtno ponesrečil njen partner in praktično čez noč je z otroki
ostala sama. S tem je izgubila tudi edini vir dohodka, zato se bodo do
marca preživljali z njeno
porodniško. Ker je brezposelna, po tem obdobju
ne ve, kako bo preživela.
Potrebovali so predvsem
finančno pomoč in igrače, ki so jih poslušalci prijazno donirali. Našo pomoč bo shranila za težko
obdobje po koncu zime,
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saj ne ve, kako bodo preživeli in kaj jo čaka. Petra je
stara nekaj čez 30 let, njeni
otroci pa 1, 3 in 4 leta.
Ali boste nadaljevali s
to obliko pomoči tudi v
prihodnje?
Vsekakor, kajti v tej akciji
pridobimo vsi, tako obdarovanci kot mi. O tem, da
bi nehali pomagati, sploh
ne razmišljamo.
Anja Zidanšek in Klavdija Vračko se zahvaljujeva
Radiu City za opravljen
intervju z željo, da bo njihovo delo rodilo še obilo sadov. Želiva, da se s
svojim delom dotaknejo
še več podjetij z »velikim
srcem«, ki bodo s svojimi darovi prinesli iskrico sreče pomoči potrebnim družinam, tako da
bo v vsakem slovenskem
domu veljalo: »KO JE BOŽIČ, NAJ BO BOŽIČ ZA
VSE!«.
 ANJA ZIDANŠEK IN
KLAVDIJA VRAČKO

Drugačnost

Svoboda ALI
Vsi smo rojeni enaki
Misel »Vsi smo rojeni
enaki« se mi zdi primerna za to, o čemer bom
razmišljal, in sicer o drugačnosti. Drugačnost je
zame nekaj posebnega in
spoštovanja vrednega, saj
kako bi pa bilo, če bi bili
vsi enaki. Drugačnost se
lahko razvija v dve smeri, in sicer v pozitivno ali
negativno. Ob tem bi rad
omenil, da sem tudi sam
drugačen, predvsem pa
neveren. Vsakdo lahko
svobodno zbira, sprejema
in širi vesti in mnenja (39.
člen Ustave RS). Dandanes se je zares težko prebiti do bistva neke stvari,
saj mediji manipulirajo z
ljudmi tako, da bodo imeli
sami največ od tega. S tem
večina ljudi izgubi pravico
do izbire, saj nam posredujejo samo prikrito resnico, ki je največkrat lepša
od krute realnosti.
Trenutno smo januarja
2016. Pri poročilih ob 19.
uri čedalje manj slišimo
o ekonomskih migrantih. Razumeti moramo,
kdo je begunec. Begunec
je oseba, ki (z)beži iz domovine pred nevarnostjo,
preganjanjem ali neprijetnostmi zaradi vojnih,
političnih, religioznih ali
rasnih razlogov. S tem, ko
so sirski begunci stopili na

tla Grčije, kjer ni vojne, in
niso zaprosili za azil, so
postali migranti. Migranti nasploh niso nič slabega, kajti stoletja se je kljub
raznovrstnim oviram na
milijone ljudi (pre)selilo v
druge kraje, saj človek pozitivno vrednoti gibanje,
spreminjanje geografskega in družbenega okolja,
ko skuša najti zase in svoje bližnje boljše pogoje za
življenje. Tako množično
preseljevanje, kakršnemu
smo priča v današnjem
času, pa ne more pomeniti nič dobrega. A če samo
pogledamo malo k sosedom Hrvatom, ki so brez
dogovora preko rek, gozdov, po dežju in snegu
napodili migrante k nam
preko meje, se nam ni-

kogaršnji ljudje smilijo.
Komu se ne bi! Zato, ker je
nekdo druge narodnosti,
ima drugačno vero, spol,
barvo kože, ga ne smemo
zaničevati ali celo preganjati, lahko pa ga obravnavamo tako, kot bi on nas.
A ker je bilo in še bo veliko izgredov na dolgi poti
do, za večino izmed njih,
obljubljene dežele Nemčije, se ne čudim zaostrenim varnostnim ukrepom
po vsej Evropi, še posebej
v Franciji, kjer je novembra v terorističnem napadu islamistov izgubilo življenje 130 ljudi. Grozljivo
je tudi dogajanje na silvestrovo v Kölnu in številnih
drugim evropskih mestih, ki se je tragično končalo za številne ženske, ki
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so bile spolno nadlegovane, okradene, tudi posiljene in pretepene s strani
tujcev.
Po teh dogodkih si naj
vsak ustvari svoje mnenje. Moje je takšno, da
dokler mi tujec ne bo vsiljeval svojega načina življenja, verskega in političnega prepričanja in mi
ne bo storil nič žalega, ga
bom spoštoval kot človeka
sebi enakega. Se pa seveda
bojim, da bodo takšni ali
drugačni skrajneži z nasilnimi dejanji povzročili
vsesplošen kaos in da se
bo vojna preselila tudi k
nam ali v našo neposredno bližino.

Drugačnost

 JAKA ŽAGAR

Drugačnost

možnosti avtomobilska
nesreča zaradi vožnje pod
vplivom marsičesa. Naš
glavni običaj je torej pijača in obisk urgence, a bog
nas varuj pred ljudmi, ki
bežijo pred vojno.

(Ne)strpnost

V preteklih mesecih smo
bili (in smo še vedno) priča množičnemu begu ljudi iz držav, ki so v vojni.
Med drugimi jim je tudi
naša država svobodno odprla vrata in s tem dovolila pretok beguncev, ki so
namenjeni v bogatejše države, kjer bo zanje bolje
poskrbljeno.
Kaj hitro so se pa pojavili
izgredi in nezadovoljstvo
tako s strani beguncev
kot s strani “patriotov”, ki
se borijo za dobrobit naše
države in vidijo begunce
kot grožnjo za evropski
način življenja. Moramo
pa najprej pogledati na
domačo sceno.
Največkrat slišan izgovor
s strani nasprotnikov beguncev je, da prišleki uni-

čujejo njim namenjene
šotore, prenočišča in da si
drznejo biti nezadovoljni
z vsem, kar jim ponujamo.
No, če smo že pri tem, se
spomnimo še naših “navijaških” skupin od zloglasnih “Viol” pa vse do “Green Dragonsov”, ki na (skoraj) vsaki tekmi za seboj
pustijo pravo razdejanje
tako na tribunah kot na
zelenicah zaradi uničenih
stolov, pločevink, bakel in
še česa, kar jim uspe skriti med pregledom ob vstopu na stadion. So tudi to
teroristične grožnje, s katerimi nam mediji zaradi
preteklih dogodkov tako
zavzeto polnijo glave? Ne
bi bilo namreč prvič, da
bi na takšni tekmi morala posredovati policija ali
reševalci oz. gasilci, ki tvegajo z ugašanjem nezna-

Drugačnost

nih gorljivih snovi, ki jih
navijači mečejo na igralno
površino. Kakšna je torej
razlika? Seveda ta, da bo
slovenski narod že prebavil vandalizem, kadar
je njegov namen zabava v
navijaškem duhu.
Nikakor ne podpiram
vandalizma s strani beguncev, vendar bi morali
najprej pomesti pred svojim pragom, saj so begunci namenjeni dalje, mi pa
ostajamo.
Velikokrat slišim tudi o
ohranjanju in skrbi za
naše običaje, šege in navade, s čimer bi se načeloma
strinjal, vendar kakšni so
sploh naši običaji, šege in
navade? No, vsak naš praznik spremlja obilica alkohola, kakšen pretep in po
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Ne glede na osebno mnenje o “begunski krizi” se
moramo zavedati, da so to
le ljudje, ki jim gre za preživetje in ne, niso vsi teroristi, saj jih večina beži
ravno pred terorističnimi
skupinami, ki ustrahujejo
njihovo domovino. Lahko
se slepimo, kolikor se hočemo, vendar je dejstvo,
da nam na vrata trka tretja
svetovna vojna, vprašanje
pa je, kaj bomo Slovenci, ko do te pride? Koliko
bi nas ostalo, da bi branili naše običaje? Kaj vse bi
storili za to, da preživimo?
Dokler pa nismo v takšni
situaciji, po mojem mnenju nimamo pravice soditi dejanj beguncev, sploh
pa ne, dokler sami uničujemo javne objekte po
mestih, ki gostijo športne
dogodke in to samo za to,
da bi pokazali, da je naša
ekipa boljša, njeni navijači pa bolj primitivni kot
nasprotnikovi.
S posploševanjem navijačev in huliganov sem hotel samo približati domači
sceni, kako ignorantsko je,
kadar posplošujemo begunce in teroristične skupine. Dejanje posameznikov ne more biti odraz več
tisočev ljudi.
 ŽAK DROFENIK

O nasilju

Dijaki razmišljajo o nasilju

Carl Fredrik Reuterswärd, Non-Violence

Nasilje je del človekovega vsakdana že od vsega
začetka, na žalost pa se v
sodobni družbi pojavlja
vse pogosteje. Verjetno
je vsak med nami v svojem življenju že bil tarča
nasilja – psihičnega ali fizičnega. Vzrokov nasilja je veliko – ljubosumje,
sovraštvo, maščevanje, …
Njegovi povzročitelji pa so
največkrat ljudje, ki so bili
v preteklosti že sami žrtev
nasilja in zato mislijo, da
je to edini način za rešitev
medsebojnih težav, kar pa
seveda ni res.
 TJAŠA MLINARIČ

Vsak od nas se srečuje z
različnimi vrstami nasilja, pa naj bo udeleženec
ali le priča. Morda se tega
niti ne zavedamo več, saj
je to žal postalo del našega
vsakdana.
Besede imajo neverjetno moč in tega ne smemo
pozabiti. Le uporabiti jih
moramo znati ob pravem
času ter na pravi način. Pa
ne samo zase. Menim, da
bi morali pomagati vsakemu, ki je pomoči potreben, saj nikoli ne vemo,
kdaj se bomo mi znašli v
položaju, ko bomo potrebovali nekaj pozitivne
energije ali vzpodbude.

Menim, da je vprašanje
»biti ali ne biti« izjemno
filozofske narave, vendar
bi sama zaključila z »biti«,
kajti za dežjem vedno posije sonce in prav tako si
lahko v težkih trenutkih
pomagamo ter skupaj premagamo strah in težave,
ki nas pestijo v življenju.
Nikoli ne gre za to, kaj še
lahko pričakujemo od življenja, temveč za to, kaj
življenje še lahko pričakuje od nas. Kako bomo to
spoznali, če se odločimo
za »ne biti«?
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 LAURA MUNIŠIČ

V stoletju, v katerem sem
se rodil, sta potekali dve
svetovni vojni, v katerih
je trpelo največ nedolžnih
ljudi, ki so bili žrtve egoističnih diktatorjev. Še danes se ljudje vojskujejo,
kajti ne najdejo miru oz.
pokoja. Na svetu je dovolj
prostora in dobrin za vse
ljudi, samo deliti se moramo naučiti. Ne smemo
dovoliti tehnologiji, da si
nas povsem podredi. A ne
mislim, da je tehnika slaba. Tehnika je nekaj najboljšega, kar si je kdo lahko zamislil. Namenjena
je lajšanju življenja. Pa je
res? Izjemno idejo pametnih glav je množica uni-

O nasilju

O nasilju

čila in vzpostavila sistem
nadzorovanja, odvzemanja in poseganja v zasebnost. Toda, kar je človek
začel, lahko tudi konča, ali
pa nas bo stvar, ki jo je začel, pokončala, preden jo
bo lahko uspel nadzirati.
 NIKO KMETEC

Včasih se tudi mi znajdemo v položaju, kjer bi lahko posegli v situacijo in
jo rešili na tak ali drugačen način. A omahujemo,
saj se začnemo spraševati
o posledicah. Seveda, če
skušamo le pomagati, ne
posegamo po nasilju ali
lažeh, ki bi poslabšale situacijo. A ljudje vse prevečkrat uporabimo nasilje, še posebej v primerih,
ko ne najdemo takojšnje
rešitve. Takrat lahko, četudi je to naš problem ali
problem neke tretje osebe, povzročimo vse preveč
slabega, četudi je bil naš

namen dober. Ali je naša
pravica, da se vključimo
v konflikt dveh oseb? Moj
odgovor je ne, če teh oseb
ne poznamo in ne vemo, v
kakšnem družbenem razmerju sta.
Včasih je najbolje, da pustimo času, da naredi svoje in se kolikor gre izognemo konfliktu, ki na
nas ne vpliva, saj lahko
s tem preprečimo veliko
škode. Seveda je najbolje, da konflikta sploh ne
začnemo. Morda bi tudi
Hamlet premislil, če se
je vredno maščevati in s
tem povzročiti tragedijo,
kakršno so povzročila njegova dejanja.
 ŽAN ZORKO

Nasilje se pojavlja že v rani
mladosti. Ponekod otroci
odraščajo v nasilju in ne
poznajo drugačnega načina življenja. Zdi se jim, da

O nasilju

je tako življenje tisto pravo
in resnično, saj druge oblike ne poznajo. Njihovo nasilje se sčasoma stopnjuje,
postaja vse hujše in obsežnejše. Vrstniki molčijo in
tiho prenašajo dejanja nasilneža iz strahu ali ker se
jih to ne tiče.
Nasilje se širi tudi preko
spleta. Kar nam je tehnologija prinesla dobrega,
nam po drugi strani velikokrat povzroča gorje,
strah in odpor. Nasilje je
lahko prikrito ali javno,
kar vpliva na našo kvaliteto življenja, na našo zavest, samopodobo in samospoštovanje. Takšno
nasilje je potrebno ustaviti. Nihče nima pravice
škodovati ali poškodovati človeka na kakršenkoli
način. Vendar se ob tem
pojavi vprašanje, ali smo
pripravljeni pomagati oz.
poseči v zasebno življenje kljub temu, da žrtve
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ne poznamo. Kljub vsemu
lahko pokličemo ustrezno pomoč ali opozorimo
pristojne službe, če smo
prepričani, da nasilja sami
ne bomo mogli preprečiti.
Tudi danes se dogajajo
vojne. To so vojne proti
skrajnežem, islamski veri,
drugačnemu prepričanju
ali barvi kože. Ponekod
si moški jemljejo pravico
kaznovati svojo ženo, ne
da bi za dejanje odgovarjali. V nekaterih državah
prevladuje
prepričanje,
da z umori lahko povrneš
čast družini. Spet drugje
si tuje države prizadevajo
podrediti z nasiljem državo z naravnimi bogastvi
in uporabiti njene naravne vire za večanje lastne
moči in bogastva. Pri tem
ne izbirajo sredstev in ne
načinov za doseganje svojih ciljev.
 ANDI POPLAS

Angleščina

The hearing aid
This is a story about a boy
named Klausner.
I should mention that he
was born in the seventh
month of pregnancy and
because of that…. Well,
that left some consequences. One of those was that
he was completely deaf
since birth. In fact, his
father called him “whiz
kid”. Why?
One day, when he was five
years old, he was sitting
in his room mumbling.
His father approached
to him and asked: “What
are you doing?” Klausner
told him: “I hear a sequence of sound.” His father
was visibly shocked. His
deaf son said that he could hear something? Although Klausner was deaf, he
understood
everything
someone had told him
and nobody knew how to
explain that.
The next day Klausner
and his father went to the
doctor’s. The boy sighed
and clasped his hands tightly together. “I believe”,
he said, speaking more

slowly now, “there is all
the time a whole world
around us full of sounds that we cannot hear.
It is possible that up there in those high-pitched
inaudible regions there is
a new exciting music being made, with subtle harmonies and fierce grinding discords, a music
so powerful that it would
drive us mad if only our
ears were turned to hear
the sound of it. There may
be anything… for all we
know there may…“
It was the time when there
were no electronic devices
and they were not able to
determine the exact diagnosis of what was going
on. Nevertheless, he grew
up, educated well and became a scientist.
He invented the hearing
aid.
 KLEMEN HERCOG

Is it better to
be poor and
smart or rich
and stupid?
We live in a world defined
by how much money you
have rather than by the level of intelligence someone possesses. However,
not everything is so black
and white, so I am going
to express both sides of
this story.
To be honest, I would prefer to be rich and stupid
than poor and clever, because I would be able to
afford the best healthcare, have big mansions and
own many luxury cars.
For example, if we look
at Donald Trump, he is
one of the richest persons in the USA and he
is showing his dominance
above other people with
things that many will not
be able to afford in a lifetime. If I summarize, being
rich gives you many benefits, you are feared and respected by people around
you.

However, every advantage
has its own disadvantage
and in this case there are
a lot of them. For instance, if you do not donate
much to charities, you will
become so greedy over
time that you eventually
lose touch with the reality.
Moreover, dumb people
can be also easily manipulated by giving them false information, and they
will believe every word
of it because they cannot
think straight and make
rational decisions. There
had been some cases in
the past when people were
so blinded by their luxury, that they went insane.
In the end, being rich and
dumb makes you greedy
and insane, so it is more of
a negative thing than a positive one.
In conclusion, it is true
that money makes the
world go around, but you
lose a lot of moral values
that are, in my opinion,
more valuable in everyday life. We were not born
with luxury, but with a
personality that is unique
for everyone.
 DAMIJAN ROBNIK
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Šport

Šport na SERŠ v 2015/16
ATLETIKA:

ODBOJKA:

ROKOMET:

3. MESTO
na ekipnem prvenstvu
srednjih šol

4.- 6. MESTO
na področnem
prvenstvu srednjih šol

5. MESTO
na področnem
prvenstvu srednjih šol

Nekateri člani atletske ekipe SERŠ

Odbojkarska ekipa SERŠ

Rokometna ekipa SERŠ

V ekipi so tekmovali: Andrej Bek, Tomaž Žganec,
Mihael Zotler, Primož Korez, Nejc Hojski, Lovro
Kuhar, Simon Cvetkovič,
Arjan Besliman, Luka Popovič Krajnc, Primož Velkner, Nejc Beber, Matej
Brezner, Denis Bek, Domen Bezjak, Rene Plajnšek, Marko Pernat, Kevin
Korošec, Pavel Ogrizek,
Jani Javornik, Marko Kužner in Tomaž Prednik.

Naša ekipa je na področnem prvenstvu v odbojki
dosegla 4. – 6. mesto (ena
zmaga in en poraz). Ekipo
so sestavljali: Gašper Kavnik, Martin Grosek, Klemen Fric, Jan Mulec, Pavel Ogrizek, Urban Sušec,
Aljaž Grajf in Jure Lauko.

Igralci: Aljaž Dobnik, Janez Bobnar, Tilen Ločnikar Duller, David Vidovič,
Deni Jarc, Tomaž Žganec,
Jernej Rat, Nejc Firbas in
Jure Satler.

Šport
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Dijaki SERŠ so aktivni športniki v nogometu, odbojki, rokometu, košarki, badmintonu,
streljanju, smučanju, … Nekaj tekmovanj je že zaključenih, finalna, državna, pa še prihajajo.
Naši dijaki so bili letos izvrstni v igrah z žogo in to vsi brez izjeme. Uvrstili so se v finalne
boje na področni ravni in samo malo športne sreče je zmanjkalo, da bi se uvrstili v finalne
tekme na državnem nivoju. Pa poglejmo rezultate:

KOŠARKA:

NOGOMET:

BADMINTON:

5. MESTO
na področnem
prvenstvu srednjih šol

4. MESTO
na področnem
prvenstvu srednjih šol

3.-4. MESTO: Labaš Matej
5.–8. MESTO: Jurij Cerar

Košarkarska ekipe SERŠ

Nogometna ekipa SERŠ

Ekipa igralcev badmintona

Ekipo SERŠ so sestavljali: Aljaž Dobnik, Tilen
Grušovnik, Marko Leban,
Mergim Mališeva, Domen
Petrič, Patrick Kačič, David Pušnar Germavc, Nik
Domajnko, Patrick Majcen, Andraž Potočnik.

Igralci: Aljaž Dobnik,
Gregor Stavbar, Tomaž
Peterkovič , Klemen Anžel, Alen Hernet, Žiga Šauperl, Nejc Vnuk, Tomaž
Žganec, Tomi Horvat,
Luka Žunec, Tim Gliebe
in Blaž Trpin.

Matej in Jurij sta se uvrstila na državno prvenstvo posameznikov v badmintonu. Tekmovali so
še: Jan Popič, Tomaž Kajbič, Dominik Žan in Aljaž
Aurednik.

 POLONA KRIVEC ŠVAB, PROF.
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Karate

Karate kot način življenja

Moji začetki v karateju so
povezani s predstavitvijo karateistov v osnovni
šoli Negova. Že v tistem
trenutku, ko sem zagledal njihovo gibanje in tehnične sposobnosti, sem
se zelo navdušil in se že v
prvi minuti zavedal, da je
to šport zame. Nemudoma sem izpolnil prijavnico. Začel sem trenirati pri
Mojci Tuš, ki je z mano
naredila prve korake oziroma osnove v svet karateja. Bil sem tako navdušen, da sem po treningu
treniral še doma in utrjeval vse, kar smo izvajali

na treningu. Kasneje, ko je
Mojca zapustila trenerske
vode zaradi izobraževanja, sta jo nasledila trenerja Predrag Grujič in Veno
Jaša Grujič, ki sta še sedaj
moja trenerja. Popeljala sta me »na vrh« mojih
uspehov in v vode profesionalnega karateja. Sedaj
sem v fazi, ko ne morem
več brez tega športa.
Na začetku sploh nisem
vedel, da obstajajo tekmovanja, dokler me ni trener
poslal na prvo osnovnošolsko tekmovanje v Lenart, kjer se je tudi zače-

Karate

la moja tekmovalna pot.
Začel sem zmagovati na
turnirjih in s tem jemati
karate bolj resno ter tekmovalno. Do 8. razreda
sem treniral trikrat na teden in se že udeleževal
večjih tekmovanj, kot je
na primer Žalec Open in
podobno. Na teh tekmovanjih sem se že srečal z
boljšimi tekmovalci, videl
sem starejše, kako delajo,
in spoznal karate še širše. Nato sem začel trenirati vsak dan, saj sem želel uresničiti svoje sanje postati član reprezentance
Slovenije. To mi je tudi us-
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pelo, saj so v meni videli potencial, kajti dosegal
sem dobre rezultate znotraj Slovenije.
Kasneje, ko sem šel v tujino, me je karate še bolj
prevzel. Postavil sem si
še višje cilje, in sicer ne
biti samo v reprezentanci,
temveč biti najboljši v Sloveniji. To mi je uspelo leta
2014, ko sem postal državni prvak, s čimer so sanje
postale resničnost. Občutki so bili fenomenalni
in tako sem leta 2015 ponovno postal najboljši v
državi. Spoznal sem, da se

Karate

lahko primerjam s tekmovalci iz drugih držav, saj
sem začel osvajati medalje izven Slovenije. Tako
sem bil izbran za potnika
na svetovno prvenstvu v
Indoneziji v mesto Džakarta oz. Jakarta kot edini
predstavnik mladincev v
športni panogi kate. Pred
svetovnim
prvenstvom
sem se udeležil že velikih
mednarodnih tekmovanj
v Bolgariji, na Slovaškem
in Hrvaškem ter v Avstriji.
Povsod sem dosegal dobre
rezultate. V mesecu februarju ciljam na evropsko
prvenstvo na Cipru, za
katerega se že intenzivno
pripravljam.

Za doseganje takšnih rezultatov me moralno podpira celoten klub in seveda
starši, kajti brez njih ne bi
postal to, kar sem. Za vse
sem jim zelo hvaležen.
S karatejem razvijam svoje
psihofizične sposobnosti
in se učim samoobvladovanja, veliko mi pomaga
pri učenju in samozavesti.
Karate ti da realen pogled
na svet, nauči te poštene
borbe tako na tekmovanjih kot v življenju. Zaradi
karateja sem tudi fizično
boljši, pridobivam eksplozivnost, hitrost, vzdržnost
in še kaj bi se našlo - torej
prav zaradi tega mi karate
pomeni največ.

Pred tekmovanji poskusim zmeraj odklopiti misli
na nasprotnike. Tudi se
nočem ozirati nanje, saj
menim, da si potem izgubljen. Poskušam biti
čim bolj samozavesten,
verjeti vase in pokazati to,
kar znam. Stroške tekmovanj mi krije Shotokan karate klub Gornja Radgona
s sponzorji oz. donatorji.

Moji vtisi o svetovnem
prvenstvu od 12. do 15.
novembra v Jakarti v Indoneziji so pozitivni, saj
sem spoznal drug način
življenja. Moram priznati, da mi je doma veliko
lepše, kajti v Indoneziji
je zelo težko dihati, saj je
zelo vroče. Poznajo samo
dva letna časa oz. obdobji, suho in mokro. Mi smo

bili v mokrem obdobju, ko
je bilo še vedno 35° C. A so
ljudje veliko prijaznejši in
nasmejani kot v Sloveniji. Tekmovanje je bilo zelo
dobro organizirano, manjkalo nam ni ničesar razen
tega, da smo imeli probleme s klimo in hrano. Težko se je bilo privaditi na
šesturno časovno razliko,
zato sem moral bedeti celih 15 ur na letalu, tako da
sem prišel v Jakarto utrujen in šel spat ob njihovem
času. Zanimivo je, da nimajo radi močnega stiska
pri rokovanju. Če sediš s
prekrižanimi nogami, je
to zanje znak sovraštva.
Nikoli nismo smeli v hotelu, ki je bil zelo dobro
opremljen, spiti iz kozarca
do dna, zmeraj smo morali pustiti malo soka. Mesto je zelo revno, v razvoju
so kar nekaj let za nami, ni
razlike med revnim in bogatim delom mesta. Imaš
občutek, da je mesto zelo
razmetano.

izkušnja, saj sem spoznal
nove ljudi in novo kulturo. Jakarta ima kar 8 260
000 prebivalcev, ki so zelo
strpni, kar se tiče prometa, ki je za naše razmere neobvladljiv. Veliko se
vozijo s skuterji, saj tako
tudi promet poteka lažje.
Skratka, imel sem se lepo,
spoznal sem veliko novega
in si pridobil veliko izkušenj ter znanja.

Indonezija je bila zame velika športna in življenjska

Otvoritvena slovesnost na Svetovnem prvenstvu v Jakarti
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 DAVID KLOBASA

Monokolo

Z monokolesom po Poseki
lednjega dne sem vadil in
šlo je bolje in bolje. Tretji
dan mi je po nekaj poizkusih uspelo in moj trud
je bil poplačan. Nato sem
vsak dan vadil, vadil in
še enkrat vadil. Znal sem
vedno bolje, si več upal in
izvajal vedno več trikov.
Kmalu staro monokolo ni
več zadoščalo mojim akrobacijam, zato sem začel
iskati novo vozilo. Ugotovil sem, da obstaja specializirana trgovina za monokolesa v Celju. Sedaj je
v moji zbirki že veliko različnih monokoles.

Monokolo je prevozno
sredstvo brez lastnega
pogona. Sestavljeno je iz
enega samega kolesa, ki
je preko peste neposredno povezano s pedaloma in gonilkama, preko
katerih se poganja monokolo. Tega voznik usmerja z rotacijo zgornjega dela
telesa, za kar je potreben
izjemen občutek za ravnotežje. Konstrukcija se
razlikuje glede na njegov
tip (Street, Trial, Flatland,
Cross, Maraton, Muni,
Žirafa). Žirafe ali visoka
monokolesa zaradi razlike v razdalji med pedali in
pesto potrebujejo verigo,
ki prenese energijo z gonilke na pesto. Na sedež

lahko dodajamo zavore,
ki so uporabne pri spustih
z velikim naklonom.
Nov list adrenalinskih
pustolovščin se je začel
pisati, ko smo v družini
kupili monokolo. Na začetku smo bili vsi navdušeni, a smo hitro obupali,

Monokolo

ker nam vožnja nikakor ni
uspevala. Monokolo sem
začasno pospravil. Vsakih
nekaj mesecev sem se ponovno poizkušal naučiti
vožnje. A vse zaman. Bilo
je prezahtevno in znova
sem ga pospravil. Tak način poizkušanja se je ponavljal kar štiri leta. Nato
sem nekega dne na cesti
opazil monokolesarja, ki
se je znal odlično peljati
in izvajati neverjetne trike. Opazoval sem ga kar
nekaj časa, dokler se ni
odpeljal. Takrat sem si rekel: »Če se je zmogel naučiti ta fant, se bom tudi
jaz.« Še istega dne sem
poiskal monokolo in začel s treningom. Tudi nas-
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Moj največji adrenalinski dosežek je bil spust po
smučarski progi Poseka
na mariborskem Pohorju.
Glavni vzrok za ta spust je
bila nova zavora, ki sem jo
želel preizkusiti. Zanimalo pa me je tudi, kako je z
mojo vzdržljivostjo. Bilo
je zelo noro doživetje, prepojeno z veliko adrenalina
in fizične utrujenosti. Prekipeval sem od navdušenja. Ob vznožju proge sem
vedel, da to ni moj zadnji
spust. Kdo ve!? Morda se
srečamo še na kakšnem
strmem pobočju.
 ŠTEFAN GREGOR LENART

Nordijski kombinatorec

Marjan Jelenko – nordijski
kombinatorec
Marjan Jelenko je slovenski nordijski kombinatorec. Živi v Zrečah in je do
sedaj na tekmovanjih dosegel odlične rezultate. V
tem intervjuju boste našli
marsikakšen nasvet ne le
športniki, temveč vsi, ki se
ukvarjate s kakršnimkoli konjičkom. V lanskem
letu je zastopal slovenske
barve na OI v Sočiju in se
uvrstil na odlično 16. in
21. mesto. Letošnja sezona ni tako uspešna, ker je
bil poškodovan.
Kako se je začela tvoja
kariera?
Moja kariera se je začela
na domačem hribu, kjer
smo malo za šalo smučali
in skakali s prijatelji. Očetu sem vedno razlagal, da
sem najboljši med vsemi.
Ker je videl, da me to veseli, me je začel voziti na treninge v Velenje. Najbolj so
me navdušili dolgi poleti
in misel na to, da bom tudi
jaz enkrat letel po zraku.
Na katere dosežke si do
sedaj najbolj ponosen?
Kakšen je občutek ob
zmagi?
Najbolj sem ponosen na
naslov mladinskega svetovnega prvaka in na sedmo mesto na članskem
svetovnem
prvenstvu.
Občutki so neverjetni.
Nepopisno veselje in za-

dovoljstvo, da je moj trud
poplačan.
Kako skrbiš za svojo
fizično in psihično
kondicijo? Ali si kdaj
privoščiš sprostitev?
Za mojo fizično kondicijo
skrbijo predvsem trenerji,
ki napišejo program, moja
naloga pa je, da ga čim bolj
dosledno izpolnjujem in
dam na vsakem treningu
vse od sebe. Za psihično
kondicijo skrbi psiholog,
ki ga obiskujem enkrat
na teden. Pogovoriva se
o vajah in razmišljanju.
Da, sprostitev mora biti,
predvsem savna, bazen in
ostalo, da lahko izvajam
treninge stoodstotno in z
veseljem.
Kakšni so tvoji cilji v
bližnji prihodnosti? Se
jih veseliš?
Moji cilji so zelo visoki.
Naslednjo sezono želim
biti na stopničkah svetovnega pokala, nato pa
kakšna medalja s svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger. Potrebno bo
veliko truda in športne
sreče.
Kako potekajo tvoji
treningi? Kdo je tvoj
trener? Kako je z njim
sodelovati?
Moji treningi potekajo
zelo raznoliko. Imam 3

Marjan Jelenko. Foto: Blaž Samec/Delo

skakalne treninge na teden, 3 treninge v fitnesu
in 6 tekaških. Moj trener,
s katerim zelo lepo sodelujeva, je Igor Jelen. Upošteva moje mnenje, jaz pa
njegovo. Mislim, da je to
zelo pomembno.
Imaš mogoče kakšnega
vzornika?
Da, moj vzornik je sicer
športnik, a ne z mojega
športnega področja. To je
Michael Jordan, ki je zame
najboljši športnik, saj mi
je všeč njegovo razmišljanje, zato poskušam trenirati in razmišljati na takšen način kot on.
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Kaj pa nasvet za bodoče
uspešne športnike? Kaj
bi jim priporočal?
Bodočim športnikom priporočam, da naj si izberejo šport, ki ga imajo radi
in v njem uživajo, kajti
vrhunski šport zahteva veliko odrekanj in treninga.
Vendar če eno stvar delaš
z veseljem, se ni težko odreči določenim stvarem in
trenirati vsak dan dvakrat.
Hvala za pogovor.
Bilo mi je v veselje.

Nordijski kombinatorec

 DAVID KONEC

Ljubezen

Ljubezen
Po ogledu filma 50 odtenkov sive se sprašujem,
kaj dandanes sploh pomeni ljubezen. Je res tako
preprosto zaljubiti se in potem pretrpeti vse za ljubezen? Ljubezen je, ko ne moreš prenehati mislita na
nekoga, pa čeprav veš, da ne boš nikdar z njim. Ljudje pozabljajo, da bi nekateri ljudje ubijali za osebo,
ki se nekaterim zdi povprečna. Sedaj se srečujemo z
obdobjem, ko na ljubezen ne damo preveč. Več pomeni status na Facebook-u, kjer piše »v razmerju«.
Ampak zakaj?
Ljubiti nekoga je lahko včasih težko. Redko se najdejo pari, ki so popolni. Ampak že spet, zakaj? Na svetu
s toliko ljudmi. Bistvo je, da se ljudje zaljubljamo v
medijske osebe, znane igralke, pevke ... Kje najti lepo
osebo, s katero se razumeš? Ob tem se pojavi pregovor o tem, da zunanjost ni vse.
Do sedaj sem se zaljubil enkrat. Bilo je v 9. razredu.
S sošolko sva 9 let sedela skupaj in se družila. Bila
sva najboljša prijatelja, a vendar nisem niti pomislil,
da bi postala par. Z leti pa je seveda v družbi postalo
pomembno, da imaš punco. Tako sva v 9. razredu za-

čela »hoditi«, a sva se spremenila. Po pol leta sva namreč ugotovila, da nisva za skupaj, zato sva se razšla,
kar je tudi pokvarilo najino prijateljstvo. Ena neprevidna izjava je prekinila 9-letno prijateljstvo. Zakaj
ne moremo biti to, kar smo?!
Kaj najdemo pozitivnega v ljubezni? Ljubezen je vsekakor najlepša stvar, ki se ti lahko zgodi v življenju,
pa naj bo to ljubezen s partnerjem, starševska ljubezen, ljubezen do živali ... Ljubiti nekoga je kot v pravljici. Noč in dan misliš na to osebo, paziš na vsako
besedo, ki jo boš rekel pred njo, in predvsem, kakšen
boš videti.
Na ljubezen se ne spoznam veliko, sploh ne vem, o
čem bi pisal. Vem samo, da se moramo vsi imeti radi
in početi lepe stvari in osrečevati druge. Šele takrat
bomo srečni. Kolikor daš, toliko tudi prejmeš nazaj.
Ljubite svoje bližnje, bodite potrpežljivi z ljudmi in
dobro bo vsekakor prišlo. Iščite dobro v ljudeh in ne
slabega, iščite znanje, ne neznanja. Pa naj bo cel svet
tisti, ki nekoga osreči, ali pa samo pozitivna ocena,
vedno moramo osrečevati in svet bo lepši.

Ljubezen
Ljubezen je najverjetneje najmočnejše čustvo na
svetu. Lahko spremeni ljudi v boljše ali v slabše.
Je čustvo, ki najbolj boli, ali pa te naredi najsrečnejšega človeka na svetu. Tako kot vsi, tudi jaz
vem, kako je biti zaljubljen, in vem, da lahko ljubezen boli. V vsem življenju sem bil zaljubljen
samo dvakrat. Obe ljubezni sta bili nesrečni, vendar je bila dobra izkušnja. Ker pa se vse konča, se
čez nekaj časa tudi ljubezen konča.
 IGOR SABADIN

Ljubezen
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 NIKO KMET

Ljubezen

Prva ljubezen
Že kot otroci smo poznali ljubezen. A takrat je bilo
to kot igra in ni nič pomenilo. Vendar ko odraščaš,
se ti razvija razum, spremeni se razmišljanje, pojavijo se nova čustva, ... S
tem se vse začne. S tem se
je tudi pri meni začelo.
Še zdaj se spomnim moje
prve ljubezni, kot bi bilo
včeraj. Bilo je januarja
2014. Sneg vsepovsod. Za

povrh pa je bilo še mrzlo. S
punco sem si dopisoval že
kakšna dva meseca. Bila je
eno leto mlajša od mene,
a hodila je na isto šolo kot
jaz, zato sva se pogosto videvala in se tudi pozdravljala. Pisala sva si vsak večer do poznih ur. Nekega
popoldneva, ko sva si dopisovala, mi je povedala,
da je pri sošolcu, ki ne stanuje daleč stran od mojega doma, zato sem oba povabil k sebi. Ko sta prišla,
sem imel občutek, da me

je zadela Kupidova puščica. Skupaj smo bili eno
uro. Pogovarjali smo se o
različni stvareh. Bil sem
zelo živčen in nenehno
ostajal brez besed. Ko sta
odšla, sem imel občutek,
da imam metulje v trebuhu. Bil sem zaljubljen.
Naslednji dan sva bila ponovno skupaj. Preživljala
sva izjemne trenutke. Šla
sva v kino, drsat, na bowling, odbojkarsko tekmo
itd. Bil sem tudi neizkušen, zato je bilo vse malo

čudno in nerodno, a tudi
smešno.

»Pozabi, nima smisla. Na
kateri strani sva ostali?«

meni. »5 evrov. Fanta.
Moje spoštovanje.«

»Tim. Ubil ga bom.«

Gaja je zavila z očmi:
»Šestdeset.«

Zara se je zasmejala.
»Prav. Prav, naj ti bo.« Iz
žepa je potegnila mobitel
in vtipkala številko. V trenutku, ko je pritisnila kliči,
je fantu, ki ga je prej opazovala, pričel zvoniti telefon. Zara je debelo pogledala Gajo. Gotovo je le naključje, kajne?

Toda vse lepo enkrat mine
in po treh mesecih sva se
razšla. Ni nama bilo usojeno, vendar so to bili najboljši trije meseci v mojem življenju - do zdaj.
To je bila moja prva ljubezen, ki je nikoli ne bom
pozabil.
 JAKA TOPIĆ

Prevara
Zara je sedela v šolski
knjižnici skupaj s svojo
najboljšo prijateljico Gajo.
Skupaj sta se pripravljali
na bližajoči se test iz matematike. No, Gaja se je
pripravljala; Zara je bila
preveč zaposlena z opazovanjem fanta iz višjega letnika, ki ji je bil že dolgo
všeč. Tu in tam se ji je zazdelo, da jo tudi on opazuje, vendar si je dopovedovala, da to ni mogoče.
»Zara? Me sploh poslušaš?« je vprašala Gaja po
tem, ko je že tretjič ponovila eno izmed vprašanj.
Prijateljica ji ni odgovorila, zato je sledila njenemu
pogledu. Ko je ugotovila,
koga opazuje, je zavzdihnila: »Že spet on? Če ga
ne boš končno ogovorila, prisežem, da bom -«
Zara je umaknila pogled
s fanta in vzela v roke učbenik ter ga pričela listati:

Zara je odprla učbenik.
Na vrhu strani je bilo z
modrim kulijem napisano
Moj brat Nejc išče punco,
poleg pa je bila še telefonska številka. Zara se je zasmejala in potisnila knjigo proti prijateljici, ki se je
sklonila naprej in prebrala
sporočilo.

Potem pa se je fant oglasil.
»Halo?«

»Dam ti 5 evrov, če pokličeš to številko!« je
Gaja izzivalno pogledala
Zaro, ta pa je odkimala:
»Ni šans.«

»H-hej,« je zajecljala
Zara. Fant – Nejc – se je
presenečeno ozrl k njej.
»Ti? Ampak ... Kako si
…?«

»Daj no. Ne bodi taka
reva.«

Zara se je odkašljala:
»Em.« Sklonila se je nad
učbenik. »Moj brat Nejc
išče punco,« je prebrala in pogledala nazaj k
fantu, ki je zdaj zardeval.

»Kaj bom imela od tega?«
Gaja je skomignila z ra-
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Prekinil je zvezo in stopil do mize, kjer sta
sedeli Zara in Gaja.
Zara ga je pogledala in se
nasmehnila: »Torej, ali res
iščeš punco?«
Pet minut pozneje, ko
sta Nejc in Zara skupaj
odšla iz knjižnice, je h
Gaji pristopil drugi fant.
»Tim!« se je zasmejala in
z rokami sta si ‘dala petko’.
»Ne morem verjeti, da sta
nasedla temu,« je rekel Tim
in sedel na stol poleg Gaje.
»No, morala sva nekaj
ukreniti. Že mesece sta
sanjarila drug o drugem,
naredila pa nista ničesar.«
»Moram reči, da nama
gre kar dobro od rok. Kaj
ko bi ustanovila ženitno
posredovalnico?«

Prevara

 TJAŠA MLINARIČ
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Pravi zlati maturant
Sine moj dragi, sem kaj narobe povedal?
Hvala lepa, boš ti na kavi v Sovi posedal.
Bom v redovalnico pogledal, tvoje znanje pregledal,
mc na kvadrat - zdaj vemo, kako bo test zgledal.
Test bo že, test, vse za 2, dokler ne bo reda.
Si upaš reči, da slovenska literatura je beda?
Domače besede, pozitivna čustva, ko bereš, bolj odpiraj usta.
Prilastek levi, desni. Stari, slovenščina je kruta.
Krutosti v šoli v bistvu sploh ne manjka,
manjkamo pa mi, vse do prvega sestanka.
Do prvega hakla, grenkoba izostanka.
Odvodi, integrali. Stari, kalkulator je majka.
Potovanje je zastonj, ure psihologije.
Slušalka v ušesu, da so ure prej minile.
V afektu refleksi vseh nas so se sprožili.
Ura se je začela, mi pa glave na mize položili.
Funkcije v levo, kotangens gor in dol,
upam, da se mi vname sinus in lahko grem domov,
ampak to je pravljica, neizpolnjena želja.
Med poukom zdrav, bolan, ko sta tu sobota in nedelja.
Uspeh ni naključen, naključni smo mi.
Na SERŠ-u je bomba, vsake tol’ko po šoli zadoni.
Se govori med bodoči intelektualci.
Ja, spadamo tja, čeprav učimo se tik pred zdajci.
Hekali smo WI–FI, znamo definicijo bita,
pred našimi očmi nobena resnica ni skrita.
Niti trije ukori, stari, nas ne vržejo iz ritma.
Razsvetlili bomo ljudstvo, ker imamo Valentina za vodnika.
 JURE JAVORNIK
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Pesmi

Minula pomladna noč
Od nekdaj najine cvetlice so zrele,
najino preteklost so že ptice pele,
se še spomniš, najin zlat dan,
se spomniš, kako sem bil zapeljan.
Te tople pomladne noči,
ko objeta sva gledala v nebo,
polne ljubezni so bile najine oči,
zaljubljen sedaj sem brez moči.
Sprašujem se, kje si,
če brez mene srečna si.
A jaz zastiram si oči,
ko vidim te, moje srce kriči.
En sam glas sedaj v ušesih mi odmeva,
kje si, moje srce prepeva,
skoraj leto je minilo,
jaz brez tebe, ti brez mene v temi truplo obnemelo.
 LUKA POČKAJ

Nasmeh
V temi se mi zdi,
da svet se hladi,
samo ona se srečno smeji,
želi, da me ni.
Za vedno nesrečen,
srce izgnano,
pustilo je preveliko rano,
ta občutek večen.
Vse se temni,
le njen nasmeh se še blešči,
vidim le prazne laži,
ta luč mi trenutek greni.
 LUKA POČKAJ
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Poslednji cvet
Mladenič pod krošnjo gleda na stran,
gleda bele vrtnice, ki cveto,
vabijo prijazno in toplo,
bolečina solze kliče zaman.
Vrane iščejo, na vejah vreščijo,
da tema na vrtnice plane,
kričijo in med to evforijo kličejo na gostijo,
mladenič sam pod krošnjo ostane.
Sam pod krošnjo na svetu,
zamišljeno s temo obdan,
gleda proti zadnjemu cvetu
pod krošnjo zaklan.
 LUKA POČKAJ

Razsvetljenje
Upanje je davno že zbledelo,
hrepenenje ni me grelo,
Luči so za vedno ugasnile,
misli so se zbistrile.
Žile stokajo, kosti pokajo,
slutijo temno pogubo žalosti.
Po tleh želi razliti se kri.
Sladka smrt odgnala bo skrbi.
Samo korak, nič več,
čez rob v nebo,
čez vrat mogoče meč,
ali pa z zanko na drevo.
Ležim polomljen, poražen,
končno v smrti blažen.
Brez bolečine, žalosti, brez nje.
Ne spominov, ki teže.
 LUKA POČKAJ
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Haikui

Haiku 1
Lakota, vojna…
Svet odprtih možnosti?
Kakor za koga.
Valovi so tu.
Noč jih je privabila.
Višji so kot prej.
Sonce me zbudi,
petje ptic spet pomiri.
Kaj prinese dan?
Jesenski Martin,
pečene gosi in vino,
veselje, nemir.
Veter zapiha,
prah se dviguje,
konec dneva se bliža.
 SVEN PESJAK

Haiku 2
Ljubezen? Včasih
je prava. Edina.
A slepa boli.
Z vetrom na pot,
kam me zanese ta tok?
Samo da ni grob.
Hrepenim. Hočem
v lepše kraje. Zala
dekleta še lovim.
Beži, Sirijec,
čez gore, hribe, vode…
Le kam, Sirijec?
Kontinenti sveta.
Enakost za vse ljudi?
Krivica. Zakaj?
 NEJC BEBER
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Oblikovanje

Sodelovanje na javnem natečaju
»Olimpijski plakat Rio 2016«
Olimpijski komite Slovenije (OKS) je v sodelovanju z velikim sponzorjem olimpijske reprezentance
Slovenije, Europlakatom, objavil javni natečaj za olimpijski jumbo plakat.
Namen natečaja je promovirati olimpizem in olimpijske simbole ter krepiti zavedanje mladine o
prihajajočih poletnih olimpijskih igrah Rio 2016.
Pri računalniškem oblikovanju smo se lotili zahtevne oblikovalske naloge. Objavljamo izbor
plakatov, ki smo jih poslali na natečaj.

Tomaž Leopold, 4. br
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NA KAJ BO ORGANIZATOR
POZOREN PRI IZBORU
PLAKATA?
Izvirnost, kreativnost,
sporočilnost, enostavnost, pomenskost, grafično oz. tehnično dovršenost, estetiko.

Aljaž Tajhman, 4. br

Jan Popič, 4. ar

Žan Dobaja, 4. ar

TEMATIKA NATEČAJA
Poletne olimpijske igre RIO 2016
Olimpijski športi poletnih olimpijskih iger s poudarkom na
prepoznavnih športih v Sloveniji in športih, v katerih uspešno nastopajo slovenski športniki in športnice.

 DOMEN RUPNIK, MENTOR

Žan Osvald, 4. cr
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