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PISCI PRISPEVKOV UREDNIŠKI ODBOR 

Glavna urednica                           

Manca Posilović 

Pomoč pri zbiranju in  

urejanju intervjujev:                          

Nikita Kokot 

Mentorici                                              

Helena Topolovec 

Bernarda Leva 

Jezikovni pregled 

Majda Zidar 

Bernarda Leva 

NASLOVNICA 
 

Lara Drimel 



Da. Prav toliko časa je minilo od 1. septembra 1947 . Pa to ni bil kar en navaden prvi šolski dan, dan, ki si 

ga prvošolčki zapomnijo po rumenih ruticah, fazani  pa morda po ''fazaniranju''. 

Govorimo o dnevu, ko je Šolski center Rogaška Slatina sprejel svoje prve dijake, in sicer v okviru poučeva-

nja steklarskih poklicev, ter tako začel pisati svojo zgodovino, ki jo še danes pišemo mi in jo še bodo pri-

hodnje generacije!  

Prav letos naša šola obeležuje 70-letnico svojega delovanja, ki ga zaznamuje mnogo trdega dela, volje in 

želja. Ob tej priložnosti smo pripravili prav posebno izdajo Glažovne. Pa ne le, da gre za prvo izdajo, ki bi 

naj bila vedno nekaj posebnega, temveč smo se po dolgem poletnem premoru kar hitro vrnili na delo, 

zavihali rokave in za vas pripravili kar 70 intervjujev z bivšimi dijaki ŠCRS, ki so šolo vsak na svoj način zaz-

namovali. Seveda pa niso bili edini! Zapomnite si, vsak je in bo zaznamoval našo šolo ter pisal njeno zgo-

dovino, morda z dosežkom, uspehom ali pa norčijo. 

MANCA POSILOVIĆ 

Glavna urednica Glažovne 

70 let  

 
840 mesecev 

 

25567,5 dni 

 
3652,5 tednov 

 

613620 ur 

 

36817200 minut 

 

2209032000 sekund  



 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se 

ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna 

ekskurzija ali pa morda ura ocenjevanja, neopravičene 

ure? 

V spominu ostajajo norčije s  sošolci, še posebej med 

poukom. Ja, najbolj se spomnim zadnjega dne, ko smo 

spali pred šolo. 

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Športna, verjameš ali ne, bil sem športnik leta! 

 

 Ti je srednja šola bila v pomoč pri odločitvi za 

nadaljnje šolanje? 

Da, odprla mi je vsa vrata za naprej … 

 

 Kaj se ti zdi, da se je od časa vašega šolanja do 

danes najbolj spremenilo? 

Najbolj se mi zdi, sta se spremenila 

obnašanje dijakov, njihov odnos. 
 

 Kaj ocenjuješ za glavno prednost svoje bivše 

srednje šole? 

Majhnost le-te! Prilagodljivost in seveda vzdušje. 

 

 Kaj bi sporočil dijakom šole oz. bodočim dija-

kom? 

Naj pridejo na ŠCRS, ker je super. 

ALEŠ  ANOŠ EK 
Program: gimnazija 

Letnik: 1992 

Intervjuval/a: Manca Posilović 

 Kako se spominjaš šolanja na ŠCRS? 

Na šolanje v ŠCRS imam lepe spomine. Ker je šola 

manjša, nismo bili samo številke. Med 

šolanjem so se spletla prijateljstva, ki so se nadaljevala 

tudi v čas študija na fakulteti in še vedno trajajo. Obuja-

nje spominov je prav zabavno. 

 

 Ali ti je kateri profesor ostal posebej v spomi-

nu?  

V spominu mi je ostala profesorica Bukšek. Priprave na 

maturo čez leto so se mi zdele pretirane in nekoliko 

naporne, a so se na koncu izkazale za zelo koristne. Z 

uspehom na maturi so se vaje obrestovale. Poučevati 

me je začela v zadnjem letu in me je oz. nas je zelo lepo 

pripravila na maturo, čeprav mi nemščina ni ležala in 

takšnega uspeha na maturi, če me ne bi poučevala ona, 

zagotovo ne bi dosegla. Spominjam se tudi profesoric 

Virant, Pihlar ter Petelinšek zaradi poučevanja in pred-

stavitve snovi. 

 

 Čeprav je bilo veliko učenja, ti je to koristilo v 

kasnejšem življenju? 

Predvsem mi je koristila fizika. Študirala sem geodezi-

jo, kjer je veliko fizike. Dobra podlaga mi je zelo koris-

tila pri nadaljnjem študiju.  

 

 Kateri dogodek ti je najbolj ostal v spominu iz 

srednješolskih let? 

Najbolj mi je ostal v spominu maturantski izlet. Bilo je 

polno dogodivščin. V spominu mi je ostal tudi zadnji 

dan šolanja, kjer smo se od šole poslovili tudi z  vožnjo 

skozi Rogaško Slatino. 

MATEJA Č OKL 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2004 

Intervjuvala: Anja Šket 



 

 

1927, zagotovo za marsikoga pomembna letnica, saj govorimo o izgradnji Ste-

klarne, ki je narekovala ustanovitev ene in edine Steklarske Šole v Sloveniji, ki 

je izvajala programe, ki se še  danes odvijajo le pod okriljem Šolskega centra 

Rogaška Slatina. Govorimo o programu tehnik steklarstva, katerega je leta 1984 uspešno zaključil tudi Slavko Posilovič, 

danes planer proizvodnje Steklarne Rogaška. 

 

 Obiskovali ste program steklarski tehnik. Nam lahko poveste, kaj vas je najbolj pritegnilo k izbiri slednjega? 

Najbolj sta me pritegnili želja po znanju in napredovanju in pa »ljubezen» do stekla. 
 

 Kakšni so vaši spomini na srednjo šolo? Ali se vam je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali 

pa morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Spomini so ostali in to predvsem tisti bolj vedri oz. prijetni. Med njimi je ekskurzija oz. zaključni izlet v Makarsko. Ker so 

posamezniki bili zelo živahni, je razredničarka zraven povabila svojega moža, da je lažje obvladovala situacijo. Ja, bilo je kar 

živahno - predvsem so bile za profesorje naporne neprespane noči. Kar zadeva neopravičene ure, je bilo kar strogo in neupravi-

čenih izostankov ni bilo kaj dosti. Večina nas je bila vezanih na kadrovsko štipendijo in bi delodajalci hitro ukrepali, če ne bi 

bili disciplinirani in redno hodili k pouku ter na prakso. Tisti, ki smo bivali v dijaškem domu, smo pa imeli zelo strogega, ven-

dar korektnega, doslednega in pedantnega vzgojitelja, tako da ni bilo šale (smeh). 

 

 Še danes ste v neposredni bližini svoje bivše šole. Kakšni so vaši prvi občutki, prve misli ob pogledu nanjo? Kaj se vam 

zdi, da se je  od časa vašega šolanja do danes najbolj spremenilo? 

Prva misel je, da ni dolgo tega, a v resnici je že zelo, zelo dolgo. Najbolj so se zagotovo spremenili izobraževalni program, 

odnos dijakov do profesorjev in še marsikaj drugega. 

 

 Danes imajo dijaki tega programa obvezne strokovne module Osnove steklarstva, Snovanje steklarskih izdelkov, Vro-

če, hladno steklo, in izbirne strokovne module. Kako je bilo v času vašega šolanja s tem? Ste imeli kakšne interesne dejavno-

sti v povezavi s tem programom? 

Program je bil popolnoma drugačen. Drugih programov kot steklar—steklopihalec in steklar brusilec ni bilo. Dopoldan se je 

izvajal praktični pouk v dveh dopoldanskih izmenah; od 5.00 do 9.00 po programu prva skupina in od 9.00 do 13.00 druga sku-

pina. Pouk se nam je bil takrat pričenjal ob 14. uri. Večji poudarek je bil na praktičnem pouku, ki pa ga je danes občutno prema-

lo. Zraven praktičnega in teoretičnega pouka smo se v glavnem ukvarjali s športom. 

 

 Pravijo, da program v zadnjih letih »trpi« zaradi majhnega števila vpisov. Kaj vi porečete na to? Menite, da je mož-

nost zaposlitve v steklarskih vodah? 

Seveda so možnosti zaposlitve, vendar je potrebno več sodelovanja in inovativnosti podjetij in šol. Mlade pa je potrebno motivi-

rati za vpis, jim ponuditi konkretne bonitete ali priložnosti po končanem šolanju. V davnih časih so starši svoje otroke 

»ustrahovali« oz. demotivirali za te poklice: »Če se ne boš učil, boš šel za glažarja.« Kot da bi to bila neka vrsta kazni. Dan-

danes je biti steklar ponos, še posebej v ročni proizvodnji, ki ohranja tradicionalne postopke izdelav izdelkov iz ste-

kla. Po drugi strani pa je številnim družinam glavni vir preživetja prav »glažarija« oz. steklarska industrija. 

ŠLAVKO POŠILOVIČ  
Program: steklarski tehnik 

Letnik: 1966 

Zaključek šolanja: 1984 

Intervjuvala: Manca Posilović  



 

 Kateri je bil tvoj najljubši predmet na ŠCRS? 

Biologija. 

 

 Katerega dogodka, ki se ti je zgodil na ŠCRS, se 

rada spominjaš? 

Moji najlepši spomini so zasebni. 

 

 Ali pogrešaš ŠCRS? 

Pogrešam določene trenutke - jutranje pogovore med 

ležernim sedenjem pred učilnicami ob čakanju pričetka 

pouka, raziskovanja Slovenije in evropskih držav na 

izletih, domačnost šolskih hodnikov, povezanost med 

muzikalom, prijeten občutek, ko sem se naučila nekaj 

novega … 

 

 Kaj delaš sedaj? 

Trenutno študiram medicino na fakulteti v Mariboru. 

 

 Kaj bi naredila na ŠCRS drugače, če bi imela še 

eno priložnost? 

Nič. 

 

 Kaj svetuješ dijakom, ki so trenutno na ŠCRS? 

Izkoristite svobodo srednješolskih let 

in ustvarite prijateljstva, ki bodo preživela 

tudi čas po srednji šoli. 

KATARINA BELČER 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2014 

Intervjuval: Andrej Belcer 

 

 Kateri je bil tvoj najljubši predmet na ŠCRS? 

Najraje sem imel geografijo. 

 

 Katerega dogodka, ki se ti je zgodil na ŠCRS, se 

rad spominjaš? 

V spomin se mi je najbolj vtisnil maturantski izlet. 

 

 Ali pogrešaš ŠCRS? 

Da, zelo! Sploh, ker sem bil še mlad. 

 

 Kaj delaš sedaj? 

Sem direktor podjetja Foto Zorin v Rogaški Slatini. 

 

  Kaj bi naredil na ŠCRS drugače, če bi imel še 

eno priložnost? 

Kot gledam danes, bi bil več prisoten. 

 

 Kaj svetuješ dijakom, ki so trenutno na ŠCRS? 

Dijakom ŠCRS svetujem, da naj uživajo svoja najstniš-

ka leta. 

 

 

JANKO ZORIN 
Program: gimnazija 

Intervjuval: Andrej Belcer 



 

 

 

Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? 

Dobri, lepi, večinoma pozitivni.  Na srednjo šolo bom vedno imela lepe spomine, pa naj bo to zaradi sošolcev, profesorjev, kot 

tudi zaradi same srednje šole kot nekega pomembnega obdobja v odraščanju in v samem procesu šolanja.  

 

Ti je izbira te šole pomagala pri nadaljnji izbiri šolanja? 

Seveda. Ker sem izbrala gimnazijo, so mi bile po končani maturi odprte tako rekoč vse možnosti pri izbiri fakultete. Gimnazija 

mi je na nek način omogočila dodaten čas, da sem se lahko dobro in premišljeno odločila, kaj si želim početi v življenju oz. 

katero fakulteto izbrati. Ker sem izbrala študij prava, je to zgolj še ena potrditev, da je bila gimnazija res prava izbira, saj mi 

noben drug srednješolski program ne bi nudil takšnega spektra znanja in splošne razgledanosti.  

 

Kateri je tvoj najlepši spomin na srednjo šolo in kateri ne tako ljub? 

Veliko je bilo lepih spominov, če pa bi jih morala nekaj izpostaviti, bi bil to na prvem mestu maturantski ples, nato sledijo vse 

ekskurzije in izleti in prvi šolski dan na novi šoli skupaj s fazaniranjem. Kar se tiče »ne tako ljubih spominov«, so bili le-ti v 

manjšini in zato niso vredni omembe.  

 

Če bi lahko še enkrat izbirala med srednjimi šolami, bi izbrala ŠCRS ali katero drugo? 

Zagotovo bi ponovno izbrala ŠCRS in od tega ne odstopam.  

 

Meniš, da ti je šola dala znanje, ki ga potrebuješ v življenju? 

Ja, že sam program gimnazije je zasnovan precej življenjsko. S tem mislim, da si pridobiš spodobno 

mero splošne razgledanosti in znanja, ki ga potrebuješ pri  nadaljnjem študiju in v življenju. Menim, da mi je ta šola dala enako 

količino znanja, kot bi mi ga dala katera koli druga gimnazija v Sloveniji. 

 

Kateri predmet si imela najraje in katerega najmanj in zakaj? 

Težko bi izbrala najljubši predmet, dostikrat je bilo to odvisno od same snovi. Občasno sem imela rada zgodovino, spet drugič 

morda raje matematiko ali slovenščino. Najmanj sem se ponavadi veselila športne vzgoje, predvsem na začetku leta. 

 

Kako to, da si izbrala program gimnazija? 

 

Kot sem že omenila, mi je dala predvsem čas za razmislek o tem, kaj si sploh želim postati. Po končani osnovni šoli namreč 

nisem  vedela, kaj bi želela v življenju postati, zato se mi je gimnazija zdela najbolj optimalna rešitev za takratno situacijo in 

izkazala se je za pravilno.  

NIKA BELE 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2016 

Intervjuvala: Urša Podgoršek  



Zakaj si izbrala ravno to šolo? 

To šolo sem si izbrala, ker sem že v 9. razredu vedela, kaj želim 

študirati. Iskala sem srednjo šolo, ki bi mi nudila učno podlago 

za nadaljnji študij, in ŠCRS se mi je zdel prava izbira. Dodatna 

plusa sta bila, seveda, še napovedano ocenjevanje in bližina 

šole. 
 

Kako si preživljala čas na ŠCRS? 

Moje življenje na šoli se najverjetneje bistveno ne razlikuje od 

življenja sedanjih dijakov. Med odmori je bilo veliko pogovar-

janja, smeha in zmedenega iskanja učilnic, pri pouku pa sem 

poskušala biti čim bolj zbrana, resna in motivirana za pridobi-

vanje novega znanja. 
 

Kaj ti je o šoli ostalo najbolj v spominu? 

V prvi vrsti so to seveda sošolci, s katerimi smo postali dobri 

prijatelji in zaradi katerih so bile učne ure krajše. V spominu so 

mi ostale tudi dogodivščine in pripetljaji z ekskurzij in profe-

sorji, ki so na tak ali drugačen način popestrili naše šolanje. 
 

Kakšno je tvoje življenje po ŠCRS? 

Moje življenje se ne razlikuje dosti od tistega v času ŠCRS. 

Vpisala sem se na željeni študij, ki ga z veseljem obiskujem in 

se tako kot drugi prebijam skozi življenje. Za konec pa želim 

vsem dijakom ŠCRS sporočiti, da če se jim zdi, da testov in 

spraševanj ne bo nikoli konec, jih lahko potolažim, da je na 

večini fakultet veliko manj obveznosti, z izjemo januarja in 

junija, v vmesnem obdobju pa lahko v miru ''žurate'' in živite 

bolj svobodno. 
 

Kaj bi svetovala sedanjim dijakom ŠCRS? 

Srednja šola je obdobje, v katerem vsak najde samega sebe in 

najde način učenja/dela, kateri mu/ji najbolj ustreza, nikakor pa 

ne sme pozabiti nase, da ne pregori. Bodite pogumni, 

ne bojte se preizkušati in verjemite v svoj 

uspeh. 

MANČA MRKŠ A 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2015 

Intervjuvala: Laura Kolar 

ŠCRS - majhna šola z veliko prednostmi. Poveza-

nost med generacijami in prijaznost 

ter prizadevnost profesorjev so vsekakor 

pripomogli k uspešno opravljeni maturi in nam odprli 

vrata v svet. 

Pri projektu prvega muzikala sem imela možnost sode-

lovati z izjemnimi ljudmi, dobrimi pevci, igralci, plesal-

ci, tehnično ekipo in mentorji, pa čeprav smo bili veči-

noma vsi na tem področju začetniki. 

Ravno zaradi moje dobre izkušnje sem bila prijetno 

presenečena nad izvedbo muzikala Briljantina. Gledati 

izraze na obrazih ljudi, ki so v to vložili ves svoj trud, 

in hkrati vedeti, kaj se plete po njihovih mislih, je zame 

predstavo naredilo še bolj posebno. Ravno zato sem 

danes hvaležna za naš muzikal in priložnost, ki sem jo 

dobila. 

 

 

NIKA DRIMEL 
Program: gimnazija 

Intervjuvala: Zala Vipotnik 



 

Kakšni so vaši spomini na srednjo šolo? 

Na srednjo šolo imam same lepe spomine. Imela sem veliko različnih sošolcev iz različnih držav, iz Burme in Makedonije. Ime-

li smo tudi enega učitelja, ki smo se ga zelo bali, da smo se med poukom prav vsi tresli od strahu. Enkrat smo se s sošolci dogo-

vorili, da ne gremo na njegovo uro in potem nam je ravnateljica dala neopravičeno uro in nam zagrozila z ukorom, toda na kon-

cu je učitelj popustil in je postal bolj prijazen. Učitelj predmeta obramba, ki nam je predaval o puškah in kako jih razstaviti, pa 

ni dal nobenemu od nas enke, ker mu je bilo to v sramoto. Lepi spomini so tudi na dijaški dom, ker smo lahko 

zvečer ostajali zunaj. Edino, kar je bilo obvezno, pa je bilo, da smo vsak večer po televiziji gledali dnevnik.  

 

Kateri je vaš najlepši spomin na srednjo šolo? 

Moj najlepši spomin je ta, da sem spoznala svoje tri najboljše prijateljice, s katerimi smo postale nerazdružljive. Spomnim se, 

kako sva enkrat z eno izmed njih zaprli drugo sošolko v omaro, da bi rekli najini tretji prijateljici, da je ni v šoli. Vse se je zaple-

tlo, ker prijateljica v omari ni znala odpreti omare iz notranje strani in je začela kričati, da ne more ven. V tistem trenutku je v 

sobo prišel vzgojitelj, ki je začuden opazoval kaj se dogaja. Potem je prestavil omaro in jo nameraval odpreti od zadaj. Na srečo 

je takrat prijateljica sama uspela odpreti omaro in je prišla ven.  

 

Katere strokovne predmete ste imeli takrat? 

Vokviru steklarstva smo imeli varstvo pri delu, umetnostno vzgojo (risali smo na steklo), osnove tehnike in proizvodnje - pri 

tem predmetu smo se učili o steklu. Bilo je tudi veliko prakse, ki pa je bila tudi plačana. Štipendije so bile odvisne od učnega 

uspeha - boljše ocene, višja štipendija. 

 

Menite, da je še vedno prihodnost zaposlitve v steklarskih vodah? 

V steklarstvu je delovnih mest dovolj, toda delavcev bo vedno premalo, ker so pogoji dela slabi, plača premajhna in ljudje nas 

premalo cenijo. Verjetno bi se več ljudi odločilo za ta poklic, če bi se ti pogoji spremenili na boljše. 

DRAGIČA JANZ EK 
Program: steklarski tehnik 

Zaključek šolanja: 1986 

Intervjuvala: Urša Podgoršek 



 Koliko let mineva od tvojega zaključka šolanja 

na Šolskem centru Rogaška Slatina? 

7 let. 

 

 Si po zaključenem šolanju še kdaj obiskal 

ŠCRS? Kaj se je od takrat spremenilo? 

Ne, šole po zaključku šolanja nisem obiskal, sem pa v 

časopisih prebral o spremembah, ki so se dogajale. Sli-

šal sem, da se je število dijakov kar povečalo. 

 

 Se danes ukvarjaš s tem, za kar si se na tudi 

izšolal? 

Ne, saj nisem dobil zaposlitve v tej panogi. 

 

 Kako ti danes pomaga znanje, ki si ga pridobil v 

teh štirih letih šolanja? 

Najbolj mi danes pomaga znanje angleščine, saj delam 

na Škotskem. 

 

 Kakšni so tvoji spomini na štiri dijaška leta? Se 

morda spomniš kakšnega zanimivega ali zabavnega 

dogodka? 

Najbolj sem si zapomnil ekskurzijo na Češko, kjer smo 

si ogledali različne zanimivosti, od katerih se mi je v 

spomin še posebej vtisnil solni rudnik. 

 

 Se ti je kateri profesor še posebej vtisnil v spo-

min? Zakaj? 

Da, profesor Janez Srebot, saj je bil zanimiv in zabaven. 

Vedno nas je znal nasmejati. 

 

Kaj bi svetoval vsem bodočim optikom? 

Svetoval bi jim, naj gredo po zaključenem šolanju zapo-

slitev v tej panogi iskat v tujino, saj sem moral tako 

narediti tudi sam. 

ŠLAVKO GAVEZ 
Program: tehnik optik 

Zaključek šolanja: 2010 

Intervjuvala: Ana Šket 

Moja srednješolska leta na ŠCRS so bila zelo lepa zara-

di mnogih malenkosti, hkrati pa tudi zaradi pomembnih 

priložnosti in možnosti, da dobim nove izkušnje na 

področjih, ki me veselijo. Ena izmed najlepših izkušenj 

je bila zagotovo moje sodelovanje pri  muzikalu Mam-

ma mia.  
 

ANA ERJAVEČ 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2017 

Intervjuvala: Zala Vipotnik  



 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet na ŠCRS? 

Moj najljubši predmet je bila športna vzgoja, saj sem se pri njej vedno sprostila. 

 

Katerega dogodka, ki se ti je zgodil na ŠCRS, se rada spominjaš? 

Nedvomno mi bodo v spominu ostala krajša potovanja ob koncu šolskega leta. S takšnimi neformalnimi oblikami druženja smo 

se s sošolci še bolj povezali in stkali tesnejša prijateljstva. 

 

Ali pogrešaš ŠCRS? 

Vedno bom hvaležna, da sem za svoje srednješolsko izobraževanje izbrala ŠCRS, saj mi je dal ogromno znanja, ki mi je olajša-

lo študentsko življenje. Kljub vsemu pa ga ne pogrešam, saj mi je sistem na fakulteti veliko ljubši. 

 

Kaj delaš sedaj? 

Trenutno sem vpisala absolventa (2. stopnja) na pedagoški fakulteti, smer razredni pouk. Opravljene že imam vse izpite, tako da 

me v prihodnjem letu čaka samo še pisanje magistrske naloge. Ob tem imava s fantom še svojo dejavnost, kjer izdelujeva in 

prodajava unikatne izdelke.  

 

Kaj bi naredila na ŠCRS drugače, če bi imela še eno priložnost? 

Najverjetneje bi se učila sproti, saj bi si s tem prihranila marsikatero neprespano noč. 

 

Kaj svetuješ dijakom, ki so trenutno na ŠCRS? 

Bodite hvaležni, da imamo v našem kraju gimnazijo, s katero sta vam omogočena tudi daljše spanje in hiter pri-

hod domov. Tudi če boste kdaj obupali, se morate zavedati, da se učite zase in za svojo prihodnost. Sama sem dobila z 

gimnazijo ogromno količino znanja, ki mi je lajšalo študentske dneve. Skratka, nikoli nisem in ne bom obžalovala vpisa na 

ŠCRS. 

 

 

KATJA POHARČ 
Program: gimnazija 

Intervjuval: Andrej Belcer 



 Zanima me, kaj se ti je od vseh štirih let srednje šole 

najbolj vtisnilo v spomin? 

Spomin na gimnazijska leta me še vedno navdaja s celo paleto 

pozitivnih čustev, ki je povezana z ogromno različnimi izkuš-

njami. Mednje bi uvrstila v prvi vrsti potovanja, nova poznans-

tva, osebne izkušnje, šolske projekte in še bi lahko naštevala.  

 

Na katerega profesorja ne boš nikoli pozabila? 

Mislim, da je prav vsak pustil svoj poseben 

pečat na meni.   
 

 Kako bi v nekaj besedah opisala svoj razred? 

Ena velika, pisana, skrbna in predvsem navihana družina, ki si 

je vedno stala ob strani.  

 

 Ste imeli mogoče v razredu  kakšen "inside »joke« o 

katerem od profesorjev ali na splošno o šoli? 

Imeli in še imamo. Naše »fore« in slavne izjave smo si celo 

zapisovali v beležke, ki jih še vedno skrbno hranimo.  

 

 Katerega predmeta na urniku se nisi nikoli razveselila? 

Med vsemi bi se odločila za športno vzgojo, saj sva si bili glede 

na vse ostale predmete najmanj blizu.   

 

 V katerem letniku si najbolj uživala? 

Vsak letnik posebej je s seboj prinesel nove izzive, s katerimi 

smo se soočali bolj ali manj uspešno. Definitivno pa bi rekla, da 

je prelomen 4. letnik, saj se takrat zaveš, da sedaj pa gre zares. 

Vsemu navkljub pa naša dolgo pričakovana maturantski izlet in 

ples. 

 

 Kakšen nasvet bi dala trenutnim dijakom? 

Uživajte, uživajte in še enkrat uživajte. Pri tem pa seveda ne 

pozabite na učenje. To je zelo pomembno obdobje, kjer nastaja-

jo temelji za vašo prihodnost. 

Š PELA ROZ MAN 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2013 

Intervjuvala: Špela Kosernik 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet na ŠCRS? 

Zgodovina. 

 

Katerega dogodka, ki se ti je zgodil na ŠCRS, se 

rada spominjaš? 

Najljubši spomini so na praznični 

december, ki je bil vedno nekaj poseb-

nega. 
 

Ali pogrešaš ŠCRS? 

Na trenutke pogrešam srednješolsko obdobje. 

 

Kaj delaš sedaj? 

Sedaj sem profesorica razrednega pouka in za zaklju-

ček šolanja moram dokončati magistrsko nalogo. 

 

Kaj bi naredila na ŠCRS drugače, če bi imela še 

eno priložnost? 

Več časa bi namenila sprotnemu učenju. 

 

Kaj svetuješ dijakom, ki so trenutno na ŠCRS? 

Svetujem jim, naj se učijo sproti, da bodo lahko dosegli 

svoje cilje in bodo sprejeti na želeno fakulteto. 

 

 

URŠ KA POHARČ 
Program: gimnazija 

Intervjuval: Andrej Belcer 



 

Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Si jo rad obiskoval ali si komaj čakal, da minejo ta štiri leta? 

Seveda sem rad obiskoval srednjo šolo, večinoma zaradi doživetij s sovrstniki, manjkrat zaradi pouka samega. 

 

Ti je izbira šole pomagala pri nadaljnjem šolanju in ustvarjanju kariere? 

Srednja šola mi je dala splošno razgledanost in »širino«. Ni mi neposredno pomagala pri izbiri kariere in nadaljnjem šolanju, mi 

je pa pokazala, katere možnosti imam na voljo. 

 

Kateri je tvoj najlepši spomin na srednjo šolo in kateri ne tako ljub? 

Najlepši spomini na srednjo šolo so na tiste trenutke, ko ugotoviš kaj novega in se ti zdi, 

da ima vse skupaj spet smisel. Dobro se spomnim tudi nekontroliranih izbruhov smeha s sošolci. Ponavadi je bila 

povod kakšna absurdna situacija. Neljube so bile  negativne, neprijetni pripetljaji na ekskurzijah, pa še kaj bi se našlo. Ampak 

tudi ti so bili vredni. 

 

Kateri predmet si imel najraje in katerega najmanj in zakaj? 

Najraje sem imel slovenščino in to predvsem zaradi dobrega programa in izvedbe. Menim, da zaradi dobrega profesorja lahko 

vzljubiš katerikoli predmet. Nikoli pa nisem preveč maral nemščine.  

 

Če bi še lahko enkrat izbiral med srednjimi šolami, bi izbral ŠCRS ali katero drugo? 

Sedaj bi izbral srednjo šolo v Celju, ker sem na ŠCRS že bil.  

 

Meniš, da ti je šola dala znanje, ki ga potrebuješ v življenju? 

Srednja šola ne, fakulteta tudi ne. Mislim, da je bolj pomemben proces učenja kot pa šola sama. Šola v nas vzbudi vedoželjnost 

za to, da se nikoli nočemo nehati učiti. 

 

Kako to, da si izbral program gimnazija? 

To je bila takrat edina logična izbira. Nisem imel pojma, kaj naj sam s sabo.  

 

Je bil kateri profesor, ki te je navdušil nad izbiro nadaljnjega šolanja? 

Ja, top 3 navdušujoči profesorji zame so bili Bogomil Kropej, Dubravka Berc Prah in Andrej Hartman. Ampak se nisem odločil 

niti za filozofijo niti za slovenščino ne za fiziko. 

 

 

JAKA HREPEVNIK 
Program: gimnazija 

Letnik: 1988 

Intervjuvala: Urša Podgoršek 



 Kateri je tvoj najlepši spomin na čas šolanja na 

ŠCRS? 

Moj najlepši spomin je tisti na 4. letnik, in sicer zaradi 

maturantskega izleta in plesa.  

 

 Ali se je tvoj pogled na stroko spremenil, odkar 

delaš, in kako? 

Ja, zagotovo se je, saj ko prideš še čisto “svež” iz sred-

nje šole v službo, so stvari dosti drugačne kot so v šoli. 

 

 Kakšno je takrat bilo vzdušje/življenje v dijaš-

kem domu? 

Vzdušje je bilo zelo pestro in dinamično in definitivno 

bi ponovno odšel v dijaški dom in podoživel vse trenut-

ke.  

 

 Si upaš z nami deliti najbolj drzno stvar, ki ste 

jo z razredom naredili skozi leta šolanja? 

Prav gotovo bo to skok skozi okno prvega nadstropja 

šole v kontejner pod njim. 

ROK Š TUMBERGER 
Program: tehnik optik 

Zaključek šolanja: 2012 

Intervjuvala: Nuša Bezjak 

Kako se spominjaš šolanja na ŠCRS? 

Kadar z mislimi odtavam v srednješolske klopi, se 

vedno spominjam zabavnih ur pouka, šolskih ekskur-

zij, ur pri izbirnih vsebinah, predvsem pa svojih sošol-

cev, s katerimi smo se odlično razumeli in povezali. 

 

Ali ti je kateri profesor ostal posebej v spominu?  

Seveda mi je v posebnem spominu ostala naša razred-

ničarka Alenka Virant, s katero smo preživeli štiri 

čudovita leta. Naučila nas ni samo geo-

grafije, ampak tudi veliko življenjskih 

modrosti. Prav tako pa nam je vedno stala ob stra-

ni, nas podpirala in verjela v nas.  

 

 Čeprav je bilo veliko učenja, ti je to koristilo v 

kasnejšem življenju? 

Kljub obilici učenja mislim, da mi je znanje, ki sem 

ga pridobila na ŠCRS, koristilo v prvem letniku fakul-

tete, pri čemer mislim predvsem na znanje naravoslo-

vnih predmetov. 

 

 Kateri dogodek iz srednješolskega obdobja ti 

je najbolj ostal v spominu? 

Tako kot po mojem vsem nam, sta mi v spominu osta-

la maturantski izlet in ples. 

MAŠ A Š RAMEL 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2015 

Intervjuvala: Anja Šket 



 

 

 

 

Ali ti je kdaj v življenju prišlo znanje iz šole prav? 

Znanje iz šole mi je na marsikaterem področju koristilo. Splošni spekter znanj, ki sem ga osvojil, mi je ponudil rešitve na podro-

čju komuniciranja z ostalimi, geografsko se zelo dobro orientiram; sicer sem se že prej, a zdaj vse povezujem še boljše. Nazad-

nje pa sem uporabil tudi znanje geometrije, saj sem moral izračunati prostornino lonca za kuho. 

 

 Kako ocenjuješ vzdušje na ŠCRS? 

Vzdušje je bilo v letih mojega šolanja zelo prijetno. Prijatelji smo se povezali in s profesorji ustvarjali zelo uspeš-

ne ekipe – ena takšnih je bila tudi ekipa muzikala. Osebno menim, da k temu pripomore majhnost šole. 

 

 Se je šola v štirih letih šolanja kaj spremenila? 

Šola se zagotovo je spreminjala iz leta v leto. Pojavljale so se spremembe v tem, kdo nas je poučeval, vzdušje je bilo z vsako 

novo generacijo drugačno, poleg vsega pa sem skozi šolanje spreminjal tudi perspektivo, iz katere gledam na določene zadeve. 

Poleg vsega tega pa so se tudi spreminjale barve sten v nekaterih učilnicah in postavitve miz (smeh). 

 

 Kaj bi na šoli spremenil? 

Ko pomislim na stvari, ki bi jih spremenil, mi najprej pade na pamet to, da je pozimi na šoli relativno mrzlo - ali ogrevanje ali 

izolacijo. 

 

 Kaj te je na šoli najbolj motilo? 

Mislim, da me ni motilo veliko stvari. Opazil sem samo, da majhnost šole na dijake vpliva pozitivno, včasih pa tudi negativno. 

To je seveda odvisno od karakterja in sposobnosti skrbi za odnose z drugimi. Sam pa sem jo osebno imel bolj za pozitivno. 

Z IGA LAH KOŠ TOMAJ  
Program: gimnazija 

Letnik: 1997 

Intervjuvala: Anja Šumlak 



 

Kateri je tvoj najlepši spomin na čas šolanja na ŠCRS-

ju? 

Lipca. Družba, prijatelji, super vzdušje. 

 

Ali se je tvoj pogled na stroko spremenil, odkar delaš, 

in kako? 

V bistvu niti ne, saj sem odšel v to šolo, da bom nekoč 

delal v optični stroki in nekih sprememb ni.  

 

Kakšno je takrat bilo vzdušje/življenje v dijaškem 

domu? 

Super, v bistvu res zanimivo, saj smo v majhnem pros-

toru živeli štirje. Zanimivo je bilo, da si moral biti ob 

22. uri čisto tiho. Spomnim se ocenjevanja sob in raznih 

izzivov ter spretnosti, ki si jih moral imeti za 

“preživetje” v dijaškem domu. Tega nikoli ne bom 

pozabil.  

 

Si upaš z nami deliti najbolj drzno stvar, ki ste jo z 

razredom naredili skozi leta šolanja? 

Imeli smo novoletno zabavo in smo se dogovorili, da 

gremo v Lipco. V dijaškem domu so ostali le štirje. 

Nato je vzgojiteljica prišla po nas in nas prosila, če se 

lahko vrnemo v dom, saj so imeli naročen bend, a niko-

gar ni bilo na zabavi.  

TADEJ ROŠ KAR  
Program: tehnik optik 

Zaključek šolanja: 1999 

Intervjuvala: Nuša Bezjak 

 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet na ŠCRS? 

Geografija. 

Katerega dogodka, ki se ti je zgodil na ŠCRS,  se 

rad spominjaš? 

Rad se spominjam ekskurzije in druženja s prijatelji. 

Ali pogrešaš ŠCRS? 

Ne pogrešam ŠCRS, pač pa neumnosti, ki smo jih tam 

počeli. 

Kaj delaš sedaj? 

Sem študent kemijske tehnologije v Mariboru. 

Kaj bi naredil na ŠCRS drugače, če bi imel še eno 

priložnost? 

Ničesar ne bi spreminjal. 

Kaj svetuješ dijakom, ki so trenutno na ŠCRS? 

Zanje nimam nobenega posebnega nasveta. 

MARTIN BELČER 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2016 

Intervjuval: Andrej Belcer 



 

 

Kaj je šolanje na ŠCRS doprineslo k tvojemu življenju? Veščine, znanja, poznanstva … 

Verjetno bi morala reči, da znanje, ampak mislim, da mi je ta šola dala nekaj več. Dala mi je možnost, da se 

iščem, odkrivam svoje talente, prepoznavam, kaj mi leži bolj in kaj nekoliko manj, v čem 

sem dobra in kje sem lahko še boljša. Dala mi je možnost, da se razvijam in rastem v odgovorno ter zrelo ose-

bo, dala mi je samozavest, nenazadnje pa tudi dobro podlago za naprej. 

  

Kakšni so spomini na srednješolsko izobraževanje?  

Spominov na obdobje srednješolskega šolanja je zelo veliko. Večinoma so ostali tisti lepi in prijetni, ki se jih bom še dolgo rada 

spominjala, se jim nasmejala. Imela sem veliko srečo, da sem bila razporejena v razred, kjer smo se hitro zelo povezali in se vsi 

dobro razumeli. Imeli smo tudi odlično in nenadomestljivo razredničarko, ki je ne bi zamenjali, saj nam je 

bila kot druga mama. Bilo je predvsem veliko smeha in veselja, zato so in bodo spomini na ŠCRS vedno zelo lepi.  

 

Če bi lahko zavrtela čas nazaj in se ponovno vrnila v srednješolsko rutino, kateri letnik na ŠCRS bi si želela še 

enkrat obiskati in zakaj prav tega? 

Povsem brez premisleka lahko rečem, da bi si ponovno želela obiskovati zadnji, torej 4. letnik. V tem se mi je namreč dogajalo 

ogromno lepih in nepozabnih stvari. Začelo se je z maturantskim izletom na Krf, kjer smo se imeli s sošolkami in sošolci res 

noro in nepozabno. Potem seveda maturantski ples, ki je bil tako zelo čudovit in emocionalen, da mi bo za vedno vtisnjen glo-

boko v spomin. Skozi vse leto pa smo se pripravljali še na en velik in pomemben dogodek za to šolo, in sicer na muzikal Mam-

ma mia, katerega del sem imela priložnost biti tudi sama, in sicer v vlogi Rosie. To pa je bila edinstvena, neopisljiva, nepozabna 

izkušnja. Kljub trdemu delu, napornim vajam, ki sem jih hkrati morala usklajevati še s pripravami na maturo, ki me je čakala v 

zaključku leta, smo se imeli res noro dobro. Z ekipo muzikala smo se  povezali, se bolje spoznali, se toliko presmejali in šalili, 

da nas je že včasih vse bolelo. Seveda so bili prisotni tudi tisti manj prijetni in stresni trenutki, ampak to je že pozabljeno. Ostala 

sta nadvse prijeten spomin in neprecenljiva izkušnja, ki bi jo z velikim veseljem še kdaj ponovila in z enako ekipo stopila na 

oder, odigrala ter odpela to igro.  

ŠABINA BOZ AK 
Program: gimnazija 

Letnik: 1995   

Zaključek šolanja: 2014 

Intervjuvala: Valentina Bek 



 Kateri predmet vam je bil v srednji šoli najbolj pri 

srcu? 

Najbolj pri srcu mi je bila nemščina, ker sem že v osnovni šoli 

rada obiskovala pouk tega jezika, v srednji pa sem to znanje 

samo še nadgrajevala. 

 

 Katerega profesorja ne boste nikoli pozabili? 

Še vedno rada se spominjam profesorja Miroslava Bradiča. 

Snov nam je podajal na zanimiv način in je z dijaki, pri katerih 

je prepoznal trdo delo, imel dober odnos. Eden izmed razlogov 

pa je bil tudi ta, da mi je bil dober razrednik in profesor z dušo. 

 

 Kaj vam je v šoli predstavljalo največjo oviro? 

Tekom srednje šole sem spoznala, da poklic optik ni zame, zato 

mi je obisk praktičnega pouka predstavljal veliko težavo. Že ob 

samem vstopu v učilnico in vonju po brušenem steklu mi je to 

otežilo delo. Očalno lečo sem zbrusila za odlično oceno, a z 

velikim odporom. 

 

 Kakšni so bili vaši odnosi v razredu, glede na to, da ste 

prihajali iz različnih delov Slovenije? 

Odnosi so bili kar dobri. Kljub temu , da smo prihajali iz 

različnih koncev Slovenije, smo se dobro razume-

li. Ko je nekdo imel težave pri določenem predmetu, so mu 

sošolci priskočili na pomoč. 
 

 Kaj bi spremenili, če bi lahko? 

Želela bi, da bi vsak dijak, ki se namerava vpisati v določen 

poklicni program, najprej sebe preizkusil v praktičnih sposob-

nostih in tako videl, ali mu ta poklic leži. 
 

 Kako danes gledate na Šolski center Rogaška Slatina? 

Na Šolski center Rogaška Slatina gledam zelo pozitivno. Mis-

lim, da mi je ta šola prinesla kar nekaj izkušenj in pripomogla k 

oblikovanju moje osebnosti. Zahvala za to gre tudi profesorjem, 

ki so poskušali biti čim bolj strokovni, hkrati pa tudi življenjski. 

 

 

ŠUZANA NEZ MAH OŠEK 
Program: tehnik optik 

Zaključek šolanja: 1997 

Intervjuvala: Špela Kosernik 

 

 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti 

je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna 

ekskurzija ali pa morda ura ocenjevanja, neopravičene 

ure? 

Moji spomini na srednjo šolo so bolj kot ne zamegljeni 

… Najbolj se spomnim predvsem gostilne Lipca in pa 

malo nenavadnega, a zagotovo zabavnega trenutka, ko je 

profesor pri uri sociologije hotel vame vreči ključe, a ni 

zadel.  

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši in zakaj prav ta?  

Najljubši mi ni bil nobeden … A najmanj sem sovražila 

sociologijo, saj je bil profesor zanimiv.  

 

 Še danes si v neposredni bližini svoje bivše šole. 

Kakšni so tvoji prvi občutki, prve misli ob pogledu nan-

jo? Kakšna se ti zdi, kaj se je od časa tvojega šolanja do 

danes najbolj spremenilo? 

Najbolj se je spremenila zagotovo tehnika na šoli in pa 

seveda to, da je danes vse bolj napredno.  

 

 Kaj je glavna prednost tvoje bivše srednje šole? 

Bližina mojega doma.  

 

 Kaj bi sporočila dijakom šole oz. bodočim dija-

kom? 

Naj razmišljajo s svojo glavo in naj ne poslušajo drugih 

(tudi profesorjem ne gre vsega verjeti)! 

JANJA VRTNIK 
Program: gimnazija 

Intervjuvala: Petja Miklaužič 



 

 Zakaj ste se v prvi vrsti odločili za vpis na gimnazijski program v Rogaški Slatini? 

Takrat so na mojo odločitev za vpis na gimnazijo v Rogaški Slatini v veliki meri vplivali tudi starši, finančni in ekonomski fak-

tor bližine šolanja in pa vpliv starejše sestre, ki je prav tako obiskovala gimnazijo v Rogaški Slatini in dosegla visok rezultat na 

državni maturi. Po eni strani je bila to tudi »varnejša« izbira, saj smo šolanje nadaljevali v domačem kraju in zaradi tega nismo 

bili podvrženi tako veliki spremembi kot sošolci, ki so izbrali šole v Celju. 

 

 Koliko let je minilo od vašega šolanja in kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin? 

Od mojega šolanja na Šolskem centru Rogaška Slatina je minilo sedem let. Spominov je ogromno in ker so mladostniška leta 

gimnazije razvojno gledano eno izmed občutljivejših obdobij odraščanja, se med njimi najdejo tako lepi kot slabi spomini. Spo-

mnim se vonja iz kuhinje že na vhodu, ko si stopil skozi vrata, spomnim se smeha, ki ga je bilo veliko s sošolci med odmori, kot 

v učilnicah z učitelji, spomnim se poglobljenih literarnih analiz pri urah slovenščine, ki so nas vodile k lastnemu razmisleku o 

nekaterih življenjsko pomembnih vprašanjih. Bilo je ogromno malih velikih stvari, ki so obogatile naša 

življenja in jih s spomini še vedno bogatijo. 
 

 Ali se želite kdaj vrniti v tiste čase in zakaj? 

Nimam pretirane želje vračati se v tiste čase, predvsem ker so bili točno takšni, kot so bili in naj takšni tudi ostanejo. Bili so del 

poti v mojem življenju, spremenili so me, me obogatili in me pripravili na nove čase, sedanji čas in čas, ki še prihaja. Bili so 

preizkušnja, bili so časi na pragu odraslosti, pospremljeni s strahom, vznemirjenjem, srečo, zagonom, naivnostjo, pričakovanji, 

zmedenostjo ... Bili so časi burnega mladostništva, ki so znali poskrbeti, da je bil vsak srečen trenutek občuten še srečneje in 

vsak poraz še močneje. 

 

 Kaj ste imeli najraje in kaj vam je bila največja muka? 

V okviru šolskih predmetov sem imela najraje ure slovenščine, ko smo obravnavali literarna dela. Spoznavanje s Prešernovimi 

»rožcami poezije«, z Raskolnikovo razklano vestjo in drugimi velikani literature nam je odprl nov svet, zatočišče in odgovore 

na vsa čudna vprašanja, ki smo jih takrat imeli. Če je bilo takrat kaj največja muka, je bilo zaradi kakšnih bolj osebnih težav, 

povezanih z odraščanjem, iskanjem lastne identitete in približevanjem nove prelomnice v življenju, vpisa na faks. 

 

Kaj pogrešate in česa ne? 

Pogrešam tisto mladostniško naivno občutenje svobode, ki pride z določeno mero trme, uporništva in ustvarjalnosti. Ker je to 

čas, ko smo materialno in drugače še odvisni od staršev, je ta sladka moč svobode še mogoča, kasneje ta občutek več ali manj 

mine, menim pa, da ga je pomembno tu in tam obuditi. 

 

 Vam je šolanje na tej gimnaziji dalo zadostno količino znanja in v kolikšni meri je pripomoglo oz. prispevalo k 

vaši odločitvi za nadaljnji študij? 

Če mi v katerem primeru ni dalo zadostno količino znanja, je to predvsem po moji krivdi. Kot mladostnica na žalost še nisem 

imela pravega občutka, kakšna vrednota je znanje in dostopnost izobraževanja, kot ga še imamo v Sloveniji. Je pa predvsem 

srečanje z literaturo na način, ki se je zgodil v gimnaziji, spodbudil v meni željo in odločitev za nadaljnje šolanje, izbrala sem 

namreč študij primerjalne književnosti in filozofije. 

BARBARA REHAR 
Program: gimnazija 

Intervjuvala: Amadeja Švab 



Koliko let mineva od tvojega zaključka šolanja na Šol-

skem centru Rogaška Slatina? 

 Mineva eno leto. 

 

Si po zaključenem šolanju še kdaj obiskala ŠCRS? Kaj se 

je od takrat spremenilo? 

Ne. Sem pa vozila v šolo svojo sestro in opazila, da se izvajajo 

dela. 

 

Ti je gimnazija pomagala priti na željeni študij? 

Na gimnazijo sem se vpisala zaradi splošne mature, ki sem jo 

potrebovala za vpis na željeni študij, sem pa ob koncu 4. letnika 

izbrala drugo smer študija, za katerega splošne mature ne bi 

potrebovala. 

 

Kako ti danes pomaga znanje, ki si ga pridobila v teh štiri-

h letih šolanja? 

Predvsem mi je pomagala fizika, saj je snov na fakulteti in pri 

študiju bila enaka. Pomagali pa sta mi tudi nemščina in angleš-

čina zaradi strokovne literature za študij. 

 

Kaj pa pridobljene življenjske izkušnje? 

Nisem pridobila nobenih posebnih življenjskih izkušenj. 

 

Kakšni so tvoji spomini na štiri dijaška leta? Se morda 

spomniš kakšnega zanimivega ali zabavnega dogodka? 

Najbolj mi bo v spominu ostal razred, saj smo bili zelo poveza-

ni. Dobro smo se razumeli tudi z razredničarko. Skupaj 

smo držali v dobrem in slabem. 
 

Se ti je kateri profesor še posebej vtisnil v spomin? Zakaj? 

Vsak profesor mi je po svoje ostal v spominu, nekateri po dob-

rih, spet drugi po slabih lastnostih. 

 

Kaj bi svetovala vsem bodočim gimnazijcem? 

Naj si čimprej postavijo cilje in se trudijo, da bi jih tudi dosegli. 

ŠARA Š KET 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2016 

Intervjuvala: Ana Šket 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet na ŠCRS? 

Likovna. 

 

Katerega dogodka, ki se ti je zgodil na ŠCRS, se 

rada spominjaš?  

Najlepši spomini, ki so mi ostali, so, ko smo se prijatel-

jice družile med malico, ko smo imeli kakšne delavnice 

in ko je bilo vzdušje na šoli bolj sproščeno. 

 

Ali pogrešaš ŠCRS? 

Ne. 

 

Kaj delaš sedaj? 

Sedaj študiram likovno pedagogiko v Mariboru. 

 

Kaj bi naredila na ŠCRS drugače, če bi imela še 

eno priložnost? 

Če bi imela še eno priložnost, bi se na 

ŠCRS manj obremenjevala. 
 

Kaj svetuješ dijakom, ki so trenutno na ŠCRS? 

Dijakom  bi svetovala, naj se ne obremenjujejo preveč 

(razen tisti, ki imajo visoke cilje) in da naj uživajo. 

BARBARA BELČER 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2015 

Intervjuval: Andrej Belcer 



 

 

Kateri je vaš najljubši spomin na srednjo šolo in kateri ne tako ljub? 

Precej časa je že minilo od mojega obiskovanja srednje šole, tako da so tudi spomini že precej bledi. Najlepši trenutki so bila 

zagotovo prijateljstva, druženja in srednješolske simpatije. Malo manj prijetno je bilo mogoče vsakodnevno potovanje iz bliž-

njega Rogatca do Rogaške Slatine, ki se mi je vedno nekako vleklo. 

 

Kako to, da ste se po končani srednji šoli odločili za nadaljnje šolanje za poklic učitelja? 

Odkar sem prvič prestopila šolski prag, sem se v šoli počutila zelo domače. Za šolo sem bila precej nadarjena in odločitev za 

pedagoški poklic je bila zame samoumevna. Poučevanja ne vidim zgolj kot delo, ampak kot poslanstvo. 

 

Kako to, da ste se odločili, da boste poučevali na šoli, ki ste jo bili tudi sami obiskovali? 

Temu bi prej rekla možnost kot odločitev, kajti stalne službe se tudi pred tridesetimi leti ni takoj dobilo. Pravzaprav sem ponud-

be za delo na moji srednji šoli bila izredno vesela. Moji nekdanji učitelji so se izkazali kot izjemni poklicni kolegi in so mi na 

začetku poklicne poti nesebično pomagali. 

 

Vam je obiskovanje te šole prineslo znanje, ki ga potrebujete za življenje? 

Zagotovo. Splošnoizobraževalne predmete so poučevali zagnani učitelji s precej izkušnjami, tako da sem v srednji šoli osnovno-

šolsko podlago solidno nadgradila in v nadaljevanju študija nisem imela nobenih vrzeli v znanju. Učenje za življenje 

pa vendarle presega zgolj formalno šolsko izobraževanje, neformalno učenje je vseživ-

ljenjsko. Tehnološki napredek in druge novosti nam ponujajo vedno nova znanja na vsakem koraku, tako da se dejansko 

učimo do smrti. 

 

Katere predmete ste imeli in kateri vam je bil najljubši? 

Srednjo šolo sem obiskovala v prejšnjem režimu, torej v socialistični Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Predmetnik je bil v večini 

podoben današnjemu. Kot zanimivost naj povem, da smo takrat med predmeti imeli tudi marksizem ter obrambo in zaščito. 

Meni najljubša predmeta sta bila matematika in, jasno, zgodovina. 

 

V zadnjih treh letih je program tehnik steklarstva oživel in vsako leto je več zanimanja zanj. Kakšno je vaše mnenje o 

tem? Menite, da je še vedno prihodnost v zaposlitvi v steklarskih vodah? 

Steklo je izjemen material. Ekološko je izjemno sprejemljiv, pa tudi njegove estetske lastnosti so neprimerljive s podobnimi 

materiali. Steklarska obrt sega tisočletja nazaj in zagotovo ne bo kmalu izumrla. Prihodnost steklarskih poklicev ni v industrijski 

množični proizvodnji, pač pa v bolj osebni ročni dodelavi. 

JOŠIPA HREPEVNIK 
Program: steklarki tehnik 

Intervjuvala: Urša Podgoršek 



 Kateri je tvoj najlepši spomin na čas šolanja na 

ŠCRS-ju? 

Najbolj so mi v spominu ostali v vsakoletni  obiski opti-

čnih sejmov, šli smo v München, Portorož … 

 

 Ali se je tvoj pogled na stroko spremenil, odkar 

delaš, in kako? 

Niti ne, le delo je bolj pestro v optiki, naučiš se praktič-

nega dela s strankami in veliko bolj začutiš delo v dela-

vnici. 

 

 Kakšno je bilo v času srednje šole vzdušje/

življenje v dijaškem domu? 

Zanimivo. Veliko ljudi je na novo vstopilo v naša živ-

ljenja in navezali smo nove stike. Naučili smo se 

biti bolj samostojni, imeli smo se lepo! 
 

 Si upaš z nami deliti najbolj drzno stvar, ki ste 

jo z razredom naredili skozi leta šolanja? 

Ne spomnim se ničesar posebnega. 

 

 

NIČOLE KOČBEK 
Program: tehnik optik 

Zaključek šolanja: 2011 

Intervjuvala: Nuša Bezjak 

 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali 

se ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kak-

šna ekskurzija ali pa morda ura ocenjevanja, neop-

ravičene ure? 

Spomini na srednjo šolo so lepi,  posebej so se mi 

vtisnile v spomin terenske vaje za geografijo, ki smo 

jih imeli v sklopu priprav na maturo.  

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav 

ta? 

Najljubša mi je bila zgodovina, saj me je že od nek-

daj zanimala in se mi zdela fascinantna. 

 

 Kaj meniš, da je glavna prednost tvoje bivše 

srednje šole? 

Majhnost šole je glavna prednost, saj je učenje bolj 

individualno, profesorji se lahko posvetijo tako rekoč 

vsakemu dijaku posebej. 

 

 Kaj bi sporočil sedanjim in bodočim dijakom 

ŠCRS? 

Uživajte gimnazijska leta, saj so to zadnja 

leta, ko vas razvajajo tako profesorji 

kot starši. Verjemite, da vam ni tako hudo, kot 

trenutno mislite. 

 

 

DOMINIK DOŠ LER 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2015 

Intervjuval: Matija Čokl 



 

 

Kakšni so bili vaši vtisi o šoli in ali ste sodelovali z dijaki? 

Od leta 1990 pa vse do 2009 sem bila zaposlena v Steklarski šoli, kasneje Steklarski novi. V tem času smo z dijaki veliko sode-

lovali. V naši proizvodnji smo imeli oddelke - učilnice praktičnega pouka, v katerih so se izobraževali bodoči steklopihalci, 

stekloslikarji, steklobrusilci in steklarski tehniki. Optiki so imeli delavnico v prostorih šole. Izdelki učencev višjih letnikov so 

bili že tako dovršeni, da so bili uporabni za redna naročila naših kupcev, ob koncu vsakega šolskega leta pa so  pripravljali tudi 

prodajo svojih izdelkov.  

Včasih smo sodelovali tudi pri kakšnih razstavah in sejmih, kjer so dijaki predstavljali svoje poklice ali zgolj prikazovali, kako 

poteka brušenje ali slikanje na steklo. To je na vsakem sejmu pritegnilo veliko radovednih obrazov in ti so po ročni predstavitvi 

dijakov naše izdelke znali veliko bolj ceniti. 

 

Je že takrat obstajal tudi program gimnazija? 

Da, leta 2000 je bil na veliko zadovoljstvo mnogih odprt tudi oddelek gimnazije. To je pomenilo ne samo razvoj na našem pod-

ročju, ampak tudi lažjo pot za dijake, ki so se do takrat morali v gimnazijo voziti v Celje in pri tem zgubljati veliko dragocenega 

časa in energije. 

 

Ali se je  od vaših časov na šoli kaj spremenilo? 

Kljub temu da od leta 2009 na šoli nisem fizično prisotna, z veseljem spremljam razvoj steklarskih poklicev. Danes so ti veliko 

bolj cenjeni kot pred petindvajsetimi leti in tudi znanje učencev po končanem šolanju je neprimerljivo bogatejše in široko. Z 

znanjem, ki ga na tej šoli pridobijo danes, lahko lažje dobijo službe, se odločijo za študij ali odprejo svoj s. p. Ta poklic je 

pri nas postal umetniški,  kot je drugod že od nekdaj. To me zelo veseli, ker sem kot oblikovalka v takra-

tni tovarni vedno zelo cenila njihovo znanje in delo, ki ni le fizično zahtevno. Ti poklici ne zahtevajo samo splošnega teoretič-

nega znanja,  ampak ogromno ročnih spretnosti in vsekakor umetniško žilico. Tega se, žal, v preteklosti mnogi niso zavedali. 

 

 

LILJANA Š OLMAN 
Program: steklarski tehnik 

Letnik: 1969 

Intervjuval: Oto Šolman 



 

 Kakšna je steklarska šola izgledala v času vašega šola-

nja? 

V času mojega šolanja je bilo malo drugače kot je sedaj. Izletov 

ni bilo, razen morda kakšen zaključni. Ni bilo tudi maturantske-

ga plesa. Delali smo le izpite, učitelji so bili zahtevni. Praksa je 

potekala v šoli in v steklarni. V razredu nas je bilo okoli 20 (23 

-  25). V enem razredu smo bili brusilci, pihalci in stekloslikarji. 

Za katero smer si bil odločen, za tisto smer si imel prakso. 

Sama sem bila izbrala smer brusilec. 

 

Kako vam je šola pomagala pri nadaljnjem poklicu? 

Steklarna me je štipendirala in mi s tem po šolanju omogočala 

zaposlitev. Moje delovno mesto je tako že od konca šolanja v 

steklarni. 

 

Trenutek, ki se vam je vtisnil v spomin. 

Ker ni bilo izletov, potovanj, so se mi  najbolj vtisnili v spomin 

praksa, v kateri smo vsi uživali, skupinsko slikanje in seveda 

druženje s prijatelji. 

BRIGITA KOPŠ E 
Program: steklarski tehnik 

Zaključek šolanja: 1991 

Intervjuvala: Maja Pirš 

 S kakšnim namenom si se vpisal na ŠCRS, odlo-

čitev kdaj obžaloval? 

Ob koncu osnovne šole so se v meni porajale razne ideje, 

kaj želim početi v svojem življenju. Da bi lahko to dose-

gel, sem se moral odločiti za gimnazijo. Zaradi bli-

žine in pohval, ki sem jih slišal o slatin-

ski gimnaziji, sem se odločil zanjo. Seve-

da so bili vmes trenutki, ko se ti ne da več učiti in mučiti 

in bi raje šel na katero drugo šolo, ampak ko se je vse 

skupaj končalo, sem bil zelo vesel, da sem bil dijak 

ŠČRS. 

 

 Kaj si pridobil na gimnaziji za nadaljnje izobra-

ževanje? 

Tekom samega izobraževanja sem dobil izjemno dobro 

podlago na mnogih področjih, katera so bila odločilna za 

moj uspešen študij.  

 

 Kaj ti je bilo na šoli najboljše, opiši en spomin, 

doživetje, izlet, nezgodo, ki si jo doživel na ŠCRS-ju? 

Seveda sem v štirih letih na ŠCRS-ju dobil veliko lepih 

in zanimivih spominov, ampak mislim, da je bilo daleč 

najbolj zanimivo v Parizu, kamor smo šli na strokovno 

ekskurzijo. Tam je bilo kar nekaj dogodkov, katere si 

bom zapomnil do konca življenja, saj smo se veliko sme-

jali in se zabavali. Prav tako pa je bilo zaradi dobre klime 

v razredu tudi velikokrat med poukom zelo zabavno.  

DAVID Š ARLAH 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2010 

Intervjuvala: Maja Pirš  



 

  Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali pa 

morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Moji spomni na srednjo šolo so zelo posebni predvsem zaradi odličnega vzdušja v razredu ter vezi med dijaki in profesorji. Na 

spomine je vplival vsak posameznik v razredu, saj smo bili vedno tu eden za drugega in smo si bili vedno pripravljeni pomagati. 

Seveda mi je na srednješolska leta ostalo veliko lepih spominov, med njimi nepozabna zaključna ekskurzija v London in Prago, 

terenske vaje v Logarski dolini in seveda ne smem pozabiti na maturantski izlet v Španijo. Za vedno pa mi bo v spo-

minu ostal tudi naš maturantski ples, večer, ko smo zasijali pod žarometi. Ostajajo nepozabni 

trenutki, ki smo jih ustvarili skupaj z razredom.   

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta?  

Moja najljubša predmeta sta bila nemščina in geografija. Za geografijo bi si upala trditi, da je najljubši predmet veči-

ne dijakov na ŠCRS, pa ne zaradi snovi ali nemih kart, ampak zaradi odlične profesorice, gospe Virant, ki zna snov 

razložiti na izredno zanimiv način in v trenutkih, ko popusti koncentracija,  zna to pridobiti nazaj z zanimivimi dejstvi.  

Moj drugi najljubši predmet pa je bila nemščina. Kljub temu da mi ni šla najbolje in sem imela z njo veliko težav, sem zelo rada 

hodila k uram nemščine, saj nam je znala gospa Jagodič, najboljša razredničarka, vedno znova polepšati ure in prisluhniti našim 

težavam ter je le-te kakor hitro se je dalo tudi odpravila. 

 

 Ti je srednja šola bila v pomoč pri odločitvi za nadaljnje šolanje? 

Ne, saj sem že od nekdaj vedela, kam želim naprej. 

 

 Kaj se ti zdi, da se je od časa tvojega šolanja do  danes najbolj spremenilo? 

Končno sem postala študentka in zelo sem vesela, da sem bila sprejeta na izbrano fakulteto, prav tako pa se podajam novim 

izkušnjam naproti in upam, da bodo prijateljstva, stkana na ŠCRS-ju, ostala za vedno.  

 

 Kaj je glavna prednost tvoje bivše srednje šole? 

To, da je blizu doma in ne izgubljam veliko časa za pot. Bližina Spara. Mala šola in vsak pozna vsakogar, s čimer se dosežejo 

boljši odnosi med dijaki in profesorji, saj nisi samo številka. Prednost je tudi napovedano ocenjevanje. 

 

 Kaj bi sporočila sedanjim in bodočim dijakom ŠCRS-ja? 

Ne se zameriti profesorjem, saj si boste s tem nakopali težave. Uživajte v dijaškem življenju in ne bojte se mature - vsem je 

uspelo, tudi vam bo. 

TINA KOKOVNIK 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2017 

Intervjuvala: Manca Posilović 



 S kakšnim namenom si se vpisala na ŠCRS? Si 

odločitev kdaj obžalovala? 

Vpisala sem se z namenom, da se nekaj naučim, si raz-

širim obzorja in seveda pridobim splošno izobrazbo ter 

lahko šolanje nadaljujem na fakulteti. Odločitve nisem 

obžalovala, saj sem na gimnaziji spoznala super ljudi in 

se na splošno imela lepo. 

 

 Kaj si pridobila na gimnaziji za nadaljnje izob-

raževanje? 

Ker sem se podala v vode informatike, mi gimnazija za 

nadaljnji študij ni dala toliko kot drugim, kljub temu pa 

so mi v veliko pomoč matematika, angleščina in predv-

sem slovenščina, ki jo vsi zelo potrebujemo in je temelj 

vsega, kar delamo. 

 

 Trenutek, izkušnja, nezgoda, izlet, ki se ti je 

vtisnil v spomin. 

Najbolj mi je v spominu ostal izlet v Berlin v drugem 

letniku. Vzdušje, ljudje, razred kot celota, 

vse je bilo čudovito. Bilo je veliko smeha, petja 

na avtobusu, raziskovanja in lepih trenutkov. Nimam 

neke posebne dogodivščine ali nezgode, a v mojih spo-

minih ima ta izlet nek poseben čar. 

ŠARA MIKAČ 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2014 

Intervjuvala: Maja Pirš 

S kakšnim namenom si se vpisal na ŠCRS? Si 

odločitev kdaj obžaloval? 

Na ŠCRS sem se vpisal z namenom, da pridobim izob-

razbo gimnazijski maturant, ki je bila pogoj za vpis na 

študij športne vzgoje na Fakulteti za šport. Seveda me 

je prepričala tudi lokacija šolskega centra blizu stalnega 

bivališča, kar je pomenilo, da jutranje prebuja-

nje ni bilo tako zgodnje, kot bi bilo  za 

šole v drugih krajih. Skozi štiri leta sem spo-

znal veliko novih prijateljev, s katerimi smo ustvarili 

ogromno lepih spominov. Svoje odločitve za vpis na 

ŠCRS ne obžalujem.  

 

Kaj si pridobil na gimnaziji za nadaljnje izobraže-

vanje? 

Tekom študija sem opazil, da so navade, ki sem jih pri-

dobil v gimnaziji, dobro vplivale na študij. Čeprav je bil 

predmetnik na Fakulteti za šport zelo obširen in pester z 

vsebinami, ki jih do študija še nisem podrobno poznal, 

sem opazil veliko vsebin, ki sem se jih naučil kot dijak 

na ŠCRS. Vsebine študija so se povezovale predvsem s 

športno vzgojo, matematiko, slovenščino, angleščino, 

biologijo, kemijo, zgodovino ter v večji meri fiziko. 

Lahko rečem, da so nas v srednji šoli zelo dobro pripra-

vili na študij. 

 

 Trenutek, izkušnja, izlet, doživetje, ki se ti je 

vtisnil v spomin. 

Najraje spominjam doživetij, ki so se zgodila s pevskim 

zborom. Tam sem spoznal čudovito družbo in svojo 

punco Manco. Doživeli smo ogromno vaj in nastopov, 

pevci pa smo imeli najraje intenzivne vaje na Boču.   

JAKA DOŠ LER  
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2011 

Intervjuvala: Maja Pirš 



Koliko let ste obiskovali steklarsko šolo in kateri program?  

Steklarsko šolo sem obiskoval tri leta. Usposabljal pa sem se za poklic steklobrusilca.  

 

Kako je takrat potekalo usposabljanje za steklarja?  

Usposabljanje se je takrat delilo še na različne programe. Pouk je zajemal tako praktični kot tudi teoretični del. Med teoretične 

predmete so na primer spadali kemija, tehnologija stekla, matematika, slovenščina, risanje, v prvem letniku tudi zgodovina. 

Praktično delo je zajemalo 4 ure. Vsak posameznik se je seveda ukvarjal z delom, za katerega se je usposabljal. V mojem pri-

meru je bilo to brušenje.  

 

Kakšen je bil takrat vpis v steklarske programe? Se morda spomnite, koliko vas je bilo v razredu?  

Ja, takrat je bilo konstantno zelo veliko število zainteresiranih dijakov, kar je popolno nasprotje trenutnemu stanju. V letniku sta 

bila dva oddelka. V enem smo bili steklobrusilci in stekloslikarji, v drugem pa steklopihalci. Tudi v razredu nas je bilo po nava-

di veliko. Število se je gibalo nekje okoli 30 in navzgor.  

 

Kakšna je bila vaša poklicna pot? Katera dela ste opravljali?  

Delati sem začel kot pomočnik. To sem počel približno deset let. Nato sem bil tri leta izmenovodja. Sledili sta dve leti, ko sem 

delal kot mojster brigadir. Po opravljeni visoki VKV kvalifikaciji sem opravil tudi pedagoško dokvalifikacijo (didaktika, peda-

gogika, psihologija). Tako sem nato še petnajst let lahko delal kot učitelj praktičnega pouka. Ves čas sem seveda delo opravljal 

v Rogaški Slatini.  

 

Ali ste imeli radi svoj poklic? Kaj vam je bilo najbolj všeč?  

Ja, poklic mi je bil všeč. Svoje delo sem rad opravljal. Največ veselja pa mi je prav gotovo prineslo delo učitelja praktičnega 

pouka. Zagotovo je največji uspeh videti prenos svojega znanja na učenca.  

 

Bi morda še kaj dodali za konec?  

Ja. Moram poudariti, da smo včasih prav radi hodili na delo. Drži tudi, da smo imeli prav vsi, ki smo se izobraževali za steklar-

je, štipendije, kasneje tudi učenci, ki sem jih sam poučeval. To je prav gotovo pripomoglo k vpisu, štipendija je bila del motiva-

cije. Po končani šoli pa smo imeli zagotovljeno zaposlitev. S številnimi takratnimi sodelavci še ohranjamo stike. Res je, da so 

bili takrat drugačni časi in pogoji za delo. A strinjamo se, da imamo na čase, preživete v steklarni, res lepe spomine.  

 

 

JOŠIP HORVAT 
Program: steklarski tehnik 

Letnik: 1940 

Zaključek šolanja: 1957 

Intervjuvala: Neca Novak 



 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se 

ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna 

ekskurzija ali pa morda ura ocenjevanja, neopravičene 

ure? 

Na srednjo šolo imam lepe spomine, najlepši so se odvi-

jali na ekskurzijah, ena najlepših je bilo potovanje v 

Toskano in na Elbo. Ure ocenjevanja so bile pestre in 

sploh pri geografiji ne bom pozabila vprašanja o podne-

bjih po svetu. Neopravičene ure pa smo že skrili. 

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Najljubši predmet je bil zgodovina. Še zdaj me nenor-

malno vleče po znanju o življenju v starem Egiptu pa 

tudi drugih civilizacijah. 

 

 Še danes si v neposredni bližini svoje bivše šole. 

Kakšni so tvoji prvi občutki, prve misli ob pogledu 

nanjo? Kaj se ti zdi, da se je  od časa vašega šolanja do 

danes najbolj spremenilo? 

Res je, da sem v neposredni bližini šole in tudi rada 

obudim spomin na stare dni. Mislim, da se stvari niso 

bistveno spremenile. 

 

 Kaj meniš, da je glavna prednost tvoje bivše 

srednje šole? 

Bližina doma in predanost profesorjev sta veliki predno-

sti. 

 

 Kaj bi sporočila dijakom šole oz. bodočim dija-

kom? 

Sporočilo sedanjim in bodočim dijakom je: »Učite 

se, ker vam bo vse znanje enkrat koris-

tilo, čeprav se tega zdaj še ne zaveda-

te!« 

VALENTINA DROFENIK 
Program: gimnazija 

Letnik: 1994 

Intervjuvala: Manca Posilović 

Obiskovali ste program steklar. Nam lahko 

poveste, kaj vas je najbolj pritegnilo pri izbiri tega 

programa? 

Izbrala sem si ga zato, ker mi okoliščine niso omogoča-

le drugih možnosti, kar ni bilo niti tako nenavadno v 

našem času. 

 

Kakšni so vaši spomini na srednjo šolo? Ali 

se vam je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; 

kakšna ekskurzija ali pa morda ura ocenjevanja, neo-

pravičene ure? 

Na srednjo šolo imam prav lepe spomine. Najbolj se mi 

je v spomin vtisnil predmet fizika, ki ga v 3. letniku 

sploh nisem bila vprašana, a sem kljub temu dobila 

oceno. 

 

Še danes ste v neposredni bližini svoje bivše 

šole. Kakšni so vaši prvi občutki, prve misli ob pogle-

du nanjo? Kaj se vam zdi, da se je od časa vašega 

šolanja do danes najbolj spremenilo? 

Občutki so dobri in ponosna sem, da sem hodila na to 

šolo!  Zdi se mi, da se je kar vse spremenilo, od navad 

dijakov do spoštovanja  profesorjev in tako dalje. 

 

Pravijo, da program v zadnjih letih »trpi« 

zaradi pomanjkanja zaradi majhnega števila vpisov. 

Kaj vi porečete na to? Menite, da je še vedno prihod-

nost v steklarskih vodah? 

Menim, da je manj vpisov zato, ker dijaki/dijakinje oz. 

nasploh ljudje ne cenijo več tega poklica in ker ni več 

vrednoten po sposobnostih ljudi. Glede zaposlitev pa 

menim, da jih je žal manj kot v času mojega šolanja. 

 

Danes imajo dijaki tega programa tako obve-

zne strokovne module, npr. Osnove steklarstva, Sno-

vanje steklarskih izdelkov, Vroče in Hladno steklo ter 

izbirne strokovne module. Kako je bilo v času vašega 

šolanja s tem? Ste imeli kakšne interesne dejavnosti v 

povezavi s tem programom? 

Da, imeli smo podobne programe, ampak jih je bilo 

malo več za razliko od danes. Nisem pa imela interes-

nih dejavnosti, saj je bilo vse obvezno, v steklarni 

smo na primer imeli eno učno uro pra-

ktičnega dela, drugače pa smo morali 

delati za proizvodnjo, kar je bilo seveda obve-

zno. 

JOZ EFA TROBEČ 
Program: steklar 

Letnik rojstva: 1948 

Intervjuvala: Hana Kozlevčar 



Zakaj ste za izobraževanje izbrali ravno ŠCRS? 

Šola je bila dokaj blizu, zagotovljena je bila tudi služba, saj sem od steklarne dobivala štipendijo v zameno za zagotovljeno 

delovno mesto vsaj treh let. Na mojo odločitev pa je vplivalo tudi veselje do brušenja, graviranja 

na steklo in umetnosti nasploh. 
 

Kako je potekal dan na ŠCRS oz. takratni steklarski šoli? 

Dan se je začel z zgodnjim zbujanjem, ob peti uri, sledila sta zajtrk in nato dveurno praktično usposabljanje. V sklopu slednjega 

smo odšli v steklarno, kjer nas je v učilnici učitelj praktičnega pouka usmerjal pri izražanju na steklo. Po tem je sledil pouk na 

šoli, nato pa že težko pričakovano kosilo. Ker sem bivala v dijaškem domu, takrat nisem odšla domov, temveč je sledilo popol-

dansko skupno učenje pod nadzorom vzgojitelja. Ob 19.30 pa je bil na urniku obvezen ogled dnevnika. 

 

Omenili ste, da ste bivali v dijaškem domu. Ali ste imeli tudi kaj prostega časa in kako ste ga izkoristili?  

Prostega časa je bilo razmeroma malo, saj smo imeli veliko učenja in tudi druge obveznosti v dijaškem domu. Ko pa smo imeli 

kakšno uro prosto, pa smo jo izkoristili predvsem za igranje šaha, namiznega tenisa, prebiranje knjig in za druženje s prijatelji. 

 

Česa se iz časa srednje šole najbolj spomnite? 

Najbolj se seveda spomnim sošolcev in sošolk, s katerimi smo pred kratkim imeli obletnico srednje šole, v spominu pa mi je 

ostala tudi ekskurzija v Pulo, saj je potekala ravno v času, ko je na slovenskih tleh divjala vojna za osamosvojitev. 

 

Katera takrat pridobljena znanja vam najbolj koristijo v sedanjem življenju? 

Najbolj mi, po mojem mnenju, koristi znanje tujih jezikov, kot je na primer nemščina, ki smo se je učili v vseh treh letih mojega 

šolanja. Koristi pa mi tudi znanje o pridobivanju stekla in o steklu nasploh, saj je, kot veste, Rogaška Slatina turistično mesto in 

marsikaterega turista zanima, kako poteka postopek pridelave steklenega ali kristalnega izdelka. 

 

Kakšna se vam zdi zdajšnja podoba ŠCRS v primerjavi s takratno srednjo šolo? 

Največja razlika je zagotovo velikost, saj sta se tako dijaški dom kot šola povečala in dobila novo podobo. Na to je zagotovo 

vplivalo dejstvo, da na njej sedaj potekata tudi gimnazijski in optični program. 

MIRJANA KOLAR 
Program: steklarski tehnik 

Letnik: 1974 

Zaključek šolanja: 1991 

Intervjuvala: Laura Kolar 



 Koliko let mineva od tvojega zaključka šolanja na Šol-

skem centru Rogaška Slatina? 

Eno leto. 
 

 Si po zaključenem šolanju še kdaj obiskala ŠCRS? Kaj 

se je od takrat spremenilo? 

Ne.  Vem pa za nekatere spremembe, kot je na primer ureditev 

dodatnih učilnic, saj sem o tem prebrala v medijih,  pa tudi sli-

šala od mlajših dijakov. 
 

 Ti je gimnazija pomagala priti na željeni študij? 

Da, saj sem za izbrani študij potrebovala splošno maturo. 
 

 Kako ti danes pomaga znanje, ki si ga pridobila v teh 

štirih letih šolanja? 

Precej, saj imamo na fakulteti kar nekaj predmetov, ki smo jih 

imeli v gimnaziji (geografija, zgodovina, kemija, biologija, 

angleščina). 
 

 Kaj pa pridobljene življenjske izkušnje? 

Med drugim sem dobila tršo kožo in se naučila spopadati s kri-

vicami. 
 

 Kakšni so tvoji spomini na štiri dijaška leta? Se morda 

spomniš kakšnega zanimivega ali zabavnega dogodka? 

Bili so vzponi in padci, sicer pa nepozabna najstniška leta. Na 

šoli sem spoznala prvo ljubezen in prijatelje, s katerimi bom za 

vedno skupaj podoživljala stare in ustvarjala nove spomine. 

Najbolj si bom zapomnila ekskurziji v London in Prago, saj sta 

bili poučni in zabavni, ogledali smo si veliko znamenitosti. 
  

 Se ti je kateri profesor še posebej vtisnil v spomin? 

Zakaj? 

Najbolj mi bo ostala v spominu prof. geografije ga. Alenka 

Virant. Poskrbela je, da njene ure niso bile nikoli dolgočasne. 

Znala nas je motivirati za delo, pri ocenjevanju je bila neizpros-

na, hkrati pa se je na ekskurzijah in obšolskih dejavnostih z 

nami zabavala, naš odnos je bil skoraj prijateljski. 

 Kaj bi svetovala vsem bodočim gimnazijcem? 

Naj si prizadevajo osvojiti čim več znanja in življenjskih mod-

rosti, hkrati pa naj jim šola ne ukrade mladosti. 

 

 

LARA KOREZ 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2016 

Intervjuvala: Ana Šket 

 Lahko opišeš svoje spomine na izobraževanje 

na ŠCRS?  

Bili so boljši in slabši časi. Bolj se spominjam lepih 

stvari, zabavnih trenutkov v razredu, ki jih pri študiju 

včasih kar malo pogrešam. Zelo sem vesela, da sem 

sodelovala na raznih prireditvah in izkoristila priložnos-

ti, čeprav včasih premalo. Lepo smo se imeli na vsakem 

izletu. Najtežji trenutki so zame bili na začetku šolanja 

na ŠCRS, ko sem se morala privaditi na novo okolje, in 

obdobje pred maturo, saj nisem točno vedela, kam me 

bo zanesla pot.   
 

 Če bi lahko zavrtela čas nazaj in se ponovno 

vrnila v srednješolsko rutino, kateri letnik na ŠCRS bi 

si želela še enkrat obiskati in zakaj prav tega? 

Uff. Težka izbira. Najlepši spomini so zagotovo na 4. 

letnik in maturantski ples ter izlet. Tisto leto je minilo 

zelo hitro. Veliko se je dogajalo, kot najstarejši letnik 

pa smo imeli tudi največ privilegijev. Ogromno časa 

smo posvetili šoli in se z razredom zelo povezali. 

Mogoče bi spremenila nekaj stvari glede uspeha, ven-

dar je to težko reči zdaj, ko že imam začrtano pot.    
 

 Bi želela, da tudi tvoji nasledniki obiskujejo 

takšno srednjo šolo kot je ŠCRS? Zakaj? 

Vsekakor je to majhna šola, kjer sem se počutila zelo 

domače. Poznaš skoraj vse dijake, tudi poimensko, kar 

je na večjih šolah skoraj nemogoče. Pri moji odločitvi 

je imela največjo vlogo oddaljenost od domačega kraja, 

ki mi je prihranila marsikatero uro spanja. Res je, da 

ima šola tudi pomanjkljivosti. Nimaš tako velike izbire 

tujih jezikov. Sama bi se raje učila španščine ali pa ita-

lijanščine. Na voljo je manj izbirnih predmetov, na 

športno je treba hoditi dobrih 10 minut peš ... A šolo 

sem sprejela takšno, kot je. Najbolj pomembno 

pa je, da si za svoj uspeh zadolžen 

sam.  

VANJA GROŠEK 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2016 

Intervjuvala: Valentina Bek 



Lana Gobec, zaposlena pri Legebitri, je letos zaključila študij mednarodnih odnosov na FDV-ju. Stara je 27 let, Šolski center 

Rogaška Slatina je začela obiskovati leta 2005/6. Program gimnazije je uspešno zaključila leta 2008/9. 

 

Kateri je tvoj najljubši spomin iz srednje šole?  

Težko je izbrati samo enega, vsekakor mi je celotno šolanje ostalo v zelo lepem spominu, seveda pa ob takih vprašanjih pridejo 

na misel razna potovanja in neformalne izkušnje, na primer izleta v Pariz in Strasbourg, projekt s šolami iz Slovaške in Madžar-

ske, ne morem pa ne omeniti zadnjega dne srednje šole, ko smo ponoči stopnišče napolnili s kozarci, polni vode. 

 

Ti je dalo šolanje na ŠCRS kakšno življenjsko popotnico, ki ti danes pride še posebej prav?  

Vsekakor, tekom šolanja sem se ukvarjala tudi z veliko šolskimi dejavnostmi, na primer pri novinarskem krožku, kjer smo sne-

mali promocijske videe, delali raziskovalno nalogo, se učili postavljati spletne strani in ker sem sama vedno iskala raznolike in 

široke izkušnje, sem jih ravno z vsem tem udejstvovanjem pridobila. 

 

Ali si še v stikih z bivšimi sošolci oziroma profesorji? 

Ker trenutno moja služba in življenje bazirata v Ljubljani, redkeje srečam koga iz srednješolskih dni. Vendar so priložnostna 

srečanja vedno prijetna za obujanje spominov. 

 

Kaj bi izpostavila kot prednosti šolanja na ŠCRS?  

Meni osebno je bila prednost zagotovo ta, da je bila šola v domačem kraju. Vendar sem nato ugotovila tudi, da je prednost 

manjše šole tudi v tem, da se bolje spoznaš s sošolci in tudi profesorji. 

 

Kaj najbolj pogrešaš iz svojih srednješolskih dni? 

 Brezskrbnost, ki sem jo takrat imela.  
 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet in zakaj? 

Težko bi izbrala samo enega, vsekakor so imeli vsi zanimive in dolgočasne momente. Vendar pa mislim, da to uvidiš šele 

takrat, ko po nekaj letih gledaš nazaj. Če bi me to vprašala v času šolanja, bi najverjetneje rekla, da tisti predmet, pri katerem ni 

bilo treba nič delati. 

LANA GOBEČ 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2009 

Intervjuvala: Taja Gobec 



 

 Kateri je tvoj najlepši spomin na čas šolanja na ŠCRS? 

Maturantski izlet in izlet v Bruselj! 

 

 Ali se je tvoj pogled na stroko spremenil, odkar delaš, 

in kako? 

Se je, ker mi nismo imeli takšne prakse pri delodajalcu, kot jo 

imate vi sedaj. Tam ni bilo dela s strankami, bilo je veliko bru-

šenja na roke in v optiki je delo tudi bolj razgibano, kot je bilo 

prikazano v šoli. 

 

 Kakšno je takrat bilo vzdušje/življenje v dijaškem 

domu? 

Včasih mi je bilo precej stresno, saj ni tako enostavno živeti 

stran od doma, sam med ljudmi, ki jih praktično še nisi tako 

poznal, nato pa postanejo velik del tvojega življenja. A bolj kot 

je šlo proti koncu, boljše je bilo.  

 

 Si upaš z nami deliti najbolj drzno stvar, ki ste jo z raz-

redom naredili skozi leta šolanja? 

Mogoče kakšno skupinsko »špricanje« pouka in ko smo se pos-

lavljali, smo vso šolo poškropili z vodo s pomočjo vodnih piš-

tolic. V dijaškem domu pa smo iz več rjuh sešili eno veliko, se 

vsi podpisali nanjo in to obesili skozi okno prvega nadstropja. 

MARTINA Š IJANEČ 
Program: tehnik optik 

Zaključek šolanja: 2006 

Intervjuvala: Nuša Bezjak 

 

 Kakšni so bili tvoji občutki ob prihodu na ste-

klarsko šolo v Rogaško Slatino? 

Bil sem zelo navdušen in presenečen v 

pozitivnem smislu in zelo hitro in z 

velikim veseljem sem se privadil na 

slovenski jezik in družbo, kar je bilo zame 

zelo pomembno. 

 

Ali si imel težave s slovenskim jezikom? 

Seveda, na začetku šolanja sem težko sprejel ta izziv. 

Zelo neprijetno se mi je bilo pogovarjati s profesorji in 

dijaki v svojem maternem jeziku, vendar mi je bil to en 

korak dlje, ki me je usmerjal in vodil naprej, da se iz 

dneva v dan naučim več slovenskih besed, izgovorjave, 

pisave … 

 

 Kako te je sprejela nova družba? So te morda v 

družbi gledali kot tujca? 

Ne, zelo hitro in pogumno sem stopil do prijateljev, ki 

so me lepo sprejeli takega, kot sem in mi  pomagali na 

začetku, proti koncu pa smo se vse več in več spozna-

vali ter ostali v stikih do danes. 

 

Kako pa je bilo s prevozom? 

Težav z prevozom na srečo nisem imel, saj sem se vsak 

dan vozil z vlakom od Đurmanca do Rogaške Slatine. 

 

Ali si imel težave s časom za učenje? 

Časa za učenje doma ni bilo dosti, tako da sem ves čas 

na vlaku in prosti čas vložil v učenje.  Danes mi tega ni 

žal! 

BERNARD HORVAT 
Program: steklar 

Intervjuval: Marin Horvat 



 

Zakaj si se odločil za šolanje na ŠCRS? 

Za šolanje na ŠCRS sem se odločil zato, ker je blizu mojega doma, jaz pa sem izbiral, v katero splošno gimnazijo naj se vpišem. 

Ker je ta bila najbližje, je to odigralo veliko vlogo, vendar me je tudi bratranec, ki je prej obiskoval to šolo, prepričal, da je izbi-

ra prava. 

 

Kateri dogodek ti je najbolj ostal v spominu? 

Dogodek, ki mi je najbolj ostal v spominu, je, da smo pred zadnjim šolskim dnem taborili pred šolo, si pekli hrano in se zabava-

li vso noč. Seveda čez noč nismo ostali vsi, vendar se nas je nekaj našlo takih, ki smo pred šolo dočakali jutro. 

 

Bi se danes odločil za drugo šolo, če bi še enkrat izbiral? 

Ko slišim svoje sovrstnike pripovedovati o svojih izkušnjah v srednji šoli, danes vem, da sem izbral pravo srednjo šolo. Če bi še 

enkrat izbiral, bi še enkrat izbral ŠCRS. 

 

Kaj bi svetoval sedanjim dijakom? 

Vsem bi svetoval, da naj poslušajo profesorje med poukom, saj to potem skrajša čas uče-

nja za teste ali spraševanja in pa naj uživajo ta leta na srednji šoli, saj si jih bodo zapomnili za vse življenje. 

 

Kako je ŠCRS vplival na življenje, ki ga živiš danes? 

ŠCRS je vplival na moje življenje tako, da sem tam spoznal zelo dobre prijatelje, s katerimi še vedno vzdržujem stike. Pridobil 

sem tudi veliko znanja, ki mi pomaga pri splošni razgledanosti v življenju. 

 

Lahko opišeš spomine na prvi in na zadnji dan srednje šole? 

Ko smo prišli prvi letniki prvi šolski dan v razred, smo se vsi zadrževali v skupinah, ki so jih sestavljali samo učenci iz našega 

kraja/osnovne šole, saj smo poznali le te. Vsi smo bili malo na trnih, kaj pričakovati od začetka srednje šole in novih sošolcev. 

Zadnji šolski dan pa je bil sladko-kisel, saj smo vedeli, da bomo zapustili kraj, kjer smo preživeli štiri leta svojega življenja in 

tam ustvarili toliko spominov, vendar pa smo bili hkrati tudi veseli, da smo zaključili to poglavje svojega življenja. 

JURE Z ERAK 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2013 

Intervjuvala: Nikita Kokot 



 

Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Se ti 

je morda kak dogodek še posebej vtisnil v spomin?  
Zelo lepo je bilo na ekskurziji v Provanso in maturant-

skem izletu v Grčiji. Zanimiv dogodek je bil, ko je pro-

fesorju Pokornu padel goreč magnezij na mizo, nepoza-

bno pa je bilo tudi zvončkljanje s ključi gospoda Bradi-

ča.  

 

Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj? 

Geografija, saj je predmet sam po sebi zanimiv in upo-

raben, zanimiva je profesorica, ki razumljivo podaja 

snov.  

Glavna prednost tvoje bivše srednje šole? 

Za prebivalce Rogaške Slatine definitivno bližina, sicer 

pa majhnost šole in pa domače vzdušje. 

 

 Še danes si v neposredni bližini svoje bivše šole. 

Kakšni so prvi občutki, prve misli ob pogledu nanjo? 

Kaj se ti zdi, da se je  od časa tvojega šolanja do  danes 

najbolj spremenilo? 

Občutki na lepo, brezskrbno obdobje v 

življenju. Težko rečem, kaj se je spremenilo. Vem, 

da se je ravnateljica, po novem pa imajo tudi muzikal.  

 

Kaj bi sporočil dijakom šole oz. bodočim dijakom? 

Da je strašno zafrknjeno na svetu, nikomur še ni uspelo 

preživeti. 

MIHA DOŠ LER 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2012 

Intervjuvala: Špela Došler 

 Kdaj si obiskoval srednjo šolo in kako si se pri-

lagodit temu okolju? 

1. septembra sem se podal v Rogaško Slatino v steklar-

sko šolo, kjer sem se  vpisal  v program steklobrusilca. 

Prvi vtisi so mi bili zelo čudni. Ugotovil sem, da bom v 

času šolanja prebival v dijaškem domu, kjer smo bili 

zbrani učenci iz vseh republik Jugoslavije. Zelo sem bil 

presenečen, ko me je vzgojitelj Marjan Jazbec razpore-

dil v sobo, v kateri smo bili štirje Slovenci, pet Hrva-

tov, dva Srba in šest Makedoncev, pomešani s tretjimi 

letniki. V samem začetku smo se težko sporazumevali,  

ker nekateri še niso dovolj obvladali slovenskega jezi-

ka. 

 

V katerem času si obiskoval to šolo? 

Šolo sem obiskoval v času od leta 1961 do 1964 leta. 

Splošno znanje sem dobil pri teoretičnem in praktičnem 

pouku. Praktični je trajal od 5. ure zjutraj pa do 9. ure v 

prvi izmeni ali do 13. ure v drugi izmeni. Slednje so se 

tedensko menjavale. Ob sobotah, ko ni bilo teoretičnega 

pouka, smo imeli praktičnega od 5. ure zjutraj do 13. 

ure v drugi izmeni.  Teoretični pouk se je odvijal vsak 

dan popoldne od 15. do 19. ure.  V času šolanja so me 

tako  različni profesorji poučevali razna področja. 

 

 Kateri učitelji so te učili in pri katerih področ-

jih ste sodelovali? 

MARJAN UNEGAR, PEDAGOŠKI VODJA 

JOŽE URŠIČ, OGNJEODPORNI MATERIAL 

VLADO TKAVC, SUROVINE, KEMIJA 

JOŽE MLAKAR, MATEMATIKA 

MARJAN JAZBEC, SLOVENŠČINA 

GOSPOD MRHAR,  DRUŽBENO-EKONOMSKA VZGO-

JA IN EKONOMIKA PODJETJA 

VESNA DJINOVSKI,  TEHNOLOGIJA STEKLA 

MARJAN PRISIČEK, TEHNIČNO RISANJE 

BOGDAN FIRŠT, ZDRAVSTVENA VZGOJA 

 

 

ANTON KLOKOČ OVNIK  
Program: steklar 

Zaključek šolanja: 1964 

Intervjuvala: Antonija Klokočovnik 



 

 

Kako je potekalo izobraževanje in kako je to vplivalo na tvoje nadaljnje življenje? 

Čas mojega šolanja in bivanja v domu steklarske šole je hitro minil. Leta 1964 sem predložil maturantsko nalogo, izbrusil 

design po lastni zamisli na 25 cm kristalni vazi ter pred komisijo odgovarjal na vprašanja iz teoretičnih predmetov; tako sem 

uspešno zaključil šolanje. V času slednjega sem se naučil mnogo novega. Spoznal sem, da v življenju ne bo tako lepo, kot sem 

si zamislil. Potrebno se bo še potruditi. Premagati bo potrebno marsikatero oviro ter se resno oprijeti dela, če hočem udobno 

življenje. Po končnem šolanju sem se zaposlil v steklarski šoli. Delo sem opravljal v brusilnici kristalnega stekla vse do 1976. 

leta, ko so mi omogočili dodatno izobraževanje. Po končnem izobraževanju sem leta 1978 prevzel delovno mesto izmenovodje 

v dodelavi. To delo sem opravljal vse do upokojitve. 

 

Si bil zadovoljen s to šolo in kakšni so občutki danes?  

Če me danes vprašate za občutke v času šolanja v steklarski šoli, vam odkrito priznam, da so mi od tega časa ostali v spominu 

najlepši dnevi v moji mladosti, da sem se tudi prijetno počutil v času zaposlitve, pa čeprav so bili večkrat prisotni 

težki delovni pogoji. Vse bi še enkrat ponovil, ko bi mi življenje dopuščalo. 

Praktični pouk so poučevali: 

KORDAR ŽABRLI za STEKLOBRUSILCE 

EMICA ZABUKOVŠEK za STEKLOSLIKAR-

JE 

JANKO BASTAŠIČ  za STEKLOPIHALCE 

 

Moj učitelj praktičnega pouka je bil gospod 

Kordar  Žabrli. Bil je fizično zelo postaven 

mož. Po naravi je bil zelo strog, saj nikoli 

ni popuščal, temveč je vztrajal  pri svojem 

odločanju, zaradi česar smo se ga vsi bali. 

To je bil eden od vzrokov, da smo zelo 

hitro vsi obvladali tehniko brušenja različ-

nih okraskov na površino stekla. Brusili 

smo različne designe oz. okraske. Takrat je 

steklarska šola s svojimi izdelki opremljala 

hotele po vsej Jugoslaviji. Vsak hotel je 

imel svoj design iz steklenih artiklov in 

zato smo morali hitro obvladati tehniko 

brušenja za posameznega. Ob zaključ-

ku vsakega letnika smo mora-

li izbrusiti izdelek za oceno iz 

praktičnega pouka. Prvi izde-

lek, ki sem ga predložil, sem 

nato odkupil in ga hranim še 

danes za spomin. To je Pariz na 15 

cm vazi številka 865. Ob zaključku vsake-

ga letnika smo morali opraviti še 30-

dnevno počitniško prakso. 



 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak 

dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali pa 

morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Najbolj se mi je vtisnil v spomin športni dan na Rogli, ko so 

nam profesorji zaplenili ves alkohol, zato sva s sošolcem sple-

zala skozi okno v trgovino po novega, vendar so nam tudi tega 

odvzeli. No, s tem sem si pridobil zaslužen ukor, ampak vsi 

smo enkrat mladi in neumni. 

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Najljubše so mi bile razredne ure z mojo razredničarko Heleno 

Topolovec. 

 

 Še danes si v neposredni bližini svoje bivše šole. Kakšni 

so prvi občutki, prve misli ob pogledu nanjo? Kaj se ti zdi, da 

se je  od časa tvojega šolanja do  danes najbolj spremenilo? 

V bistvu nisem več v bližini šole. Prva stvar, ki mi pade na 

pamet ob misli na šolo, je malica. Vem pa, da se je tudi ta spre-

menila. 

 

 Kaj meniš, da je glavna prednost tvoje bivše srednje 

šole? 

Glavna prednost je zagotovo bližina. 

 

JAKOB BIZJAK  
Program: gimnazija 

Letnik: 1991 

Intervjuvala: Špela Došler 

 

MAGDA MAJER (PLEVČAK) 
 

Od leta 1981 sem obiskovala srednjo šolo, smer steklar, 

pod okriljem razredničarke Marjane Bradič. V razredu 

nas je bilo približno 25 dijakov. Večinoma smo ostali v 

tem poklicu. Prav tako pa imamo na vsakih deset let 

obletnico našega razreda, ki se je udeležimo v velikem 

številu. Zanimivo je, da takrat na šoli še ni bilo progra-

mov tehnik optik in pa gimnazija kot sedaj … Seveda 

mi vse pridobljeno znanje še danes pride prav, prav 

tako pa ga nenehno dopolnjujem. 

 

MARTINA PLEVČAK 

 

Obiskovala sem srednjo šolo v Rogaški Slatini, in sicer 

program tehnik optik, vse od leta 1999 do 2003. Prvi 

dve leti mi je bila razredničarka gospa Josipa Hrepev-

nik, današnja profesorica zgodovine, nato pa gospod 

Bradič. Danes delam v Celju, pri zavarovalnici Grawe, 

v drugačnih ''vodah'', za katere sem se šolala, vendar mi 

znanje kljub temu pride vedno prav. 

 

 

MAGDA MAJER (PLEVČ AK) 

MARTINA PLEVČ AK 
Intervjuvali: Mojca in Tjaša Plevčak 



Gospod Gerhard Percl je začel svoje srednješolske izobraževanje na Steklarski šoli v Rogaški Slatini davnega leta 1956.  
  

 Zakaj ste se vpisali na to šolo?  

Na steklarsko šolo sem se vpisal, ker je oče zbolel in starši niso imeli dovolj denarja za moje šolanje. Steklarna Hrastnik je 

takrat preko sistema štipendiranja omogočala šolanje na steklarski šoli v Rogaški Slatini praktično zastonj. Steklarstvo pa mi je 

bilo zelo blizu, saj izhajam iz tipične steklarske družine po očetovi in materini strani. 
  

 Kdaj ste obiskovali steklarsko šolo? 

Steklarsko šolo sem obiskoval med leti 1956 in 1959 in se izobraževal  za poklic steklopihalca. 
  

 Kdo so bili vaši sošolci? 

Bili smo zelo pisana generacija. Moji sošolci so bili Slatinčani, Makedonci, Hrvati iz Pule in Samobora, nekaj jih je bilo celo iz 

Bosne in Hercegovine in mi iz Hrastnika. Čeprav smo bili narodnostno zelo različni, smo se zelo dobro razumeli. Z nekaterimi 

sošolci smo še danes zelo dobri prijatelji.  
  

 Kako sta potekala pouk in praksa? 

Prakso smo imeli zjutraj, pouk pa popoldan. Prvi dve leti, ko so gradili peč, smo imeli prakso v steklarni. Vstajali smo ob 

treh zjutraj. Prvi del prakse smo imeli do pol šestih, učili smo se pihati steklo. Nato smo se 

razdelili v dve skupini. Prva se je vrnila v dijaški dom ali pa po kruh za malico, drugi pa so ostali v steklarni do devetih. Potem 

sta se skupini zamenjali. Praksa se je nadaljevala do 13. ure. Ko so dokončali peč v steklarski šoli, smo prakso opravljali tam. 

Pouk smo imeli od 15. do 19. ure. Moj najljubši predmet je bil matematika.  
 

 Kaj lahko poveste o življenju v dijaškem domu? 

V eni sobi je bilo 18 fantov, spali smo na pogradih. Samo enkrat na mesec si lahko šel domov, če si bil zelo priden in nisi delal 

neumnosti. Domov smo šli v soboto zvečer in se vračali naslednji dan, v nedeljo zvečer. Imeli smo svoj ansambel. Veliko smo 

peli in plesali, skoraj vsak je znal igrati na harmoniko ali trobento. V jedilnici šole smo imeli vsako soboto zabavo s plesom. 
  

 Kam vas je vodila pot po končani srednji šoli? 

Zaposlil sem se kot steklopihač v Steklarni Hrastnik. Po odsluženem vojaškem roku pa sem se vrnil v Rogaško Slatino in se 

vpisal v prvo generacijo tehnične šole med letoma 1964 do 1967, ki sem jo tudi uspešno končal. Po končani tehniški šoli sem 

nadaljeval študij in postal inženir kemijske tehnologije, nato dokončal še visokošolski študij ekonomije in na koncu postal 

magister ekonomskih znanosti.  
  

 Če bi lahko, ali bi kaj spremenili na svoji šolski poti? 

Ne, vesel sem, da sem bil dijak steklarske šole, še posebej pa ponosen, da sem bil dijak prve generacije tehnične šole. Na šoli 

sem se zelo dobro počutil in postal zelo samostojen, saj sem odšel od doma že pri štirinajstih letih. Celo nogavice sem se nau-

čil pokrpati. Šola mi je dala dovolj znanja, da sem uspešno dokončal študij. 
  

 Nam lahko zaupate še kako prigodo? 

V času nadgradnje šole je vsak dijak moral odpeljati približno petdeset samokolnic peska, da je imel priznan šolski dan. 

Še danes ne maram in ne morem videti mlečnega zdroba, saj sem ga jedel tri leta zaporedoma vsak večer. V dijaškem domu 

smo večkrat tudi kaj ušpičili, razbili kako šipo, zganjali nočne nemire in imeli tudi kakšen pretep. 

 

 

GERHARD PERČL  
Program: steklar 

Zaključek šolanja: 1959 

Intervjuvala: Ava Šafranko 



Obiskovala sem Šolski center Rogaška Slatina, oddelek gimna-

zija od šolskega leta 2005/06 do 2008/09. Na gimnazijo imam 

lepe spomine, saj sem pridobila veliko izkušenj in splošnega 

znanja, kar mi je bilo v pomoč tudi naprej pri študiju. Od časa 

mojega šolanja pa do zdaj se glede samih smeri ni spremenilo 

nič. Še vedno se je možno vpisati na smeri gimnazija, tehnik 

optik in steklar, tako kot takrat. Mislim, da je še vedno največ 

dijakov na smeri gimnazija, najmanj pa se jih odloči za poklic 

steklarja.  

DAŠ A PREVOLŠ EK 
Program: gimnazija 

Letnik: 1991 

Intervjuval: Oto Šolman 

 

 Kakšni spomini vas vežejo na srednješolsko 

izobraževanje na ŠCRS?  

Na šolska leta me vežejo res lepi spomini, predvsem 

zaradi novih prijateljev, s katerimi sem bival v dijaškem 

domu, in novega okolja, saj Rogaške Slatine pravzaprav 

nisem poznal, Lipca je obstajala že v »naših« časih. 

 

 Katerega dogodka iz časa srednje šole se najbo-

lje spominjate in zakaj? 

Veliko dogodkov mi je ostalo v spominu, mogoče pa bi 

izpostavil čas obnove dijaškega doma, saj so se z obno-

vo pogoji bivanja bistveno spremenili, seveda na bolje. 

Bil pa je ta čas zanimiv tudi zaradi tega, ker smo bili 

nastanjeni po drugih lokacijah po Rogaški in za zamu-

janje na pouk tako ni zmanjkalo izgovorov.    

 

 Če bi se imeli enkrat odločati za izbiro srednje 

šole, bi se odločili enako? Zakaj? 

Težko bi rekel, ali bi se v današnjem času še enkrat 

odločil za isto šolo, saj se je veliko stvari v 39-ih letih, 

odkar sem se vpisal v Steklarsko šolo spremenilo, vse-

kakor pa mi ni bilo nikoli žal, da sem 

se izučil za ta težak, a lep poklic. 
 

 

IVAN LAMPRET 
Program: steklarski tehnik 

Intervjuval: Jošt Logar 



 

 Zakaj ste se takrat odločili za šolanje na ŠCRS? Kaj vas je pritegnilo 

Pritegnile so me tri zadeve: bližina, super šolski izleti in individualni pristop profesorjev do dijakov. Ko pa sem začel s šolan-

jem, sem si kljub temu želel biti le številka.  

 

 Katere dejavnosti na šoli ste obiskovali? 

Pri manjših šolah so dodatne/obšolske dejavnosti vedno bolj omejene kot pri večjih, a katerih koli sem se udeležil, so bile dobro 

izpeljane. V prvem letniku sem sodeloval pri projektih likovne umetnosti, šolskem radiu in bil tudi del mednarodne izmenjave. 

V višjih letnikih sem pa počasi zmanjševal sodelovanje s šolo in se bolj ukvarjal s svojimi projekti v prostem času, med drugim 

tudi z neproduktivnimi.  Še vedno sem pa s šolo hodil na izlete, med drugim tudi na prvo preživetje v naravi.  

 

 Kaj vam je ŠCRS »dal«, kakšen pečat je pustil v vašem srcu in ali res velja naš slogan »Šola za znanje, smeh in san-

je«? 

Vsekakor mi je ŠCRS pustil pečat. Če se osredotočim na besede iz slogana, se zagotovo strinjam, da mi je šola prinesla ogrom-

no znanja. Kar se tiče smeha, smo si ga ustvarili sami, včasih tudi na nepravi način. Lahko pa pohvalim ravnateljico in ostale 

profesorje, da so nas vzgajali in ne zaznamovali zaradi lumparij, ki smo jih počeli. Tako so nam omogočili, da nis-

mo izgubili sanj.  
  

Kje ste nadaljevali  nadaljnje šolanje in kje ste danes? 

Šolanje sem nadaljeval na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Med študijem sem odšel tudi na izmenjavo na CPH Busi-

ness School na Dansko in eno poletje preživel v Shanghai Summer School na Kitajskem. Trenutno sem zaposlen v Kozmetiki 

Afrodita, d. o. o., in odlašam s pisanjem magistrske naloge. 

 

 Sedaj, ko ste našli svojo vizijo za življenje, me zanima, ali bi ob izbiranju srednje šole znova izbrali ŠCRS? 

Seveda, in danes še bolj suvereno. Čas je zame zelo pomembna vrednota, saj ga ne moreš ustvariti in ne kupiti. Že čas, ki sem 

ga privarčeval pri vožnji, mi je omogočal, da sem se ukvarjal s stvarmi, ki te naredijo drugačnega od ostalih.  

 

 Kot veste, naša šola praznuje 70 let. Kaj bi ji zaželeli ob jubileju? 

Šoli želim, da bo imela še naprej kvaliteten, dobro usposobljen kader, kakor je bilo to v preteklosti. 

IVO MIJOŠ EK 
Program: gimnazija 

Intervjuvala: Zala Plevnik 



 Zakaj ste se takrat odločili za šolanje na ŠCRS? Kaj 

vas  je pritegnilo? 

Za ŠCRS sem se prvenstveno odločil zaradi bližine šole, nasve-

tov znancev ter osebnega pristopa na relaciji profesor - dijak. 

 

 Katere dejavnosti na šoli ste obiskovali? 

Poleg rednih in obveznih vsebin sem opravljal tudi raziskoval-

no delo. 

 

 Kaj vam je ŠCRS »dal«, kakšen pečat je pustil v vašem 

srcu in ali res velja naš slogan: »Šola za znanje, smeh in san-

je«? 

Med mojih šolanjem na gimnaziji v Rogaški Slatini sem prejel 

kvalitetno predano znanje, navezal nove sti-

ke ter spletel mnoga nova prijateljstva.  
 

 Kje ste nadaljevali  nadaljnje šolanje in kje ste danes? 

Šolanje sem nadaljeval na Strojni fakulteti na Univerzi v Mari-

boru, kjer sem še tudi sedaj. 

 

 Sedaj, ko ste našli svojo vizijo za življenje, me zanima 

če bi se ponovno odločali za srednjo šolo, ali bi znova izbrali 

ŠCRS? 

Vsekakor bi se znova odločil za ŠCRS zaradi vseh zgoraj nave-

denih in mnogo drugih razlogov.  

 

 Kot veste, naša šola praznuje 70 let …kaj bi ji zaželeli 

ob jubileju? 

Vsem delavcem in predvsem vsem dijakom bi zaželel bi, da 

sledijo svojim sanjam in uspešno premagujejo vse zapreke, ki 

se pojavijo na njihovi poti. 

AMBROZ  KREGAR 
Program:gimnazija 

Zaključek šolanja: 2011 

Intervjuvala: Zala Plevnik 

 Vemo, da je naša šola znana po svoji majhnosti 

in tako po večjih in manjših razredih, koliko pa je vas 

bilo v razredu? 

Četrti letnik nas je obiskovalo 15 dijakov. 
 

 Zakaj pa ste se pravzaprav odločili za to šolo in 

ta šolski program? 

Šola je bila relativno blizu mojemu domu, dijaški dom 

pa je bil takoj ob šoli. Za program pa sem se odločila, 

ker je poklic tehnika optika lep in lahko pomagaš lju-

dem.  
 

 V vseh teh štirih letih ste doživeli marsikaj, 

verjamem, da je med njimi bilo veliko nepozabnih 

trenutkov. Kateri so vaši najljubši, ki se jih spominja-

te? 

Zagotovo je to maturantski ples, ki je bil nepozaben in 

pa seveda skupni izleti. 
 

 Srednješolski čas je čas navihanosti in podivja-

nih hormončkov. Je tudi vas kdaj zaneslo in ste kaj 

ušpičili? 

Hmm, moram pomisliti … V prvem letniku sem preš-

pricala uro matematike.  
 

 Kako pa se vam zdi vso to znanje, ki ste ga pri-

dobili, kakšen vpliv je imelo na nadaljnje izobraževan-

je in vaše življenje nasploh? 

Menim, da je moje pridobljeno znanje zelo dobro za 

nadaljnje šolanje in življenje.  
 

 Bi kaj na šoli spremenili, če bi lahko? 

Ne. 

 Bi kaj želeli sporočili še prihajajočim dijakom? 

Imejte se radi, veliko se smejte, pa ne 

pozabite tu in tam napisati domačo 

nalogo.  

LUCIJA POLAJŽER 
Program: tehnik optik 

Intervjuvala: Katja Stojnšek 



Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak dogodek še 

posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali pa morda ura ocenje-

vanja, neopravičene ure? 

 

Na srednjo šolo me veže veliko spominov; takih, ki se jih spominjam 

s cmokom v grlu in takih, ob katerih se zavem, da sem se naučila 

zares veliko. In ne govorim le o integralih, tektoniki litosferskih plošč 

ali smislu Shakespearove drame o »biti ali ne biti« … Ne. Govorim o 

majhnih, a hkrati velikih stvareh; o odnosih, o spoznavanju same 

sebe, o samostojnosti in samozavesti, o organiziranosti, disciplini in 

timskem delu, o vsem tistem, kar me je pripravilo na nadaljnje življenje.  

Ena izmed prigod, ki mi je še posebej ostala v spominu (in morda ni najlepši šolski primer, a vendarle), je skupinsko 

»špricanje« pouka. Zgodilo se je v drugem ali tretjem letniku. Bil je petek in prišli smo na idejo, da bi zadnji dve uri kar presko-

čili. Po začetnem oklevanju smo hitro izglasovali strinjanje, se na kratko zadržali pri posledicah in se podali iz šole, kjer smo še 

nekaj časa preživeli skupaj.  

Seveda si lahko mislite, da tako profesorica »prešpricanih« ur kot tudi razredničarka nista bili navdušeni nad našim dejanjem, a 

smo se kot razred takrat zares povezali. Vedeli smo, da smo vsi v enakem položaju, s katerim se bomo morali soočiti in to je 

bilo nekaj, kar nas je združevalo. Na koncu sta nas združevali tudi dve neopravičeni uri, ki sta ostali kot o(s)pomin našega 

(takrat nepremišljenega) dejanja.     
 

Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

To vprašanje pa ne bo težko – slovenščina. Vsekakor tudi geografija zaradi izredno zanimivega podajanja snovi, in angleščina 

zaradi težnje profesorice k organiziranosti, ki jo imam vcepljeno še danes.  

A če se vendarle vrnem k meni dragi slovenščini … Ta mi je dala občutek za jezik, motivacijo za raziskovanje in védenje, kako 

pomembno je kritično mišljenje, njegovo argumentiranje in premišljeno izbiranje besed.  
 

Sprehod med slovnico in književnostjo je bil dinamičen in se je hkrati dopolnjeval, ure pa so od časa do časa zapolnile tudi t. i. 

»žute minute«, ob katerih smo se pošteno nasmejali.  
 

 Bila si prva urednica šolskega spletnega časopisa, ki še vedno izhaja. Kakšno je tvoje mnenje o tem, da mladi pišejo? Zakaj 

meniš, da je šolski časopis nekaj, kar je dobro, da ima vsaka šola? 

 Obdobje urednikovanja in pisanja za šolski spletni časopis ima pri meni prav posebno mesto. (Ponovni) začetki izhajanja časo-

pisa, ki smo jih zagnali skupaj s profesorico Heleno Topolovec, so pomenili velik korak za šolo in veseli me, da spletna Glažov-

na še vedno nastaja.  

V času napredka tehnologije in hitrega tempa izgubljamo smisel za tvorjenje stilnih in razumljivih povedi. Naša komunikacija 

poteka v stilu »štekam – štekaš«, brez pretiranih pojasnil in dodatkov, krajše kot so tvorjene besede (na primer »K« namesto 

»OK«), bolj je stvar v koraku s časom in tako se vedno bolj in bolj izgubljamo v poplavi anglicizma.  

Ravno zato vidim velik pomen v pisanju mladih, ki s prelivanjem svojih misli na papir širijo besedni zaklad, preverjajo ne le 

svoje razumevanje, temveč tudi razumevanje drugih in predvsem sporočajo svetu, da tudi njihovo mnenje šteje.  

Šolski časopis je odlična vstopnica za vse tiste, ki želijo negovati jezik in razširjati svoje znanje na tem ali onem področju, ki 

ga morda pri pouku ne utegnemo predelati. Hkrati pa je šolski časopis tudi pregled dogodkov, druženje med generacijami letni-

kov in dokaz, da šola diha, da živi in da se neprestano nekaj dogaja.  
 

Kaj meniš, da je poleg bližine, majhnosti in dobrih odnosov še prednost tvoje bivše srednje šole? 

Ko se takole ozrem nazaj, je zame največja prednost pozornost profesorjev za skrite talente ali stvari, ki jih dijaki obvladajo, a v 

njih morda niso vešči do te mere, da bi si dovolili se izpostaviti. Profesorji skupaj z dijaki z občutkom negujejo talent ali vešči-

no in spodbujajo rast.  

Kar želim povedati, je, da ima prav vsak izmed nas nekaj, v čemer je dober, nekaj, kar obvlada, in ŠCRS je mesto, kjer lahko 

zažariš in se izpopolnjuješ v tistem, kar te veseli.  
 

Kaj bi sporočila sedanjim in bodočim dijakom šole? 

Bodite radovedni, raziskujte, preberite več, kot je potrebno, dovolite si izpostaviti se in ne jemljite svojega znanja 

kot samoumevnega, to je namreč nekaj, česar vam, četudi vam vzamejo čisto vse, ne 

morejo nikoli odvzeti.  

TINA FAJŠ 
Program:gimnazija 

Zaključek šolanja: 2015 

Intervjuvala: Manca Posilović 



 Zakaj ste se takrat odlo-

čili za šolanje na ŠCRS-? 

Če se dobro spomnim, me je 

pritegnila predvsem bližine šole 

in zavedanje, da bom lahko 

vsako jutro spala skoraj do 7. 

ure. K odločitvi pa so pripomo-

gli tudi dobri prijatelji, s kateri-

mi smo se skupaj podali novim 

dogodivščinam naproti. 

  

 Katere dejavnosti na 

šoli ste obiskovali? 

Na šoli sem obiskovala pevski 

zbor in se vsa leta vneto kalila v 

novinarskem pisanju pri šol-

skem časopisu Glažovni. Sicer pa sem se velikokrat domislila 

in zapisala marsikateri vezni tekst za proslave, najpomembnej-

ša dejavnost srednje šole pa je bilo moje podpredsedovanje v 

razredu, ki je velikokrat pojedlo kar nekaj živčkov in dragoce-

nih minut. 

 

 Kaj vam je ŠCRS »dal«, kakšen pečat je pustil v vašem 

srcu in ali res velja naš slogan »Šola za znanje, smeh in san-

je«? 

Dal mi je veliko, v srcu je pustil velik pečat in še večji nasme-

šek na obrazu. Sicer pa, znali smo dokaj veliko, 

smejali smo se zelo zelo veliko, sanjali pa na 

trenutke kar preveč … Tako da ta slogan vsekakor 

velja.  
 

 Kje ste nadaljevali  šolanje in kje ste danes? 

Šolanje sem nadaljevala na Univerzi v Ljubljani, študiram slo-

venistiko in teološke študije. Danes uživam status absolventa in 

razmišljam, kako začeti s pisanjem diplomskih nalog. Da bi 

svoje znanje še izpopolnila, pa sem se ravno v tem mesecu 

podala na Erasmus izmenjavo na Slovaško. 
 

 Sedaj, ko ste našli svojo vizijo za življenje, me zanima,  

ali bi znova izbrali ŠCRS? 

Vsekakor. Nikoli mi ni bilo žal štirih let, ki sem jih preživela 

med zidovi ŠCRS. Spomnim se, da sem odločitev za slatinsko 

srednjo šolo velikokrat objokovala pred testi in spraševanji, 

ampak se mi zdi, da je to popolnoma normalen pojav. Zdaj, po 

dobrih treh letih statusa bivše ŠCRS-jevke, pa vem, da bi še 

enkrat izbrala enako. 
 

 Kot veste, naša šola praznuje 70 let. Kaj bi ji zaželeli 

ob jubileju? 

Da čimprej menja fasado in postavi lastno telovadnico! Sicer pa 

še na mnoga nasmejana leta in tisoče znanja polnih dijakov. 

NIKA JANČ IČ  
Program: gimnazija 

Intervjuvala: Zala Plevnik 

 Vemo, da je naša šola znana po svoji majhnosti 

in tako po večjih in manjših razredih, koliko pa je vas 

bilo v razredu? 

Naš razred je bil kar v prijetni zasedbi, bilo nas je 20. 
 

 Zakaj pa ste se pravzaprav odločili za to šolo in 

ta šolski program? 

Pravzaprav po končani osnovni šoli nisem vedela kam 

bi se vpisala. Sem sem prišla na dan odpr-

tih vrat in sem se v ta poklic zaljubila 

na prvi pogled.  
 

 V vseh teh štirih letih ste doživeli marsikaj, 

verjamem, da je med njimi bilo veliko nepozabnih 

trenutkov. Kateri so vaši najljubši, ki se jih spominja-

te? 

Najlepše trenutke sem doživela v dijaškem domu. 
 

 Srednješolski čas je čas navihanosti in podivja-

nih hormončkov. Je tudi vas kdaj zaneslo in ste kaj 

ušpičili? 

Haha, da, marsikaj. Vendar je bolje, da vse to zadržim 

zase. 

 Kako pa se vam zdi vso to znanje, ki ste ga pri-

dobili, kakšen vpliv je imelo na nadaljnje izobraževan-

je in vaše življenje nasploh? 

V moji smeri šolanja mi je znanje prišlo zelo prav, dosti 

sem se naučila in odnesla od srednje šole. 
 

 Bi kaj na šoli spremenili, če bi lahko? 

Ne, mislim, da je vse na šoli tako, kot mora biti. 
 

 Bi kaj želeli sporočili še prihajajočim dijakom? 

Rada bi jim sporočila, da šola pravzaprav sploh ni tako 

težka, kot vsi mislijo. Bistvo vsega je le, da smo se pri-

pravljeni žrtvovati in delati tudi takrat, ko nam najbolj 

ni za to. 

URŠKA PAVLAS 
Program: tehnik optik 

Intervjuvala: Katja Stojnšek 

 



Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija 

ali pa morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Moji spomini na srednjo šolo so predvsem pozitivni. Preden sem začela obiskovati Šolski center Rogaška Slatina, sem imela 

nekaj dvomov o tem, ali je ta šola zares prava zame. Že po nekaj tednih sem ugotovila, da sem se verjetno dobro odločila. Sedaj, 

ko pa sem s šolanjem tam že končala, pa vem, da je bila moja odločitev zares pravilna. Profesorji, prijazno osebje in ravnatelji-

ca, ki se je trudila, da bi ŠCRS postal le najboljša šola za nas, so velik del mojih spominov na ta štiri leta. Z njihovo pomočjo 

sem tako ta, verjetno ena izmed pomembnejših let v svojem življenju (vendarle je to čas, ko se odločimo, kam naprej) lažje pre-

živela. Posebej se ne spominjam nobenega dogodka, zagotovo pa bom vedno lahko v mislih z lahkoto podoživela nekaj svojih 

prvih tednov na ŠCRS, ko se tam še nisem najbolje znašla. 

 

Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Verjetno matematika. Pa ne zato, ker bi jo izjemno marala, pravzaprav je na nek način morda sploh nisem marala, temveč zato, 

ker me je največ naučila. Žal nisem najbolj logična oseba in sem zato pri tem predmetu na trenutke imela tudi manjše težave. A 

vendarle me je ravno ta predmet spravil na realna tla, saj je od mene zahteval redno delo in veliko vaje. Poleg računanja sem se 

tako pri teh urah naučila tudi, da za to, da se mi izpolnijo moje želje, malo truda ne bo dovolj. Čez čas sem se nato na tak način 

dela navadila in začela uživati tudi v urah matematike, ki so nekaj časa bile moje najhujše more.  

 

Bila si ena izmed urednic šolskega spletnega časopisa, ki še vedno izhaja. Kakšno je tvoje mnenje o tem, da mla-

di pišejo? Zakaj meniš, da je šolski časopis nekaj, kar je dobro, da ima vsaka šola? 

Sama sprva nisem želela sodelovati pri pisanju člankov za šolski časopis, kaj šele da bi sploh pomislila, da bi ravno jaz postala 

še urednica Glažovne. A nato sem spoznala, da se s pisanjem na nek način tudi sproščam in izpolnjujem. Pisanje je lahko 

način razvijanja samega sebe. Pomembno je, da se včasih zagledamo vase, da razmišljamo o svojih mislih in 

da te morda včasih tudi zapišemo. Še posebej pa zdaj, ko smo še mladi, ko naše misli kar švigajo sem ter tja in nekateri, tudi 

pomembnejši dogodki, hitro potonejo v pozabo. Še posebej dobro za dijake je gotovo, da imajo na šoli svoj časopis, sploh pa če 

je ta časopis kot Glažovna, ki navadno dijakom pušča prosta vrata o temi pisanja.  

 

Kaj meniš, da je poleg bližine, majhnosti in dobrih odnosov še prednost tvoje bivše srednje šole? 

Prednost te šole je zagotovo tudi energija, ki jo je vedno bilo mogoče občutiti. Nekakšna sproščenost in dobra volja sta vedno 

bili prisotni. Pomembno vlogo pri tem je zagotovo imelo osebje, še posebej pa profesorji, ki so nas vedno znali usmerjati.  

 

Kaj bi sporočila sedanjim in bodočim dijakom? 

Pomembno je, da določen čas dneva posvetite šoli in učenju, vendar pa nikakor ne pozabite tudi sami nase.  

TEJA BORŠ IČ  
Program:gimnazija 

Zaključek šolanja: 2017 

Intervjuvala: Manca Posilović 



 Vemo, da je naša šola znana po svoji majhnosti in tako 

po večjih in manjših razredih, koliko pa je vas bilo v razredu? 

Ja, res je. Šola je majhna, a je zaradi tega tudi veliko bolj 

domača za dijake, ki jo obiskujejo. Naš razred je štel 28 učen-

cev, do zadnjega letnika pa se je to število nekoliko zmanjšalo.  

 Zakaj pa ste se pravzaprav odločili za to šolo in ta šol-

ski program? 

Za šolo sem se odločil zaradi neposredne bližine domu. Všeč 

mi je bilo, da je šola tako majhna in ravno zaradi tega dijaki 

niso le številka, temveč veliko več. 

 V vseh teh štirih letih ste doživeli marsikaj, verjamem, 

da je med njimi bilo veliko nepozabnih trenutkov. Kateri so 

vaši najljubši, ki se jih spominjate? 

Meni osebno je bilo lepo že na šoli in pri pouku, svoj posebni 

čar pa imajo šolske ekskurzije. Sam sem bil na ekskurziji v 

Parizu, Berlinu. Veliko lepih trenutkov pa smo s sošolci preži-

veli v Lipci, kjer smo si po pouku spočili možgančke.   

 Srednješolski čas je čas navihanosti in podivjanih hor-

mončkov. Je tudi vas kdaj zaneslo in ste kaj ušpičili? 

Res je, vendar sam s tem nikoli nisem imel prevelikih proble-

mov. Bil sem vesten učenec in nisem nikoli naredil nič takega, 

česar ne bi smel. 

 Kaj pa znanje, ki ste ga pridobili, kakšen vpliv je imelo 

na nadaljnje izobraževanje in vaše življenje nasploh? 

Menim, da sem v šoli dobil dovolj dobro podlago, zato mi 

nadaljnje šolanje ni povzročalo nobenih težav.          

 Bi kaj na šoli spremenili, če bi lahko? 

Edina pomanjkljivost je po mojem mnenju to, da je telovadnica 

tako oddaljena od šole in je v slabem vremenu, snegu in dežju 

neprijetno hoditi peš do tja, a smo se kljub temu tudi na to zelo 

hitro navadili.  

 Bi kaj želeli sporočili še prihajajočim dijakom? 

Za prihajajoče dijake …  Srednja šola bo mimo, kot bi mignil, 

zato izkoristite ta leta, kar se da najboljše in ne pozabite na dru-

ženje med seboj.  

TOMAZ  PRAH 
Letnik šolanja: 2010 

Intervjuvala: Katja Stojnšek 

Program: gimnazija 

 Zakaj ste se odločili za šolanje na ŠCRS? 

Za šolanje na ŠCRS sem se odločila, saj se je prvič v 

domačem kraju ponudila možnost splošne gimnazije.  
 

 Katere dejavnosti na šoli ste obiskovali? 

Pevski zbor. Takrat je bila sicer zasedba manjša, sestav-

ljale smo ga samo dekleta, ampak smo pele z največjim 

veseljem in ljubeznijo do petja. 
 

 Kaj vam je ŠCRS »dal«, kakšen pečat je pustil v 

vašem srcu in ali res velja naš slogan: »Šola za znan-

je, smeh in sanje«? 

Profesorice in profesorji so imeli do nas korekten 

odnos. Vedno je bila spodbuda tista, ki ti je nekako 

pomagala naprej. Smeha je bilo polno in prav tako zna-

nja, hkrati pa je bila odskočna deska za uresničitev 

sanj, in to je poučevanje glasbe. 
 

 Kje ste nadaljevali  nadaljnje šolanje in kje ste 

danes? 

Šolanje sem nadaljevala na pedagoški fakulteti v Mari-

boru, smer glasbena pedagogika. In kje sem danes? Po 

nekem naključju spet na ŠCRS.  
 

 Sedaj, ko ste našli svojo vizijo za življenje, me 

zanima, če bi znova izbrali ŠCRS? 

Pravijo, da se v življenju odločamo 

ravno za tiste poti, ki jih moramo pre-

hoditi, saj brez njih dandanes ne bi bili 

to kar smo. Bi in znova sem izbrala 

ŠCRS, le da tokrat v drugi vlogi.  
 

 Kot veste, naša šola praznuje 70 let. Kaj bi ji 

zaželeli ob jubileju? 

Vse najboljše ter veliko uspeha pri premagovanju ovir.  

 

PETRA ČOLNERIČ  
Program:gimnazija 

Intervjuvala: Zala Plevnik 



S kakšnim namenom si se vpisala na ŠCRS? Si odločitev kdaj obžalovala? 

Že v osnovni šoli sem vedela, da se bom najverjetneje vpisala na srednjo šolo z gimnazijskim programom. S starši smo najprej 

odšli na informativne dneve po gimnazijah v Celju, šele na koncu so me prepričali, da grem pogledat še v Rogaško Slatino. Gle-

de na to, da je bilo v Celju na voljo več vpisnih mest in si bil potemtakem kot srednješolec bolj »številka«, se mi je zdelo vzduš-

je na ŠCRS bolj domače, prijetno. Odločitev je tako nastala na podlagi želje staršev in mojega občutka ob obisku ŠCRS. Izbire 

nisem obžalovala predvsem zaradi tega, ker sem tam spoznala fanta in prijatelje ter prijateljice, s katerimi smo se veliko družili, 

se zabavali in tudi kaj skupaj naučili. Z nekaterimi stike ohranjam še danes. Samo izobraževanje pa je bilo na trenutke zelo stre-

sno in nadležno, saj se je vedno našel kakšen profesor, ki mi ni bil najbolj pri srcu. Seveda potem z leti spoznaš, da je bilo to 

obdobje zate malce bolj občutljivo in da te morda sedaj sploh ne bi motil.   

 

Kaj si pridobila na gimnaziji za nadaljnje izobraževanje? 

Pravijo, da se iz lastnih in tudi napak drugih učimo. Predvsem sem spoznala, da bi bilo bolje, če bi se učila sproti. Ker se prete-

klosti ne da spremeniti, sem to naredila šele na fakulteti. Poleg tega spoznaš samega sebe in rasteš 

ter se razvijaš, kar pomeni, da v prihodnosti spreminjaš svoje življenje na pod-

lagi tega, kar si se naučil, da je dobro, in tistega, kar bi bilo potrebno izboljša-

ti. Seveda pa sem v nadaljnjem izobraževanju sprejela tudi odločitev, da bom redno hodila na predavanja in vaje, česar v sred-

nji šoli nisem vedno počela. Zgodilo se je namreč tudi, da sem bila kakšno uro odsotna, in to fizično, ne samo v mislih.  

 

Trenutek, izkušnja, nezgoda, izlet, ki se ti je vtisnil v spomin. 

Najboljši so bili vedno izleti in ure izven učilnic, tudi športno vzgojo štejem mednje. Najlepše in najboljše spomine imam na 

konec prvega letnika srednje šole, ko smo se skupaj s sošolci in profesorji odpravili v Provanso. Pokrajina je bila čudovita, v 

spominu mi ostajajo plaže v Nici, kjer smo se »kopali« v pesku, plavali in se izredno zabavali. Smešno je bilo tudi nadzorovanje 

profesoric pred vrati apartmajev. Ves čas so oprezale, da ne bi kakšen fant šel k punci. To si zapomniš za zmeraj. Tam sem ugo-

tovila, da so nekatere profesorice veliko bolj prijazne in prijetne, kot so zaradi svoje stroge resnosti delovale v šoli.  

 

 

MANČA Š TRAUŠ 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2012 

Intervjuvala: Maja Pirš 



 

 

 

 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali pa 

morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Na srednjo šolo imam v večini lepe spomine, predvsem zato, ker smo bili kot razred dokaj povezani, za kar verjetno razlog tiči v 

tem, da sem ohranila večino sošolcev še iz osnovne šole. Sem pa spoznala tudi veliko novih, s katerimi smo postali pravi prijate-

lji in skupaj kreirali razne zabavne dogodivščine. Najbolj so se mi vtisnile v spomin šolske ekskurzije, kjer smo vedno kakšno 

ušpičili. Če že ravno omenjam besedo ušpičiti, spominjam se dneva, ko bi morali na šoli organizirati predajo ključa, mi pa smo 

se, kot da ni nič, po svoji volji odpravili v Maribor na ulično četvorko. Hja, imeli smo se pa fino. 

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Hm, ne moram reči, da mi je bil kateri najljubši. V prvem letniku sem zelo rada sem obiskovala likovno vzgojo, saj sem lahko 

izrazila svojo umetniško plat, kar me veseli, prav tako sem uživala v urah športne vzgoje, saj sem po srcu strastna športnica. 

 

 Kaj se ti zdi, da se je od časa vašega šolanja do danes najbolj spremenilo? 

To so bila lepa leta, kjer sem našla veliko novih prijateljev, ki so dneve za šolskimi klopmi naredili zabavnejše. Menim, da naj-

bolj cenim to, da sem se v srednji šoli mnogokrat lahko zanesla na sošolce, jih prosila za pomoč, več je bilo timskega dela. 

Sedaj, ko študiram, sem nekoliko bolj prepuščena sama sebi. Tudi moje razmišljanje je povsem drugačno kot pred nekaj leti. 

Vseeno imamo za sabo že kar nekaj izkušenj, znanja, osebno smo dozoreli, zrasli, imamo drugačen 

pogled na svet, dogajanje okrog nas. Včasih bi izbrali najkrajšo oz. najlažjo pot. Danes bi se s problemi, ki smo jih 

imeli nekoč, spopadli povsem drugače, kot smo se.  

 

 Kaj meniš, da je glavna prednost tvoje bivše srednje šole? 

Prav gotovo bližina doma ter majhnost, tako se lahko profesorji bolje posvetijo manjši skupini ljudi in delo poteka intezivneje, 

lažje.  

 

 Kaj bi sporočila sedanjim in bodočim dijakom šole? 

Naj te od vpisa na ŠCRS ne odvrnejo majhnost šole in mišljenje, da ne boš pridobil toliko izkušenj, kot bi jih v večjem kraju, 

večji šoli, premalo raznolik predmetnik oz. profesorji. Navsezadnje se na vsaki srednji šoli najde predmet/profesor, ki ti ne leži, 

povsod se je potrebno spopasti z izzivom. Kljub temu da je šola majhna, menim, da ponuja veliko mero kvalitetnega znanja, 

možnosti izpopolnjevanja, osebne rasti. 

MARUŠ A KUNŠTEK 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2014 

Intervjuval: Lovro Rebić 



 

 Katerega leta ste hodili na to šolo? 

Prihodnje leto bo 30 let, odkar sem se vpisala v Steklarsko šolo, torej leta 1988. 

 

 Kdo je bil takrat vaš razrednik? 

Moja razredničarka je bila gospa Vlasta Kovačič, B razredu pa gospa Marjana Bradič. Gospa Marjana je bila v tem času tudi 

naša pedagoška vodja. 

 

 Kateri predmet vam je bil najljubši? 

Bila sem vedoželjna znanja in sem imela vse predmete zelo rada. V prvem letniku smo imeli 15 predmetov in po osem ur pouka 

na dan. 

 

Vam je znanje kdaj prišlo prav? 

Seveda mi je znanje prišlo prav in še naprej ga nadgrajujem in se izobražujem. Pridobivanje znanja se nikoli ne 

preneha, sicer ostanemo na stopnji, na kateri smo pričeli, kar pa ni dobro. 
 

 Koliko vas je bilo v razredu? 

V prvem letniku nas je bilo prvi šolski dan okoli 37 dijakov, toliko, da nismo imeli vsi svoje mize. Nato pa so sledili izpisi iz 

različnih razlogov in na koncu nas je izobraževanje zaključilo 26 dijakov.   

 

 Imate kakšne lepe spomine?? 

Lepih spominov na izobraževanje v Steklarski šoli imam veliko. Izpostavila bi tega, da se je direktor Branko Pucelj uspel dogo-

voriti z ministrstvom za šolstvo, da sem se lahko vpisala v smer slikanje na steklo, ker tisto leto program ni bil razpisan, sicer bi 

pristala na šoli za oblikovanje. Prav tako ne bom pozabila učiteljice za praktični pouk, Eme Zabukovšek, saj mi je predala vso 

svojo strast do slikanja na steklo. Je izjemna oseba. Spomini na profesorje in sošolce so prav tako čudoviti. Med sabo smo bili 

zelo povezani in vsa tista druženja so bila zares lepa. Rada sem hodila v šolo in ničesar ne bi spremenila na svoji poti.  

ZINKA KOBULA KAMENŠ EK 
Program: steklarski tehnik 

Intervjuvala: Tjaša in Mojca Plevčak 



 

 Kakšni so vaši spomini na srednjo šolo? Ali se vam je 

kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali 

pa morda ura ocenjevanja, neopravičene ure?  

Imam kar dobre spomine na srednjo šolo, saj smo se imeli lepo 

in je bilo zabavno. Imeli smo 4 ure prakse in 4 

ure pouka, popoldan pa seveda proste dejav-

nosti, med katerimi je izstopal šport. 
 

 Še danes ste v neposredni bližini svoje bivše šole. Kak-

šni so vaši prvi občutki, prve misli ob pogledu nanjo? Kaj se 

vam zdi, da se je od časa vašega šolanja do danes najbolj 

spremenilo? 

Najbolj se je zagotovo spremenilo razmerje pouka in praktične-

ga dela (praksa), saj smo nekoč imeli tega bistveno več. 

 

 Pravijo, da program v zadnjih letih »rpi« zaradi poma-

njkanja zaradi majhnega števila vpisov. Kaj vi porečete na to? 

Menite, da je še vedno prihodnost v steklarskih vodah, kot 

možnost zaposlitve? 

Vpisov je manj, vendar prihodnost ostaja, saj je še vedno pov-

praševanje po kvalitetnih izdelkih iz kristalnega stekla. 

 

 Danes imajo dijaki tega programa tako obvezne stroko-

vne module, kot na primer Osnove steklarstva, Snovanje ste-

klarskih izdelkov, Vroče steklo, Hladno steklo… ter izbirne 

strokovne module. Kako je bilo v času vašega šolanja s tem? 

Ste imeli kakšne interesne dejavnosti v povezavi s tem progra-

mom? 

Predvsem smo imeli interesne dejavnosti, in sicer športne ter 

družbeno-naravoslovne. To se je odvijalo v večji meri v dijaš-

kem domu. Kar se tiče strokovnih modulov, interesnih dejavno-

sti v povezavi z njimi nismo imeli. 

BRANKO POŠILOVIČ  
Program:steklar 

Zaključek šolanja:1983 

Intervjuval/a: Manca Posilović  

 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se 

ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna 

ekskurzija ali pa morda ura ocenjevanja, neopraviče-

ne ure? 

Spomnim se zaključnega izleta v Pulo, ko smo potovali 

s starim avtobusom in je zato trajalo zelo dolgo. Kar se 

tiče neopravičenih ur, jih je bilo tudi kar nekaj in potem 

je sledilo soočenje s takratno ravnateljico Marjano Bra-

dič. Najbolj se mi je v spomin vtisnil dogodek, ko smo 

pisali test pri predmetu tehnologija stekla. Jaz se nisem 

pripravil, zato sem prepisal nekaj iz zvezka. Seveda me 

je učiteljica videla, stopila do mene in vprašala, kaj 

počnem. Povedal sem ji, da nič ne vem, ona pa je odgo-

vorila: »V redu, ampak ne vse prepisati!«. 
 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Najraje sem imel tehnologijo poklica, ker me je poklic 

zelo zanimal. 
 

 Še danes si v neposredni bližini svoje bivše šole. 

Kakšni so tvoji prvi občutki, prve misli ob pogledu 

nanjo? Kaj se ti zdi, da se je od časa tvojega šolanja 

do danes najbolj spremenilo? 

Ko pogledam proti šoli, se vedno spominjam dogodiv-

ščin, ko smo s sošolci kakšno ušpičili. Šola se na zunaj 

praktično sploh ni spremenila, razen dograjenega dijaš-

kega doma. 
 

 Kaj bi sporočil dijakom šole oz. bodočim dija-

kom? 

Dijakom sporočam, naj poslušajo in 

spoštujejo svoje profesorje, saj jim 

želijo samo dobro in seveda naj uživa-

jo, kolikor se da v tem poglavju življe-

nja. 

NAČE DRIMEL 
Program: steklarski tehnik (brusilec) 

Zaključek šolanja: 1995 

Intervjuvala: Lara Drimel 



 Pozdravljena Ana, kot vem, si hodila tudi ti na naš  ŠCRS,  na katerem si bila zelo uspešna, saj si dosegala visoke 

rezultate. 

Oh, seveda, še kako se spominjam (se smeje). Čeprav je bilo včasih zelo naporno, se še vedno rada spominjam moje bivše sred-

nje šole in morem povedati po resnici, da jo kar malo pogrešam. 

 

Se ti je kakšen dogodek še posebej vtisnil v spomin? 

Nikoli ne bom pozabila, ko sem nastopila v našem prvem šolskem muzikalu Mamma Mia. Tukaj sem si nabrala ogromno izku-

šenj in moram pohvaliti zdaj že svojo bivšo profesorico, gospo Agato Brantuša, za vso vztrajnost in mnogo ur, ki jih je prežive-

la z nami, saj smo bili včasih prav nemogoči za obvladanje, tudi smo včasih kakšno uro več »špricali« pri drugih predmetih, ki 

nam jih je gospa Brantuša vedno opravičila. Ne bom pa pozabila tudi naše maturantske ekskurzije, na kateri smo se imeli izjem-

no lepo.  

Ste si mogoče med svojimi sošolci kaj nagajali? Ste mogoče kdaj kaj ušpičili profesorju/profesorici? 

Med sabo si nismo nikoli nagajali, mogoče je bil kakšen trenutek, ampak se ga zdaj na žalost ne spomnim. Se pa spomnim ene 

ure geografije, ko smo gospe profesorici malo ponagajali in ji izklopili iz računalnika vse od miške, tipkovnice do zaslona. Mis-

lila je, da se je računalnik pokvaril in nam dala tisto uro prosto, saj je imela nekaj pripravljeno na računalniku, vendar ni mogla 

ničesar pokazati. A že naslednjo uro se nam je vse vrnilo, saj je od nekod gospa Virant izvedela, da smo mi vse izklopili in za 

kazen smo vsi morali narediti referate.   

Prejšnje šolsko leto in pa tudi zdajšnje nadaljujemo s šolskim muzikalom Briljantina. Kako pa so potekale vaše prip-

rave na Mamma Mio? 

Naše priprave so potekale sprva ob sobotah, a bolj se je bližal naš muzikal, pogosteje smo imeli vaje skoraj vsak dan po pouku, 

tik pred koncem pa tudi med šolskimi urami. Bilo je naporno, saj sem imela še tisto leto maturo, vendar vse se je izteklo odlič-

no. Vesela sem, da ste ponovno ustvarili muzikal, ki sem si ga z veseljem odšla ogledat in bil je odličen!  

Za na konec: kaj bi želela sporočiti dijakom naše šole? 

Vse se da, če se hoče. Tudi jaz sem bila sprva skeptična ob vpisu v gimnazijo ali mi bo uspelo ali ne, vendar se s trudom in pa 

zbranostjo da doseči vse. Zato dijaki, kot pravi pregovor: Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. Bodite pridni in ne 

nagajajte profesorjem.  

ANA FERME 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2014 

Intervjuval: Anže Novak 



 

 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali pa 

morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Imam le dobre spomine, ker so pomembni ti, ne slabi. Tisti dobri prevladujejo tudi zato, ker sem bil v najboljšem razredu 

(smeh). Resno. Kolikor se spomnim, smo se vedno zabavali in zelo dobro razumeli ter sodelovali, še posebej takrat, ko smo se 

dogovorili, da bomo ponavljali test, ker se nikomur ni dalo učiti in smo potem pač pogledali, kaj približno lahko pričakujemo pri 

naslednjem. 

 

Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Najljubši predmet mi je bil likovna vzgoja in za to imam dobro razlago. Likovna vzgoja zato, ker si lahko ustvarjalen in uporab-

ljaš svojo domišljijo. Tam ni nobenih pravil, omejitev, kot so na primer pri matematiki, slovenščini, angleščini. Čisto brez svo-

bode. Le gola teorija in prebiranje par sto let stare literature in razprave, o čem je avtor takrat razmišljal, bralne značke, nesmi-

selni računi, vedeti glavno mesto držav, ki jih v življenju sploh ne bom obiskal, teorije, ki so dokazane le na papirju, in še bi 

lahko našteval. Kaj mi to danes koristi? 

Žal mi je, da je šolski sistem ne omogoča več prostega razmišljanja in ustvarjalnosti. 

 

Še danes si v neposredni bližini svoje bivše šole. Kakšni so tvoji prvi občutki, prve misli ob pogledu nanjo? Kaj se ti 

zdi, da se je od časa tvojega šolanja do danes najbolj spremenilo? 

Večkrat se peljem mimo šole in se spomnim kakšnega dogodka iz preteklosti. Dobro bi bilo katerega izmed njih še enkrat doži-

veti.  

Razpadla so nekatera dobra prijateljstva, ker so se naše življenjske poti razšle. Vsak gre za svojimi cilji, živi v drugem kra-

ju, državi in tako je dosti prijateljev pozabljenih, veliko pa tudi na novo pridobljenih. 

 

Kaj meniš, da je glavna prednost tvoje bivše srednje šole? 

Prednost? Sem moral res dobro razmisliti in prišel do zaključka, da je prednost ta, da je majhna in da so profesorji mogoče bolj 

domači in sproščeni (nekateri, ne vsi) kot na večjih šolah, kjer je tudi več dijakov v razredih in je logično težje obvladovati več-

jo skupino ljudi. 

 

Kaj bi sporočil dijakom šole oz. bodočim dijakom? 

Potrpite štiri leta, tako kot sem jaz, čeprav sem že po treh mesecih šole komaj čakal, da odidem v nek novi kraj (smeh). Dobro 

razmislite, kaj želite študirati oziroma potem delati 40 let in vedno imejte rezervne načrte, ker se nikoli ne ve, kaj pride vmes. In 

če ste dobri v čem, kar ni povezano z izobrazbo, ne pustite, da vas pri tem ovira šola. Sledite svojim sanjam, ne 

besedam drugih. In če sprejemate nasvete, jih le od boljših in uspešnih. 

DAVID JERANKO  
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2011 

Intervjuvala: Špela Došler 



 

 Kakšni so tvoji spomini na srednjo šolo? Ali se ti je kak dogodek še posebej vtisnil v spomin; kakšna ekskurzija ali pa 

morda ura ocenjevanja, neopravičene ure? 

Moji spomini na srednjo šolo so precej pestri.  Zagotovo so prav ekskurzije tiste, ki zajemajo največ vtisnjenih dogodkov. Izlet 

v Portorož, pa potem Praga, London in seveda Rimini, to so zagotovo stvari, ki so name naredile največji vtis, hkrati pa jih 

povezujem z morjem lepih spominov. No, potem so tukaj še takšna in drugačna ocenjevanja, krajšanje odmorov na hodnikih, 

interne razredne šale, »pohodi« do Spara in »izleti« v znamenito Lipco, neopravičene ure - slednje redko, razredničarka je zme-

raj razumela in verjela v naše obveznosti. 

 

 Kateri predmet ti je bil najljubši, zakaj prav ta? 

Hmm … težko bi govorila o najljubšem predmetu, a če bi morala, bi najbrž izbrala geografijo. Že od nekdaj mi je bila kot pred-

met zelo blizu, kar se je stopnjevalo tudi v srednji šoli - zanimiva in razgibana tematika, dobra predstavitev in posredovanje 

znanja ter informacij s strani gospe profesorice so bili najbrž razlog, da sem si ta predmet izbrala za poglabljanje v okviru matu-

ritetnega preizkusa, hkrati pa sem se udeleževala tudi geografskih tekmovanj. 

 

 Kakšni so občutki, prve misli v zvezi s tvojo srednjo šolo? Kaj se se je od časa tvojega šolanja do danes najbolj spreme-

nilo? 

Prvi občutki in misli … Povezanost, znanje, toplina, neprespane noči v družbi knjig, razred, zau-

panje, hvala bogu, da je za mano. Iskrenost, prijateljstva, smeh. Sprememb na šoli je bilo v tem 

času kar precej. Za večino le-teh najbrž sploh ne vem. Kljub temu mislim, da šola še naprej stremi k svojim ciljem in tudi deluje 

po tem principu. 

 

 Kaj ocenjuješ za glavno prednost svoje bivše srednje šole? 

Kot večina dijakov bi tudi sama najbolj izpostavila bližino - res je prijetno spati do 7. ure zjutraj. Sama kot prednost šole izpos-

tavljam tudi majhnost. V šoli na ta način vladajo precej bolj pristni, povezani in srčni odnosi. Tudi kontakt s profesorji je tako 

lažji in predvsem hitrejši, prav tako pa šola omogoča številne šolske kot tudi obšolske dejavnosti, ki skrbijo za razvoj dijakov in 

njihovih spretnosti tudi izven šolskih klopi. 

 

 Kaj bi sporočila sedanjim in bodočim dijakom? 

Obdobje srednje šole je zelo specifično za vsakega mladostnika. Zagotovo si takrat želiš pridobiti dobro popotnico za nadaljno 

izobraževanje, hkrati pa je to čas, ko si vsak želi preizkusiti neke nove stvari, sklepati nova poznanstva, prijateljstva, najti same-

ga sebe. Ko pogledam nazaj, sem vesela, da sem bila v tem obdobju del velike družine ŠCRS-ja. Res je, da stvari tudi tam niso 

vedno povsem popolne, a tudi to je življenje in ena izmed mnogih stvari, ki sem se jih v teh štirih letih naučila. Na ŠCRS-ju 

rastemo, se učimo, sklepamo kompromise, »se borimo za preživetje«, doživljamo takšne in drugačne avanture, verjamemo v 

moč pozitivnih misli in si dovolimo sanjati 

 

PIA NOVAK 
Program: gimnazija 

Zaključek šolanja: 2016 

Intervjuvala: Neca Novak 


