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Z ENEGA KONCA NA NOV 

ZAČETEK 

Res, poletje se je ponovno prehitro izteklo in zdi se, kot da smo rav-

nokar še bili na plaži, zdaj pa že kar naenkrat nazaj v šolskih klopeh 

(no, takšen občutek imamo predvsem maturanti, ki smo bili res do 

zadnjega na obali). Konec poletja nas je torej pripeljal na začetek 

novega šolskega leta, ki bo zagotovo v marsičem odločilno ali mor-

da celo prelomno. Stres zaradi menjave šole in okolja, zaradi novih 

profesorjev, zaradi izbire maturitetnih predmetov, zaradi mature in 

izbire študija … Veliko vsega nas/vas čaka in nima smisla, da vam 

pravim, da bo enostavno. Ampak veste, kaj? Na poti boste zbrali 

toliko spominov, izkušenj, spoznanj in prijateljev, da se boste sred-

nje šole vedno z veseljem spominjali in podoživljali vse te najstniške 

trenutke. 

Zato vam želim z znanjem, smehom in sanjami prežeto šolsko 

leto in naj bo uspešno!  

Urška Jeranko 



NOVA PREDSEDNICA 

DIJAŠKE SKUPNOSTI 

Drage sodijakinje in sodijaki! 

Najprej bi rada lepo pozdravila nove dijake oz. 

˝fazančke˝. Upam da ste se z lahkoto vklopili v našo 

družinico ŠCRS in da vam je kar se da lepo. V  šol-

skem letu 2015/16 vam vsem dijakom želim obilo 

sreče, znanja, dobrih ocen in da bi spletli še veliko 

novih prijateljskih vezi. Namreč  mi, dijaki, smo tisti, 

ki lahko poskrbimo za čim lepše in pozitivno vzdušje 

na naši šoli. Zato si v tem letu predvsem želim, da 

bi tudi vi s svojimi dodatnimi idejami in pomočjo pri-

pomogli pri izvedbi nekaterih novih letošnjih načrtov 

DS. Vse o njih izveste seveda med šolskim letom 

od razrednih predsednikov.  

Veselim se že sodelovanja z vami. Na koncu pa bi 

se še rada navezala na naše šolsko geslo: drznite si 

sanjati, bodite nasmejani, prejemajte in delite znan-

je! 

Nika Artič, predsednica DS ŠCRS 



INTERVJU Z 

NIKO ARTIČ 

ALJAŽ KOLAR 

Vabim te, da se kar predstaviš. 
 
Sem Nika Artič, dijakinja 2.b. Sem pozitiv-
na, nasmejana, čustvena oseba, ki rada 
spoznava nove ljudi. Odkritost in zaupanje 
med ljudmi mi veliko pomenita. V prostem 
času uživam v druženju s prijatelji, rada se 
podam v naravo, kjer se popolnoma spros-
tim in vsaj za trenutek pozabim na vse skr-
bi okoli sebe. Precej časa namenim tudi 
petju in glasbi - moji veliki ljubezni ; lahko 
bi se reklo, da sem odvisna od nje. 
 
Si kaj razmišljala o tem, da bi lahko bila 
izvoljena za predsednico dijaške skup-
nosti?  
 
O tem, da bom izvoljena za predsednico 
dijaške skupnosti sem razmišljala tako kot 
vsi drugi člani, nič bolj in nič manj. Bila sem 
pozitivno presenečena nad pobudo gospe 
Leve, ki me je predlagala in nad odzivi 
vseh ostalih, ki so mi pokazali zaupanje in 
mi v roke položili ta velik izziv. Za zaupanje 
se vsem tudi iskreno zahvaljujem. 
 
Kakšni so bili tvoji prvi občutki ob izvo-
litvi? 
 
Najprej seveda strah, saj še nikoli nisem 
bila postavljena v takšno vlogo in je to 
zame vsekakor velik zalogaj, a sem nato 
dobila zagon in upam, da bom delo oprav-
ljala uspešno. Izpolnjevanje nalog, ki jih 

prinaša funkcija, ne bi smelo biti veliko bre-
me, saj mi ob strani stojita dva podpredse-
dnika oziroma pomagača, Nuša Bezjak in 
Tomaž Zorin, ter celotna dijaška skupnost. 
Seveda pričakujem in se zavedam, da bom 
morala nameniti temu veliko energije in 
časa, vendar sem prepričana, da ob pomo-
či ostalih, to sploh ne bo velik problem, 
prav tako menim, da se bodo vsi morebitni 
zapleti hitro razrešili. 
 
Kako ocenjuješ dosedanje delo dijaške 
skupnosti? Boste uvedli kakšne spre-
membe, novosti? 
 
Glede na to, da sem na šoli komaj drugo 
leto, ne vem, kako je prej delovala dijaška 
skupnost, vendar me je lanskoletno delo 
precej navdušilo. Ker je bilo lani kar nekaj 
zapletov, smo letni načrt dela nekoliko 
spremenili, nadgradili – ga 'malo začinili'. 
Odločili smo se, da tudi letos izvedemo 
dobrodelni koncert, ki se bo zgodil nekoliko 
prej kot v preteklih letih, in sicer 19. novem-
bra. Vsi ste vljudno vabljeni. Tudi v tem šol-
skem letu bodo na šoli potekale delavnice 
ŠCRS SE DRUŽI. Izvedli bomo dve radijski 
proslavi, po zaslugi 4. letnikov pa bomo 
obudili idejo širjenja naključne prijaznosti, a 
preveč vam ne smem razkriti. Moja želja pa 
je seveda to, da bi celotni letni načrt izpel-
jali uspešno in brez kakšnih večjih težav. 
 



AKTIVNE, DELOVNE ALI 

SPROŠČUJOČE POČITNICE? 

Lara Tepeš 

Počitnice so čas, ko si oddahnemo od vseh skrbi, za trenutek poza-
bimo na vse težave in samo uživamo. Vsak izmed nas si med počit-
nicami vzame čas zase, za počitek, zbistritev misli in oddih. Nekate-
ri ta prosti čas preživljajo bolj sproščeno, nekateri pa ga izkoristijo v 
vseh oblikah in ga preživljajo malce bolj aktivno. Za ta članek sem 
zbrala kar nekaj zanimivih izjav o tem, kako so naši dijaki preživljali 
počitnice. Pa poglejmo. 
 

Počitnice sem večinoma preživel s prijatelji zunaj. Vozili smo se s 
kolesi in pogosto jedli nezdravo hrano. Šel sem tudi na morje za dva 
tedna. 
Lovro Rebić, 1. a 

 

Med poletjem sem nekaj časa delal na svojem zadnjem filmu Zaprt 
človek, ki bo kmalu v kinu, večinoma pa sem počel druge stvari. S 
prijateljem Matjažem sem šel v London, kjer sem si med drugim 
ogledal razstavo Bondovih avtomobilov v filmskem muzeju. Še isti 
dan, ko sem se vrnil nazaj, sem že šel v Pulo na filmski festival, kjer 
sem se udeležil različnih predavanj, med njimi celo nekaterih dobit-
nikov oskarjev. Delal sem tudi na filmu režiserke Eme Kugler Človek 
s senco, ki smo ga snemali v ''puščavi'' (v resnici v kamnolomu). 
 

Luka Drofenik, 2. b 



Počitnice sem začela z obiskom morja, in sicer sem bila na Viru. 
Bilo je odlično, sploh pa, ker sem bila s prijateljico Kajo. Po morju 
sem se zabavala na dveh večjih koncertih, ki mi bosta ostala v 
lepem spominu. Naslednje tedne sem preživela doma in čas preživ-
ljala večinoma s prijatelji in družino. Zadnji teden počitnic smo šli na 
morje k Stašu, kar je bila pika na i za super zaključek počitnic. Hitro 
so minile, ampak že komaj čakam naslednje. 
 

Anja Prešern, 3. b 
 

 

 

 

 

 

Moje počitnice so izgledale nekako 
takole: 1. mesec sem se vsako jutro 
zbujala okoli pol sedme ure, saj sem 
se odpravljala na počitniško delo, 
popoldneve pa sem preživljala ob bra-
nju Ane Karenine. Zato sem se odloči-
la mesec avgust izkoristiti maksimalno. 
Odpravila sem se na morje s prijatelji-
cami, gledala sončni vzhod z vrha 
Donačke gore, naredila kar nekaj kilo-
metrov s kolesom, jedla veliko 
"zdrave" pice. Za piko na i pa je poskr-
bel še maturantski izlet, ki je bil nepo-
zaben. 
 

Vanja Grosek, 4. a 
 

 

 

Večina dijakov je počitnice maksimalno izkoristila in se polna ener-
gije podala v novo šolsko leto. Vendar pa že vsi komaj čakamo nas-
lednje.  



JESEN 

Aleksandra Kunstek, Alja Križanec 

Poletje se počasi izteka ... Jesen prinaša nova prijetna doživetja in 
različna opravila. Pričnemo nabirati kostanj po čudoviti listnati prep-
rogi sredi gozda, zvečer pa vonj po pečenem kostanju, trgatev in 
sladko grozdje.  
Včasih pa se zgodi, da smo zaradi slabega vremena in vedno kraj-
ših dni utrujeni in brezvoljni. Tudi za to se najde rešitev. Večerni 
sprehodi in lahkotni teki nas bodo prebudili in napolnili z energijo.   
 
PREDNOSTI SPREHODA, TEKA: 
• Svež zrak nam pospeši prekrvavitev po telesu. 
• Lažje razmišljamo in delujemo bolj sproščeno in prijazno na okolico. 
• Mišice se oskrbijo s kisikom, smo bolj energični in zagnani za delo 
ali igro. 
• Sprehod nas spravi v dobro voljo. 
• S tem, ko se ne skrivamo stalno v zaprtih prostorih, okrepimo svoj 
imunski sistem, naše telo se lažje bori proti virusom in bakterijam, ki jih v 
zaprtih prostorih kar mrgoli. 
• Na sprehodu lahko naberemo kostanj, najdemo kakšno gobo in si 
zvečer privoščimo skoraj brezplačno pojedino! 
SLABOSTI POČITKA: 
• Počitek težko prekinemo. 
• Če je dremež daljši od 15 minut, se zaradi sproščanja hormonov 
počutimo še bolj utrujeni in izčrpani. 
• Ker si po navadi počitek privoščimo po službi (šoli) in po kosilu, je to 
že pozno popoldne in zaradi tega smo spočiti takrat, ko bi morali oditi 
spat. Posledično se nam zamakne celoten bioritem, kar pa izredno slabo 
vpliva tudi na zdravje. Ne pozabimo: Ena ura pred polnočjo je vredna za 
dve uri po polnoči! 
PREDNOSTI POČITKA: 
• Če traja do 15 minut, ima izredno pozitiven vpliv na naše delovanje. 

 

Četudi s svojim delom nismo končali, si moramo vzeti nekaj minut 

časa in se zazreti v listje toplih barv, ki se vrtinči v vetru. S tem pre-

prečimo prehiter tempo življenja in prezaposlenost. Zelo pomembno 

je to, kar je tukaj in zdaj. 



Frrrr… V  

DIJAŠKEM DOMU 

Tudi letošnje šolsko leto se je v dijaškem domu 
začelo s prihodom novih dijakov, tako imenovanih 
»fazančkov«. V tem letu se lahko pohvalimo s kar 
29 novinci, ki so naš drugi dom dodobra napolnili; 
skupno nas je zdaj v domu že 63. Zelo smo veseli 
velikega števila optikov in pa seveda steklarjev, ki 
jih ni bilo že dve leti. Z vami, »fazančki«, se je tudi 
za nas starejše letnike začelo novo obdobje … 
Vrste za kosilo so se podaljšale, wifi poka po šivih 
bolj kot običajno, kavč pred televizorjem je poln.  
Vsem dijakom želim prijetno počutje v domu. Izko-
ristite ta štiri leta skupnega bivanja, uživajte in si 
naberite veliko dobrih izkušenj in lepih spominov. 
 

Lucija Polajžer 

KRST NOVINCEV  

V parku pred šolo je v četrtek, 3. septembra, pote-
kal krst novincev v dijaškem domu. Dijaki prvih let-
nikov so se zbrali ob četrti uri. Ko je prispela koru-
za, so četrti letniki prišli na plan z zanimivimi nalo-
gami, ki so jih dijaki morali opraviti. Tek v parih, 
lovljenje jabolka v vedru, podajanje koruze, ples …  
in še marsikaj drugega. Dijaki drugega in tretjega 
letnika smo se pri krstu kot gledalci zelo nasmejali 
in zabavali. Ob koncu je sledila še slavnostna zap-
risega, ki vsako leto pričaka novince. Ker so se 
tako dobro odrezali, pa so lahko za nagrado pob-
rali koruzo, ki je ostala v pesku.  



Malce mi je bilo neprijetno, ker nisem poznala nikogar, obenem pa 
sem prišla iz najbolj oddaljenega kraja. Ko smo se med sabo spoz-
nali, je bilo super. Vsak dan je bilo boljše. 
 
Sandra Zbašnik 
 

Počutil sem se odlično in me ni bilo strah, veselil sem se, da bom 
spoznal svoje sošolce. Ni mi žal, da sem se vpisal na to šolo. 
 
»stric« Uroš 
 

Komaj sem čakala, da me začnejo »fazanirati«. Veselila sem se 
srečanja s starejšimi letniki; upala sem, da se bomo dobro razumeli 
s sošolci. 
 
Ester Zajec 

Občutek mi je bil malo zoprn, bila sem malo prestrašena, a kljub 
temu mi je bilo zanimivo. Zdaj se počutim odlično. 
 
Živa Kumer 

Ob vstopu v dijaški dom sem bila polna pričakovanja, bila sem 
malo prestrašena, saj sem vstopila v novo okolje. Super je bilo, ko 
so se prišli predstavit višji letniki. 
 
Katja Brilej 

Bilo mi je malo neprijetno, ker nisem še nikogar poznala. Ko smo 
se spoznali, je bilo super, prvi vtisi so bili zelo pozitivni. 
 
Tina Drinovec 
 

KO SEM PRVIČ  

VSTOPIL/A V DIJAŠKI 

DOM 



Buon giorno, Italia! 

ali 

(žurersko obarvano) potepanje maturantov po Italiji 

Ko smo se v 3. letniku dogovarjali, kam na maturanca in zakaj ravno tja, smo oklevali 
med različnimi možnostmi. Nekatere je vabila Grčija, spet druge Španija ali Črna gora, 
ampak na koncu je vendarle prevladala Italija oz. njeno obmorsko mestece Rimini. 
 

V ponedeljek, 24. avgusta, smo se v poznih nočnih urah (ali zgodnjih jutranjih?), natanč-
neje ob treh, vkrcali na avtobus, ki nas je popeljal našemu cilju naproti. Nihče ni natanko 
vedel, kaj pričakovati, vsi pa smo prišli z istimi željami – po zabavi, dobri družbi in spoz-
navanju edinstvene italijanske kulture. 
Po kar nekaj urah vožnje, ki smo jo skoraj vsi izkoristili za zamujen spanec, smo prispeli v 
Raveno. Tam smo si ogledali čudovito dvorno cerkev San Vitale, ki slovi predvsem po 
svojih mozaičnih podobah, nato pa smo se še sami podali raziskat značilne italijanske 
trge in ulice. Že naslednji cilj je bil naš hotel Tamanco, kjer pa se res nismo zadržali dol-
go. Čim hitreje smo namreč hoteli na plažo in nato tam ostali do večera. Da pa niti v hote-
lu ne bi slučajno pozabili, da smo zares v Italiji, nas je na to vsak večer spomnila hrana - 
različne oblike testenin s paradižnikovo omako namreč. Po končani večerji smo se pripra-
vili na odhod v nočno življenje, natančneje v (nam zdaj dobro znano) diskoteko Carnaby, 
kjer smo se lahko preizkušali v petju karaok in obvladanju plesnih korakov. Ob vrnitvi v 
hotel smo običajno kar popadali v postelje. 
Naslednji dan smo se odpravili v žepno državico San Marino, ki leži na vzpetini in obsega 
le 61 kvadratnih kilometrov. Po zanimivem kratkem ogledu smo spet dobili nekaj časa za 
to, da smo si lahko ogledali številne trgovinice in začutili vzdušje te majhne edinstvene 
državice. Po vrnitvi v Rimini smo se spet kmalu odpravili na plažo. Tokrat nam je naš ani-
mator Aljaž pripravil vrsto šaljivih iger, ki niso zabavale samo nas, ampak tudi druge turis-
te na plaži. Po večerji v hotelu pa zopet žur v diskoteki Carnaby. 
Sreda je pomenila za marsikoga vrhunec našega maturanca. Odpeljali smo se namreč v 
Mirabilandio, ki je drugi največji zabaviščni park v Italiji. Dopoldne smo namenili sončenju 
in kopanju, popoldne pa smo se naužili še vsega drugega, kar ima Mirabilandia ponuditi: 
od prostega pada, noro hitrih vlakcev smrti, hiše strahov do kaskaderskega šova z avti, 
motorji in celo tovornjaki … Ker so nas te aktivnosti dodobra izmučile, se nas je večina 
odločila, da večer raje namenimo spoznavanju Riminija, tisti najbolj vzdržljivi pa so se 
ponovno odpravili v diskoteko. 

Urška Jeranko 



Nadaljevanje 

 Buon giorno, Italia! 

ali 

(žurersko obarvano) potepanje maturantov po Italiji 

Naslednji dan smo se zapeljali v sam center Riminija in izvedeli več o zgodovini njegove-
ga nastanka. Po kakšni uri, ki so jo nekateri izkoristili za odlično italijansko kavo, spet 
drugi pa za nakupovanje, smo se odpravili v hotel in takoj nato še zadnjič na plažo. Po 
večerji nas je čakala še zadnja noč maturanca, ki smo jo nameravali izkoristiti »na pol-
no«. In mislim, da nam jo je uspelo! 
V petek zjutraj smo pripravili prtljago in se poslovili od Riminija. Odpeljali smo se proti 
Imoli, kjer smo si ogledali tamkajšnje dirkališče. Čakal nas je še muzej sladoleda v Bolog-
ni in potrdimo lahko, da je njihov »gelato« res izvrsten. Potem nas je čakala le še pot 
domov. Okoli 11. ure zvečer smo prispeli v Rogaško Slatino. 
Na koncu se naj zahvalim še vsem spremljevalcem: najprej profesoricam, ki so vse dni 

maturantske ekskurzije skrbele za nas, odličnemu vodniku Gregorju in animatorju Aljažu 

ter seveda varnima šoferjema. Mislim, da lahko v imenu vseh rečem, da je maturantska 

ekskurzija uspela in bo vsem (tudi spremljevalcem) ostala v lepem spominu. Hvala vsem 

za ogromno pozitivne mladostne energije - ravno zaradi nje bo naš maturanc ostal najbo-

ljši in nepozaben. 



ALI SI LAHKO TUDI BREZ 

SOCIALNIH OMREŽIJ 

DEL SKUPNOSTI? 

Dandanes se vse vrti okoli socialnega sveta. Facebook, Instagram, Snapchat. Med najstniki je 
skoraj nemogoče najti nekoga, ki ne uporablja vsaj enega od socialnih omrežij. Biti del tega sveta 
pomeni le, da si takšen kot vsi ostali najstniki. Kot izjema se pojaviš, ko del tega sveta več nisi. 
Tudi sama sem to poletje postala izjema, saj sem se odločila, da si izbrišem vse javne profile. 
Pomembnejšega razloga za to odločitev ni bilo, le novo šolsko leto sem želela začeti brez večjih 
ovir. Priznati moram, da sem tudi sama kdaj pa kdaj raje prebrskala, kaj novega se dogaja, kot pa 
da sem se učila.  
Prvih nekaj dni še seveda nisem ozavestila, da Facebooka ali Instagrama sploh nimam več. Še 
vedno sem kdaj po pomoti odprla aplikaciji. Čez kakšen teden pa sem se že navadila, da brskanje 
novic ni več del mojega dneva. Ker sicer tudi že prej nisem na Facebooku visela cele dneve, se 
na to novost nisem s težavo privadila.  
Vedela sem, da bodo drugi to seveda opazili in da me bo morda kdo kdaj vprašal, zakaj sem to 
storila. In res je bilo tako. Že prvi teden pouka sem dobila vprašanja kot npr.: »Zakaj si si izbrisala 
Facebook? Kako pa sedaj klepetaš s prijatelji?« Verjetno je že vsak kdaj pomislil, da bi si svoja 
socialna omrežja izbrisal, zato so morda celo lažje razumeli, zakaj sem to tudi storila.  
Facebook sem si tako izbrisala dokončno. Nisem si ga nameravala narediti nazaj, vsaj ne še 
sedaj. Kot razlog, da bi se ponovno priključila temu svetu, sem videla le to, da bi morda kdaj v 
prihodnosti želela ponovno delovati tako kot večina. Nikakor pa nisem pomislila, da ga bom potre-
bovala predvsem zaradi šole. Hitro so se začele pojavljati nove obveznosti, povezane s Faceboo-
kom. Seveda je bilo rečeno, da tisti, ki ga nimajo, lahko te naloge opravijo malo drugače, vendar 
pa sem se že ob sami omembi tega počutila, kot da sama dejansko nisem del skupnosti, zato 
sem že začela razmišljati, da bi si svoj profil vzpostavila ponovno. Predvsem zavoljo raznih skupin 
in obveznosti sem se torej odločila, da si Facebook račun ta vikend ponovno naredim. 
Socialnih omrežij nisem uporabljala dva meseca. Zelo malo časa sem tako bila odklopljena od 

tega dela družbe, vendar pa sem že v tem kratkem času ugotovila predvsem to, da v današnjem 

svet, kot najstnik sploh ne moreš povsem normalno funkcionirati, če nisi aktiven na socialnih 

omrežjih. Prav žal mi je, da si moram profil na Facebooku narediti nazaj. Seveda ga sedaj ne mis-

lim uporabljati tako, kot sem ga včasih. Ko sem si svoj račun naredila prvič, sicer dokaj hitro, je bil 

takrat eden izmed mojih ciljev zbrati največ prijateljev. Sedaj bom prav gotovo bolj pozorna, koga 

bom sprejela med svoje prijatelje, katerim društvom se bom priključila in podobno. Facebook bom 

tako sedaj uporabljala predvsem za lažjo komunikacijo, predvsem pa bom uporabo poskušala 

omejiti na skupine, ki so pravzaprav pobuda za vrnitev med socialna omrežja. 

Teja Boršić 



KAJ ŠTUDIRATI? 

 

Vito Podgoršek 

Pozdravljeni vsi, še posebej 3. in 4. letniki, ki ste na tem, da se boste morali v kratkem odločiti za izbiro štu-
dija. Prav zato se mi je zdelo primerno, da napišem nekaj na to temo. 
Odločitev za izbiro študija in poklicno pot je ena izmed najpomembnejših odločitev v našem življenju, saj 
začrta naše življenje v času izobraževanja ter v naši celotni poklicni poti. Glede na lastne želje, interese, 
sposobnosti in stališča izberemo študij, ki nam omogoča doseganje zastavljenih ciljev, uspešno poklicno 
prihodnost, predvsem pa nam zagotavlja kvalitetno življenje. 
Izbira pravega študija je po mnenju mnogih strokovnjakov dolgotrajen in kompleksen proces, v katerem 
nekateri mladostniki odločitev sprejmejo tako rekoč neopazno, brez težav, mnogi med njimi pa se med 
samim procesom odločanja za izbiro študija soočajo z manjšimi ali večjimi težavami. 
Največkrat težave povzročata pomanjkanje motivacije ter splošna neodločnost, velikokrat pa težave nasta-
nejo zaradi pomanjkanja informacij ali pa zaradi nezanesljivih informacij. 
Izbral sem nekaj dijakov ŠCRS, ki so mi podali svoja mnenja in odločitve  za prihodnost: 
 

Rada bi šla študirat v Maribor, in sicer medicino. Specializirala bi se rada za pediatrinjo. V 
poklicu pediatrinje se vidim že od 5. razreda in moja želja se ni spremenila. Za to željo 
sem vsa 3 leta do zdaj garala, vendar se moram tudi letos potruditi, saj so omejitve viso-
ke. 
Kim Bogdanovič 
 
Za izbiro nadaljnje poti se še odločam. Zanima me veliko področij in poglobljeno usmeriti 
se v eno, je težka odločitev. Prav tako razmišljam o tem, kje dobiti zaposlitev in delo opra-
vljati z veseljem. Naravnan sem na študij v Mariboru. 
Žiga Lah Koštomaj 
 
Kljub temu, da počasi zmanjkuje časa za odločitev o izbiri fakultete, moja izbira še ni 
dokončna. Trenutno se najbolj nagibam študiju prava v Mariboru. Dokončno odločitev pa 
nameravam sprejeti po informativnih dnevih, ko bom imela možnost preučiti in primerjati 
še ostale študijske programe, katerih predstavitve si bom ogledala. 
Nika Bele 



Za nadaljevanje šolanja se definitivno še (premišljeno) odločam, kot je za dijaka 4. letnika 
seveda značilno oz. normalno. Najbolj me sicer zanima računalništvo, a imam pomisleke. 
Poleg tega, da te to, kar si izbereš, zanima, je pomembno tudi , da je v tej stroki zagotov-
ljena prihodnost.  
Janko Češnjaj 
 
Zagotovo se bom vpisala na nek zdravstveni program, saj me to že od nekdaj zanima. Že 
kot otrok sem želela postati zdravnica, kar se ni spremenilo še do danes. To smer, torej 
študij medicine, imam zato še posebej v mislih. Verjetno se bom vpisala na fakulteto v 
Mariboru, saj zahteva manj točk. Zanima pa me tudi radiologija, ki pa jo je mogoče študi-
rati le v Ljubljani. Zaenkrat se mi zdita ti možnosti najljubši, več pa bom vedela po febru-
arskih informativnih dnevih. 
Vanja Grosek 
 
Po opravljeni maturi bom svoje izobraževanje nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, 
in sicer na Katedri za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov. Ta študij me je 
pritegnil predvsem zato, ker veliko sodeluješ in delaš z ljudmi, poleg tega pa sem slišala 
veliko pozitivnih stvari o fakulteti in to je še bolj pritegnilo mojo pozornost. Vsekakor pa mi 
veliko pomeni, da se fakulteta nahaja v Ljubljani, saj sem si od nekdaj želela študirati v 
tem mestu in spoznati nove ljudi.  
Nika Kunst 
 
Po končani gimnaziji bom izbrala študij turizma. Študij se mi zdi zelo zanimiv in dinami-
čen, saj pri njem spoznavaš različna področja turizma pri nas in v tujini. Veliko pa je k 
moji izbiri pripomoglo tudi to, da študij poteka na Obali. Všeč mi je tudi, da študenti v okvi-
ru tega programa zelo veliko potujejo. 
Samanta Sambolič 
 
Že v osnovni šoli sem se odločila za študij prava in prav zato sem šolanje nadaljevala na 
tukajšnji gimnaziji. Ta poklic se mi je že od nekdaj zdel zelo zanimiv in raznolik, pritegnil 
pa me je tudi zato, ker je prisotnega veliko dela z ljudmi, hkrati pa zahteva veliko individu-
alnega dela. Vem, da bo potrebno v študij vložiti ogromno truda in vztrajnosti, a ker me to 
res veseli, to ne bo tako težko. Po končanem študiju se želim zaposliti kot odvetnica, kas-
neje pa morda opraviti tudi pravosodni izpit. 
Amanda Mikša 
 
Že ob koncu 9. razreda sem nekako vedel, kaj bi v življenju rad počel. Ukvarjati se s špor-
tom in biti v povezavi z njim. Zato je moja želja, uspešno se vpisati na študij kineziologije 
na športni fakulteti v Ljubljani. 
David Drame 
 
Študirati bi želel na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Poklic farmacevta mi je že od nekdaj 
vzbujal zanimanje. Prav tako me privlačijo naravoslovni predmeti. Delo farmacevtov se mi 
zdi zelo pestro in razgibano. Študij farmacije me zelo veseli, zato upam, da mi bo uspelo. 
Sebastjan Čižmek 
 



SPOZNAJMO SE 

dijaki 1. letnikov 

BIVANJE NA 

BOČU 

V sredo, 16. 9., smo se dijaki prvih letnikov, nalože-

ni s potovalnimi torbami, odpravili na Boč. Tam je 

potekal projekt »Spoznajmo se«, ki so ga za nas 

dijake pripravili profesorji. Ko smo prispeli do pla-

ninskega doma, smo se začeli »mučiti« s postavlja-

njem šotorov, ki smo si jih izposodili od Slovenske 

vojske. Postavljanje teh platnenih hišk nam je povz-

ročalo kar nekaj težav. Naše spretne roke in veliko 

sreče pa so pripomogli k temu, da so šotori kljub 

močnemu vetru ponoči zdržali.  

Noč je za nekatere potekala kar mirno in so jo seve-

da tudi večinoma prespali, nekateri so spali v inter-

valih, le nekaj pa nas je vso noč bedelo in nam se 

je noč zagotovo zdela prekratka.  

 

Stela Prah  

 

Okoli 23. ure je bila večina dijakov 1. letnikov v svo-

jih šotorih in to je bil le začetek noči, ki je ne bomo 

hitro pozabili. Naš šotor je imel precej lukenj na 

strehi in okni, ki ju ni bilo mogoče zapreti. Že pod-

nevi je pihal močan veter, ponoči pa je se še okre-

pil. Bil je zelo mrzel in večino nas je zeblo, čeprav 

smo spali drug zraven drugega v spalnih vrečah. 

Prav tako nas je že po uri ali dveh začel boleti križ 

zaradi neudobnih, trdih tal, kar je povzročilo, da 

smo spali zelo slabo, pa še to le za slabi dve uri. 

Noč je se vlekla kot megla in vsi smo bili veseli, ko 

je minila. 

 

Neja Drevljak 



ŠPORTNA  

DELAVNICA 

Imeli smo tudi delavnico z raznolikimi igrami in bilo je 
zelo zanimivo. Igrali smo igre z žogami, tekali in pre-
skakovali vrv. Najbolj zabavni primeri so bili:  

 tekati in prenašati eno osebo iz skupine, 

 prenašati žogo na žlici, 

 usesti se, dati žogo med dve osebi in se dvig-

niti, žoga pa ni smela pasti na tla. 
Bilo je zelo zabavno in za konec smo dobili čokoladi-
ce Profesor se je resno potrudil. Mislim, da nihče ni 
bil utrujen, ker so bile igre zelo primerne.  
 
Lana Boršić 

ANGLEŠKA DELAVNICA 

MY FRIENDS 

AND I 

V delavnici z naslovom My friends and I smo se dija-

ki prvih letnikov spoznavali na zelo zabaven način- z 

raznimi igrami v angleščini. Najprej se je vsaj dijak 

predstavil in povedal asociacijo na svoje ime. Nato 

smo preverili, koliko smo si zapomnili drug o dru-

gem. V drugi igri smo morali ugotoviti, katera trditev 

je nepravilna, saj je vsak napisal dve resnični in eno 

lažno trditev o sebi. Sledila je zadnja igra -

pantomima, pri kateri smo morali uprizoriti svojo 

izmišljeno zgodbo. Tako smo se dijaki skozi zabav-

ne igre bolje spoznali in hkrati utrdili znanje tujega 

jezika. 

Manca Posilović 

 

MNENJA DIJAKOV 

Všeč mi je bilo, ko smo v skupini ustvarjali svojo 

zgodbo. 

Lovro Rebić 

 

Bilo mi je zanimivo,še posebej všeč mi je bilo, ko 

smo napisali dve resnični in eno lažno trditev o sebi, 

nato pa hodili drug do drugega ter se tako bolje spo-

znali.  

Taja Gobec  

 

Všeč mi je bilo, ker sem spoznala še ostale dijake 

prvih letnikov, saj jih drugače nikoli ne bi. Pri angleš-

ki delavnici mi je bilo zelo zanimivo, saj smo sodelo-

vali drug z drugim in delali v skupinah. 

Ester Zajec  

 

Najbolj mi je bila všeč angleška delavnica. Sprva smo 

se predstavili v angleščini,nato pa smo se razdelili v 

skupine ter si izmislili zgodbice,ki smo jih napisali na 

list papirja ter kasneje v pantomimi predstavili sošol-

cem. Bili smo polni idej in smo se zelo zabavali. Kljub 

močnemu vetru, neudobnim "posteljam" ter prehladu, ki 

sem ga prinesla domov,bi stvar z veseljem ponovila. 

Špela Gobec 



dijaki 1. letnikov 

FIZIKA V NARAVI 

V delavnici Fizika v naravi smo se najprej v domišljiji z 
raketo odpravili tja, kamor bi odšli, če bi imeli pravo rake-
to. Spoznali smo, kaj poganja raketo in kaj bo poganjalo 
našo raketo na vodo. Spoznali smo, kaj da pospešek 
raketi in približno koliko časa pospešuje. 
Nato pa smo jo še sami izdelali iz odpadnih plastenk. Iz 
kartona smo izrezali krilca, ki so raketi pomagala leteti 
čim bolj stabilno. Na vrhu rakete smo imeli privit vijak v 
zamašek, za utež na dnu pa smo imeli ventil od avtomo-
bilske zračnice. Vanjo smo nalili pol litra vode. Ko je bila 
pripravljena, smo jo postavili na izstrelilno ploščad in jo 
izstrelili s pomočjo kompresorja. Raketa se je izstrelila 
pri tlaku 5 barov. Nekatere rakete so odletele kar visoko; 
naša je letela nekoliko po svoje in ne tako daleč, kot smo 
pričakovali. Bili smo ponosni nanjo. Zagotovo je vsak od 
nas v tej delavnici užival, se zabaval in izvedel kaj nove-
ga. 
 

 Špela Tramšek in Lovro Rebić 

MI SKOZI POUSTVARJANJE NARAVE 

Ena izmed naših delavnic na Boču je bila povezana s področjem likovne umetnosti. Najprej smo izvedeli za 
novo področje umetniškega ustvarjanja, in sicer KRAJINSKO UMETNOST, in si ogledali fotografije krajin-
skih umetnin. Takrat so se nam v glavah že porajale številne zamisli in ideje. Naša naloga je bila, da v nara-
vi poiščemo različne materiale in iz njih ustvarimo unikatno skulpturo. Razdelili smo se v skupine in začeli 
ustvarjati. Po slabi uri smo ustvarili čisto posebne umetnine, ki si jih bomo še dolgo zapomnili. S tem smo 
na Boču pustili pečat, ki bo tam ostal še nekaj časa. 
 
Gregor Rumpf 

 

Pri likovni delavnici smo lahko uporabili svojo domišljijo. Ustvarjali smo izdelke iz materialov, ki smo jih našli v 
naravi. Razdelili smo se v skupine in tako smo se ob delu tudi spoznavali. Mnenja dijakov iz 1. letnika o likovni 
delavnici so bila kar precej podobna. Vsem dijakom je bila delavnica zabavna, ustvarjalna, vsem pa je bilo najbolj 
všeč in skupno to, da so lahko s svojo domišljijo krasili naravo.  
 

Borna Turner 



SPOZNAJMO SE 

KUHANJE 

 
Ko smo v sredo na lep sončen dan prispeli na Boč, smo kuharji poiskali profeso-
rico, ki nam je dala navodila za kuhanje. Začeli smo tako, da smo si izbrali prime-
ren prostor za kuhanje, nato pa hitro znosili hrano in pripomočke od vsepovsod. 
Vsak je bil zadolžen za svoje delo, npr. za rezanje čebule, paprike, česna, koren-
ja, zelišč in krompirja. Najprej smo v lonec dali čebulo, da se je prepražila, zatem 
pa česen. Nato smo dodali še meso in vse ostalo in čez nekaj časa je dišalo tako 
prijetno, da smo vsi postali lačni. Delavnice so se zaključile in dijaki so z vesel-
jem pojedli večerjo, ki smo jo pripravili novopečeni kuharji. 
Žan  Ferlež 



dijaki 1. letnikov 

KEMIJSKA DELAVNICA 
Rotacija raznolikih delavnic je za vsako skupino dijakov pot začrta-
la proti planinskem domu ob drugi uri, vendar smo kljub temu uspe-
li to izkušnjo pridobiti prav vsi. Vsaka skupina se je tako posedla na 
klopi ob domu in se najprej čudila predmetom na mizi. Ker nam 
predhodno ni bilo znano pravzaprav nič o poteku kemijske delavni-
ce in temi, so nas plastenke Donata in Radenske malo presenetile, 
vendar so nam situacijo kar hitro razložili delovni listi, ob tem pa 
spremljajoča razlaga profesorja Borisa Pokorna. Seznanili smo se 
torej z vsebino te delavnice – bolje spoznati Donat in Radensko ter 
njune kemijske lastnosti. Tako smo ugotavljali vsebnosti snovi, kaj 
pravzaprav sta, od kod izvirata in kakšen vpliv in pomen za človeka 
imata ti vodi in voda, ki jo pijemo doma. Pridno smo izpolnjevali lis-
te, da pa smo zaokrožili raziskavo, je bilo treba vodi tudi poskusiti 
in ju analizirati še na ta, morda malo pristranski način. Enim sta se 
sicer že znani tekočini zdeli prijetni, spet drugi pa so na njiju gledali 
malo drugače, vendar smo kemijsko delavnico vsi zapustili z novim 
znanjem o temi, ki je ne le zelo pomembna za nas, temveč tudi 
zelo tesno povezana z našim krajem in njegovo zgodovino. 
 
Zala Vipotnik 
 

Vodo smo poskušali očistiti z večinoma naravnimi materiali. Najprej 
smo plastenki odrezali dno, da smo lahko vanjo natlačili debelo 
plast rastlinja, kot so listi, trava ... Na to plast smo nasuli tanjšo 
plast oglja, ki uniči bakterije, in na vrh še pesek, ki deluje kot filter. 
Plastenka je bila tako obrnjena z zamaškom navzdol. Nato smo 
vanjo nalili nekaj umazane vode iz potoka. Vsebovala je veliko bla-
ta in mikroorganizmov. Odprli smo zamašek in spustili vodo v večjo 
posodo. Vodo je bila vidno čistejša, a je bila vseeno še vedno mot-
na in neprimerna za pitje. Nato smo primerjali raztopljene snovi v 
mineralnih vodah Donat in Radenska. Ugotovili smo, da ima Donat 
večinoma več raztopljenih snovi (razen kalija, ki ga ne vsebuje). 
Nazadnje smo primerjali še kvaliteto vode iz pipe iz različnih krajev, 
kjer živimo. Rezultati so bili podobni, saj živimo blizu skupaj. 
 

David Preininger 



KAM NA POTEP? 

Počitnice so priložnost, da svoj prosti čas preživimo z najbližjimi – družino in prijatelji. So 
priložnost, da skrijemo zvezke, učenje in prezgodnjo budilko v predal. Mladi si želimo svo-
bode, se radi zabavamo, odkrivamo nove kulture in strmimo k novim doživetjem, ki si jih 
bomo zapolnili za vse življenje. In kako to doseči? Odgovor je enostaven – s potepanjem 
naokoli. Med počitnicami lahko damo domišljiji prosto pot in si organiziramo izlete in dru-
ženja. Možnosti je ogromno – v Sloveniji ali tujini, v gorah ali na morju, v domačem kraju 
ali neznanih mestih, ovitih v eksotične kulture. Ker pa je dobro, da se na vaše popotovan-
je pripravite že prej, so vam tu predstavljene nekatere ideje. 
 
Mogoče v Grčijo? 
Čeprav se je denar v Grčiji skril, prelepi otoki tukaj še vedno ostajajo. Kriza pa je tudi raz-
log, da so se cene tukaj znižale in je dostopna tudi tistim, ki nimajo predebelih denarnic. 
Če imate radi množice turistov in zabave, obiščite otoke Lefkas, Zakintos ali Krf v juniju, 
juliju ali avgustu. Tisti, ki se na počitnicah raje spočijete, uživate v naravi in polpraznih uli-
cah, pa se tja odpravite spomladi ali pa kar te kostanjeve počitnice. Morje je primerno za 
kopanje, na plaži se ni potrebno boriti za svoj prostor, pa še cene so nižje. Če si avanturi-
stični tip, si izposodi skuter in raziskuj otok. Za romantike je primeren otok Santorini, ki je 
po mnenju nekaterih najlepši otok na svetu. Za učenjake pa je obvezen ogled Aten in 
vseh antičnih znamenitosti tega mesta, ki si jih spoznal pri zgodovini in o njih že vse veš 
(Partenon, grški parlament …). 

Kaja Kuraj 



Kaja Kuraj 

Kaj pa strastna in temperamentna Španija? 
Španija (otoki Mallorca, Menorca, Kanarski otoki ter celinski turistični območji Lloret de 
Mar, Barcelona, Santa Susana) je dežela, ki vas bo navdušila s temperamentnostjo 
in živahnostjo. Počitnice v Španiji lahko preživite v raznovrstnih hotelih, tudi ponudba 
trgovin, lokalov, restavracij, vodnih parkov in nočnih klubov je velika. Španija ponuja pole-
tne počitnice za vsakogar.  
 
 
 

 
Kaj praviš o prelepi Sloveniji? 
Zakaj bi govorili le o tujih destinacijah, če je tudi Slovenija čudovita dežela, a mnogi še 
ogromno niso videli. Ob poletnih vročinskih valih se z družino odpeljite na Gorenjsko in se 
skopajte v prelepem Bohinjskem jezeru, se preizkusite v kanujih in se odpravite do resta-
vracije Pod Skalco, kjer vam postrežejo postrv naravnost iz Bohinjskega jezera. 
Tudi Goriška Brda so zanimiva. Tu se lahko poučimo o oljkarstvu, sadjarstvu in v okolici 
vinogradov degustiramo kak slovenski proizvod. V času jesenskih počitnic lahko tukaj 
svoje brbončice razvajamo z briškimi jedmi, značilnimi za jesen (kostanj, pršutov golaž, 
tagičeva mineštra in ohrovt). 
Vse tiste, ki pa imate v sebi nekaj športnega duha, čakajo okoliške slatinske vzpetine: 
Boč, Donačka, Ložno, Plešivec … 
 

 

Možnosti je torej nešteto in mi smo tisti, ki jih moramo izkoristiti, zato si jesenske počitnice 

naredite vznemirljive in nepozabne s potepanjem naokoli. 



 NAŠ »NAJLJUBŠI« 

MESEC V POLNEM TEKU  

Vse že diši po jeseni in septembrski duh se je že prikradel nazaj v tvoj vsakdan, da te 
prebudi iz poletne zasanjanosti. Tako kot vsako leto ti skoraj tako kot ponedeljek uniči 
voljo do življenja. Nikakor si ne želiš spet vsak dan znova in znova poslušati nadležnega 
alarma na budilki, a veš, da nimaš veliko izbire, zato se kljub vsem travmam dvigneš in se 
odplaziš novim dogodivščinam naproti. Ker se vlečeš kot megla, na koledarju in poročilih 
ne opaziš, kaj se dogaja te dni po svetu, kaj obeležujejo in oznanjajo, zato pa lahko tukaj 
preveriš vse, kar si zamudil. 
 
8. SEPTEMBER – MEDNARODNI DAN PISMENOSTI  
Pismenost si razlagamo kot zmožnost branja literature, pisanja raznih besedil in razumevanja vsakdanjih 
sporočil. Zato je o pismenosti potrebno govoriti. Pismenost je namreč človekova pravica, sredstvo za social-
ni in človeški razvoj. Pomembna je za zmanjševanje umrljivosti otrok, omejevanje rasti prebivalstva, dose-
ganje enakosti med spoloma, za zagotavljanje trajnostnega miru. A vendar je na svetu še vedno 793 milijo-
nov odraslih nepismenih. 
 

15. SEPTEMBER – MEDNARODNI DAN DEMOKRACIJE 
Demokracija je proces, za katerega si moramo vsi skupaj prizadevati. Torej je demokracijo potrebno ščititi 
in za njo skrbeti, saj ta uspeva le, če ljudje v njej sodelujejo. Kadar pa pride do nestrpnosti ali gospodarskih 
težav, lahko demokracija namreč hitro propade. 
 

16. SEPTEMBER – MEDNARODNI DAN ZAŠČITE OZONSKE PLASTI 
Ozon je za prebivalce Zemlje ključnega pomena, saj nas ščiti pred škodljivimi UV žarki. Zato je zelo 
pomembno, da je bil na ta dan leta 1987 sprejet Montrealski protokol o snoveh, ki uničujejo ozonsko plast. 
Ta protokol je tako pripomogel k učinkovitemu zmanjšanju ozonu škodljivih snovi v ozračje. 
 

21. SEPTEMBER – SVETOVNI DAN MIRU 
Na ta dan naj bi se za 24 ur prekinili aktualni oboroženi spopadi, zato bi na svetu vladal mir. Cilj tega dneva 
je, da se v ljudeh širi misel, da je možen svet, v katerem vlada mir. Za harmonijo, mir na svetu bi moral pos-
krbeti vsak posameznik posebej, ne le posamezne vlade.  
 

ZADNJI TEDEN V SEPTEMBRU – MEDNARODNI DAN POMORSTVA 
Ta dan nas opominja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zaščite v pomorski plovbi ter varovanja mor-
skega okolja. Spomni nas predvsem na to, kako pomemben dejavnik v pomorstvu je usposobljenost pomor-
ščakov za plovbo, saj lahko ti preprečijo nezaželene nesreče. 

 

Valentina Bek 



Tadeja Šket 

V sak posameznik je zgodba zase. 
Vsak posameznik to zgodbo pri-

poveduje drugim in prav vsak posameznik 
si to zgodbo deli z drugimi. Kakšna bo ta 
zgodba, je predvsem odvisno od posame-
znika, vendar še vedno v najrazvitejši sku-
pnosti tega sveta marsikdo ne dopusti dru-
gim, da bi sami določili potek zgodbe. 
Ideja o pravični in sodobni družbi živi med 
najmočnejšimi posamezniki že od nekdaj, 
vendar med njimi se tudi rojevajo ideje o 
čim boljšem položaju za peščico teh naj-
močnejših posameznikov. Človek je že od 
nekdaj tekmovalno bitje, z ostalimi prebi-
valci tega planeta se je boril za alfa vlogo, 
za najmogočnejšega plenilca, z naravo se 
bori, želi jo spremeniti, pokoriti svojim pot-
rebam, s pticami želi leteti, z levi rjoveti, 
teči z reko, čas ustaviti, živeti večno … 
meja ni več. In ravno ta tekmovalnost, ki 
nas je pripeljala do današnjih dni, je še 
vedno prisotna med ljudmi. Za doseg svo-
jih ciljev smo pripravljeni iti skozi vse ovire, 
do konca in še dlje, ne glede na posledice. 
Močni posamezniki z oblastjo v eni roki in 
z vplivom v drugi hodijo po ostalih, svojo 
vizijo za boljši svet vidijo kot nekaj, kar 
bodo dosegli z manipuliranjem in silo, voj-
no. Kakšne grozote se dogajajo na našem 
zelenem planetu, ubijanje nedolžnih ljudi 
samo zato, da bi dokazali, kdo je glavni! 
Volk volka ne rani, človek človeka prezira 
in uničuje, ga živega pokaplja, celotno člo-
veštvo. Nekaj smrti tam, nekaj tu, ostali se 
podredijo, utišajo svoje glasove, se skrijejo 
v sence in čakajo na boljši svet, ki ga 
obljubljajo ti mogočni posamezniki, vizio-
narji za boljši svet. 

Kje se je zgodil ta napačen idejni preskok? 
Ali smo ljudje res bili ustvarjeni tako, da 
pozabimo na naše prvotno stanje, ko smo 
kot otroci veseli skakali naokrog in brez 
zadržkov kazali veselje, ljubezen in obču-
dovanje? Človek ima svojo vrsto za najču-
dovitejšo, nihče ji ne seže do kolen. Smo 
najbolj razviti, govorimo modre in učene 
besede. Nič nam ne ostane skrito, želimo 
vedeti več, se poučiti o nastanku, želimo 
razložiti vsako malenkost, osvajamo svet, 
a vendar kljub vsem izrednim dosežkom 
smo nekje vmes izgubili svoje prvotno sta-
nje.  
 
Prišli smo iz narave. Mati narava je skrbe-
la za nas, mi smo jo spoštovali, hvalili, lju-
bili in varovali. Sedaj smo revolucijsko pri-
šli do nekega najstniškega obdobja, ko se 
kot vsak mladostnik prebijamo skozi težav-
no obdobje med otroštvom in odraslostjo. 
Smo zelo naporni najstniki, popolnoma se 
želimo osamosvojiti, ločiti od naše matere, 
od našega prvotnega stanja. Želimo ji 
dokazati, da smo močnejši od nje, da smo 
mi tisti, ki vemo, kaj delamo, in da smo mi 
tisti, ki delamo pravilno, tisti, ki so glavni. 
In ravno v tem obdobju najstništva iščemo 
svojo pot, svoj način življenja za boljšo pri-
hodnost. Res je, da brez norosti ni modro-
sti, ampak -  ali ni ta modrost šla preda-
leč? 
 
Živimo v svetu polnem sovraštva, zamer, 
vojnih stanj, kritičnih stanj, naklepnih ubo-
jev, novodobnega suženjstva, prefinjenega 
odvzema svobode in pravic, trgovine z lju-
dmi, prodaje sebe za tisto malo boljše živ-
ljenje, polnem lačnih otrok, nepravičnih 
zadev, hudih bolezni, predvsem pa v druž-

 Trenutno stanje tega planeta 

– najstniško 



bi, ki počasi izgublja svojo humanost, svojo 
moralo in svoje dostojanstvo. Smo ljudje in res 
je, da nismo popolni, toda ni se nam treba izgo-
varjati na svojo pomanjkljivost in s tem izgublja-
ti nivo moralnosti v naši družbi in uporabljati to 
pomanjkljivost kot opravičilo za naša dejanja. 
Naša mati narava nas začenja zavračati, kaže 
nam, kaj se zgodi, ko jo užališ in ji obrneš 
hrbet. Želi nam sporočiti, da čeprav v našem 
najstniškem stanju ne čutimo potrebe po sode-
lovanju z njo, se bomo na koncu vseeno vrnili k 
njej, se ji opravičili in jo ponovno prosili za tisto 
malo, kar nam je dajala. Ona je temelj vsega in 
edini vir, ki nam zagotavlja življenje. In ravno 
zato bi si morali ljudje v tem najstniškem stan-
ju, obdobju viharništva, pomagati in sodelovati, 
saj samo s takim delovanjem lahko skupaj 
odrastemo v zrelo obdobje in naredimo svet 
boljši, sebi pa povrnemo izgubljeno dostojans-
tvo. 
 
Kako to storiti, je vprašanje, na katerega ne 
zna pravilno odgovoriti tudi najmodrejši. Verjet-
no imamo dve možnosti. Preprosto se lahko 
prepustimo toku in upamo, da se bo to najstniš-
ko stanje čim prej končalo, saj iz izkušenj 
vemo, da ima  vsaka stvar svoj rok trajanja. 
Med tem čakanjem se lahko zgodi še veliko 
več gorja s hujšimi posledicami, hujšimi muka-
mi in z večjimi strahovi. Lahko pa se povrnemo 
v prvotno stanje, v stanje malega otroka, ki se 
ne boji pokazati svojih občutij. Otrok svet vidi 
velik, čudovit, magičen, ne zaveda se tegob, 
med ljudmi ne dela razlik, če mu pokažeš zani-
manje, ti ga vrne, ti pokaže, da mu je mar zate, 
da je sreča ravno v teh majhnih stvareh, v krat-
kih trenutkih, ki ga nasmejijo do ušes. Takšno 
čudovito bitje je brez strahu pred tem, kaj se bo 
zgodilo, čisto in veselo, srečno. Otrok ne sanja 

o kupih denarja, o podrejanju drugih, o vojnah, 
o žrtvah, o lakoti, o uničenju naše matere nara-
ve. Sanja o igri z ostalimi, o deljenju nepozab-
nih trenutkov, o ljubezni, o čudovitih stvareh. 
Oni imajo v sebi pogum, tisti, s katerim spozna-
vajo druge ljudi, ne glede na razlike med njimi. 
Ne znajo obsojati, diskriminirati, zavračati, pod-
rejati. Otroci bi morali biti naš vzor, naš vzgled. 
Kažejo nam naše prvotno stanje, stanje, v 
katerem smo povezani in podobni svoji materi 
naravi, stanje, v katerem spoznavamo razlike 
in jih občudujemo, stanje, v katerem delimo in  
se skupaj veselimo.  
 
Življenje bi moralo biti polno ljubezni, sodelova-
nja, veselja, srečnih ljudi, zadovoljnih obrazov. 
Pozabiti bi morali na materialne dobrine in se 
vrniti k naši materi po svojo duhovnost in čut-
nost. Morali bi ponovno občutiti drug drugega, 
si pomagati, izkazovati ljubezen, se povezati in 
ustvarjati lepe stvari, čudovite. Poiskati mora-
mo svojo izgubljeno nežnost in sočutje, predv-
sem pa dati prednost drugim ljudem pred mate-
rialom. Material nas lahko osreči, a živo bitje je 
še vedno tisto, ki bo naše srce napolnilo z lju-
beznijo, z dvomi in upi, z modrostjo, predvsem 
pa nam bo dalo tisti najslajši občutek, tisti, s 
katerim občutimo svojo izjemnost.  
Čudno je, kako si ljudje želimo izrednega stan-

ja s stvarmi, ki nimajo življenja, medtem ko pa 

smo vsi pravzaprav potrebni samo velike količi-

ne ljubezni, edine, ki lahko ta svet res spreme-

ni.   

 

Poiskati moramo svojo izgubljeno  

nežnost in sočutje, predvsem pa dati prednost 

drugim ljudem  

pred materialom.  



Katja Medved 

JULIJA IN ALFA ROMEO - komedija 

Nepoboljšljivi najstniški osvajalec Tilen vedno išče 
način, kako bi dekle čim hitreje spravil v posteljo. 
Nepremišljena obljuba večne zvestobe in serija tra-
gičnih dogodkov ga prepričajo, da mu grozi smrto-
nosni urok, če ne bo spoštoval prisege. Njegova 
ljubezenska dilema postane nevzdržna, ko se iskre-
no zaljubi v sošolko Saro, sorodne težave pa ima 
tudi njegov najbolj prijatelj Željko, katerega hormoni 
so zavreli zaradi zapeljive učiteljice. Toda s kanč-
kom ljubezenske magije utegnejo njune težave najti 
srečen konec. 

 
Naslov v izvirniku: Julija in alfa Romeo 

 

 

OBISK – grozljivka, komedija 

Režiser in scenarist Šestega čuta, Znamenj in Vasi 
ob gozdu se vrača k svojim koreninam ter predstav-
lja srhljivo zgodbo o prvem srečanju med vnukoma 
in starima staršema ... 

  
Naslov v izvirniku: The Visit 

 
EVEREST – drama, pustolovski film 

Everest je posnet po resničnih dogodkih ene najve-
čjih tragedij na najvišji gori sveta. Ni samo kino spe-
ktakel, ampak tudi zgodba o človeški trmi, požrtvo-
valnosti in neizmerni volji do življenja, ki včasih meji 
na norost. 

  
Naslov v izvirniku: Everest 

 

 

GREMO V KINO 

Težko bi našli osebo, ki si ne bi vsaj občasno ogledala kakšnega filma. Veči-
na pa je takih, ki zelo uživajo ob gledanju filmov in je to njihov najljubši 
način preživljanja prostega časa. Tukaj je predstavljenih nekaj filmov, pred-
vajanih v tem mesecu, in tudi filmov, ki še prihajajo k nam na velika platna. 



MISIJA: NEMOGOČE - ODPAD-
NIŠKA NACIJA – akcijski film 

Režiser akcijskega trilerja Jack Reacher na 
velika platna prinaša novo nemogočo nalogo 
skupine agentov pod vodstvom neustrašnega 
Ethana, ki se tokrat znajdejo v navzkrižnem 
ognju dveh sovražnikov.  

 
Naslov v izvirniku: Mission: Impossible - Rogue 

Nation 
 

MINIONI – animirani film 

Kevin, Stuart in Bob v animirani družinski 
komediji iščejo največjo super barabo vseh 
časov! 

 
Naslov v izvirniku: The Minions 

 
 
 
 

NORE POČITNICE: NOVA 
GENERACIJA - komedija 

V upanju, da bi tesneje povezal svojo družino 
in ponovil nepozabne počitnice iz svojega 
otroštva, sedaj odrasli moški, Rusty Griswold, 
odpelje svojo ženo ter sinova na izlet po ZDA, 
ki ponovno obeta polno nepredvidljivih zaple-
tov in zabavnih dogodivščin. 

 
Naslov v izvirniku: Vacation 

 

PRIPRAVNIK – komedija 

Sedemdesetletni vdovec Ben Whittaker 
(oskarjevec Robert De Niro) je dojel, da pokoj 
ni takšen užitek, kot se govori. Zato takoj zgra-
bi priložnost, da se vrne »v igro« in postane 
najstarejši pripravnik pri modni spletni strani, ki 
jo ureja Jules Ostin (oskarjevka Anne 
Hathaway). 

 



VIRTUALNI PSIHOTERAPEVT 

Potrebe in zanimanje za psihotera-

pevte, psihologe in svetovalce 

dandanes naraščajo, prav tako pa 

narašča tudi zmogljivost tehnologi-

je. Zato nas ne preseneča, da je 

računalniško podjetje USC, Inštitut 

za kreativno tehnologijo, ustvarilo 

virtualno orodje za presojanje 

duševnega zdravja.  

Eliie je virtualna oseba, ustvarjena 

ob sodelovanju Louisa-Philippa 

Morencyja ter psihologa Alberta 

“Skipa” Rizza in njihovo ICT ekipo v imenu projekta SimsSensei, prvotno namenjenega 

vojnim veteranom. Avatar Ellie je opremljen z mikrofonom, spletno kamero in infrardečo 

napravo, ki sledi telesni drži, gibanju osebe in obrazni mimiki. Ellie zaznava ton glasu in 

gibanje pogleda. Na osnovi tega prepozna znake depresije ter posttravmatske stresne 

motnje. Trenutno lahko Ellie komunicira samo na osnovni ravni, to pomeni, da lahko pre-

pozna domnevne psihične bolezni, a jih ne more zdraviti. Zaradi dobrega odziva množice 

želijo na Inštitutu Ellie nadgraditi, saj so študije v letu 2014 pokazale, da se ljudje lažje 

odprejo osebi, s katero so fizično manj povezani. Pomembna jim je torej anonimnost, ki je 

zagotovljena ob pogovoru z Ellie.  

Ali bo Ellie nadomestila psihoterapevte, do katerih imajo ljudje včasih odpor ali pa si jih 

enostavno ne morejo privoščiti, bo pokazal čas. Upajmo pa, da ne bo zamenjala tudi pri-

jateljev, ki jim lahko zaupamo svoje težave in se ob njih sproščeno pogovorimo iz oči v 

oči. 

Povzeto po članku: 

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/05/would-you-want-therapy-from-a-computerized-

psychologist/371552/ 

Ela Tišma 



ŠCRS-skop 

F 
azančki: Končno ste prestopili prag srednje šole. Ali je tako, kot ste pričakovali? 
Počitnice boste počasi morali dati na stran, saj vas čakajo meseci učenja, nepre-
spanih noči in žuljenja knjig. Samski lahko računate predvsem na družbo prijatel-
jev, ki ste jih v zadnjem času zanemarjali. Vezani pa poskrbite, da boste v raz-

merje vnesli malo več romantike. V teh jesenskih dneh si privoščite metin čaj, ki bo okre-
pil vaš imunski sistem. 
 

B 
ivši fazančki: Končno niste več "tamali" na šoli, leto je za vami, vse učiteljske 
finte ste že spoznali, pa tudi to, da ne smete kupiti piva na Češkem, saj veste: 
alkohol je alkohol. Mesec oktober vam bo odlično naklonjen ne le s strani zvezd, 
ampak tudi počutje bo idealno. Če pa želite biti na boljšem s financami, pa le 

pocukajte starše za žep in ne boste razočarani. Na šolskih klopeh pa še vedno velja, da 
je trud poplačan z uspehom. 
 

B 
odoči maturantje: Si želiš stvari malo začiniti? Nehaj se opravičevati in pojdi za 
tistim, česar si v šoli in zasebno najbolj želiš. V drugi polovici meseca bodo stva-
ri zelo napete, zato se odpravite na sprehod ali tek v naravo. Ko bo luna presto-
pila v znak fazančkov, bo v vaše življenje prišla nepričakovana oseba in vas čis-

to znorela, zato le pogumno naprej, obetajo se vam same pozitivne stvari. 
 

M 
aturantje: Salubre! Ciao! Salve! Italija je bila nora, prav tako pa vi! A počasi se 
bo treba vrniti nazaj v realnost, in sicer … za šolske klopi. Ta mesec bo še v 
znamenju počitnic precej sproščen, vendar vam bo pešalo zdravje, zato vsak 
dan popijte bananin smoothie. V ljubezni ne bo drastičnih sprememb … 

Dokler luna ne prestopi v znamenje učiteljev, ko boste postali trmasti in nenaspani, le mir-
no!  
 

U 
čitelji: Konec je lenarjenja, spet boste morali dvigovati glasove, miriti razposaje-
ne najstnike, sestavljati teste. Niste še popolnoma pripravljeni, ampak ne boste 
imeli večjih težav s tem. Težava bo nastala le, če jo boste tako jemali. Raje 
poglejte s pozitivne strani in naj vam kritika ne pride do živega. Vsak ima napa-

ke, najlažje jih je opaziti na drugih. Če pa pride do sporov, bodite pametnejši in odnehaj-
te. Za vami bo uspešen mesec. Privoščite si kakšen piknik, kostanj je že dozorel, vi pa 
tudi ne smete povsem pozabiti počitniških radosti. 
 

Alja, Ines 


