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20. marec. Znan datum? Zagotovo. Govorimo o spremembi narave, časa, ko dan postaja vedno daljši, ko dre-
vesa in ostale rastline začnejo kazati prve znake pomladi in nas omamljati s svojimi neopisljivimi vonjavami; 
ko puste, deževne dni z nizkimi, predvsem jutranjimi temperaturami zamenjajo topli sončni žarki in nam tako 
pričarajo nasmeh na obrazu. Da, vse to in še več je pomlad. Ampak je pomlad res samo to? Kaj pa ljudje? Kaj 
se pravzaprav dogaja z nami?
Odgovor se skriva v vsakem posamezniku, saj je zagotovo vsak zase unikaten in poseben. Se pa seveda najde-
jo tudi v takšni pestri paleti mnoge podobnosti med nami, kot je na primer pomladna utrujenost, ko si brez 
razloga in ob zadostni količini spanca še vedno utrujen, brezvoljen. Ali pa morda bolj pozitivna sprememba, 
kot je želja po večji rekreaciji, saj narava priskrbi za nas pisano, sproščeno okolico, kamor se lahko zatečemo in 
se rekreiramo ali pa samo sproščamo in razmišljamo o stvareh, za katere doma ne najdemo pravega prostora.
Čeprav gre tudi za čas, za drugo polovico šolskega leta, ko se marsikdo zaveda, da bo potrebno bolj ''poprijeti'' 
za knjige, saj se počasi približuje konec (če pogledamo koledarsko leto, nas do zadnjega dne ločijo le še pri-
bližno trije meseci), je pri tem dobro oziroma nujno pomisliti tudi nase, na svoje želje, hobije, stvari, ki nam 
pomenijo morda nekoliko več in bi jim bilo potrebno nameniti več časa, pozornosti, pa naj gre za šolski uspeh, 
hobi ali pa morda za družino, prijatelja … Prav pomlad je ta čas, ki v nas nekaj vzbudi in nas poskuša s svojimi 
čari zapeljati na pot, za katero v prejšnjih, zimskih mesecih ni bilo časa ali zagona.

JAZ + POMLAD = SPREMEMBA?

Piše
Manca Posilović



Neja Reich



Manca Posilović

I n t e r v j u  z  L O R I  Š R A M E L  Č E B U L A R

Poletna šola. Ali je prehitro, da bi govorili o njej, če smo nedolgo nazaj govorili šele o prvem pomladnem 
dnevu? Ni. In tega se zaveda tudi dijakinja 4. letnika Lori Šramel Čebular, ki se je prijavila na razpis za eno 
izmed poletnih šol v Ameriki in bila izmed vseh nominiranih dijakov in dijakinj z vseh srednjih šol v Slove-

niji izbrana za kandidatko. Govorimo o programu, ki je ustanovljen znotraj iniciative »Benjamin Franklin Transa-
tlantic Fellows Initiative«. Gre za poletno šolo, namenjeno dijakom, ki štiri tedne v ZDA v okviru različnih oblik in-
teraktivnih aktivnosti, praktičnih izkušenj in drugih načinov izkustvenega učenja raziskujejo globalne izzive. Kako 
dolgo bo šola potekala, kako je z bivanjem, štipendijo in še več, pa izveš v spodnjem intervjuju z našo dijakinjo Lori. 

Kot sem že omenila, gre za eno izmed poletnih šol v ZDA, ki se bo letos odvijala že kar enajstič. Nam lahko poveš, 
kje si izvedela za ta program in zakaj si se sploh odločila za prijavo? Te je z njim seznanila kakšna oseba ali si zanj 
izvedela preko razpisa oz. spletnega oglasa?
Za program sem pravzaprav izvedela kar na naši šoli, kjer nam je bila posredovana pobuda za prijavo na »Sum-
mer Institute for Youth« znotraj iniciative »Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative«. Če me spomin 
ne vara, je bila po razredih poslana celo okrožnica, ki nas je pozvala k prijavi. Kljub temu, da je bilo zanimanje 
sprva precej veliko in nas je za dodatne informacije poprosilo kar lepo število, pa menim, da se je za dejansko 
prijavo na koncu odločilo zgolj par dijakov, saj je lahko posamezna šola prijavila samo enega dijaka oz. dija-
kinjo. Ko sem izvedela, s katerimi temami se bomo ukvarjali in se dodatno pozanimala o programu, sem se 
dokončno odločila, da bom tudi sama poskusila s prijavo. Takšnega uspeha pa seveda nisem pričakovala. 

Kaj je poleg pridobivanja različnih znanj in širjenja obzorja v tuji državi namen tega programa; je program usmer-
jen v kakšna posebna področja, šolske predmete?
Največji poudarek je na različnih globalnih problematikah. Imela bom priložnost spoznati 45 dijakov z vsega 
sveta, se z njimi družiti in izmenjati mnenja. Namen je namreč debatirati o temah, kot so politika, čezatlantski 
nesporazumi, odnos mladih z mediji in kako svoboda govora hkrati predstavlja pravico in odgovornost, kar je 
še posebej aktualno zaradi nedavnih protestov v ZDA. Ob teh in še mnogih drugih temah pa bomo posame-
zniki imeli možnost izuriti svoje kritično razmišljanje, negiranje, vodenje in medsebojno sodelovanje. Končni 
in tudi dolgoročni cilj vseh predavanj, ki se jih bomo udeležili, pa je v bistvu širiti in nadgrajevati pridobljeno 
znanje tudi po vrnitvi iz Amerike in tako delovati v smeri, ki bo družbi, četudi le v majhni meri, omogočila, da 
bo le-ta funkcionirala bolje kot trenutno. 

Ker program poteka kar štiri tedne, bo zagotovo poskrbljeno za tamkajšnje bivanje dijakov. Nam lahko poveš kaj 
več o tem? Kako bo poskrbljeno za nastanitev in s potekom celotne poletne šole?
Večino časa bomo stanovali v apartmajih univerze Wake Forest, ki se nahaja v Severni Karolini, deset dni 
znotraj štirih tednov pa bomo stanovali pri družini. Namen tega je pobližje spoznati kulturo in vsakodnevno 
življenje Američanov. Menim, da bo bivanje zelo zanimivo, saj je nam Slovencem njihov način študijskega ži-
vljenja, razen iz filmov, po večini tuj. V Sloveniji imamo fakultete precej razpršene po mestih, medtem ko pa so 
le-te v Ameriki načeloma tesno skupaj in tako tvorijo velike kampuse s tisoči študenti. Univerzo Wake Forest 
obiskuje skoraj 8000 študentov. 



Kakšni so bili pogoji in kateri so bili ključni faktorji, 
merila za ''popolno'' prijavo?
Sem zelo samokritična oseba, ko pride do stvari, ki 
mi veliko pomenijo. V esej in prijavo sem, če dobro 
pomislim, vložila kar precej truda, čeprav takrat ni-
sem bila takšnega mnenja. Če je nekaj zabeleženo z 
mojim podpisom in bo oddano v pogled posame-
znikom, ki bodo na podlagi tega odločili, kako bom 
preživela svoje počitnice, se vsekakor splača potru-
diti. Zavedala sem se, da bo prijavljenih ogromno 
odličnih dijakov in na osnovi tega sem bila prepri-
čana, da so moje možnosti za uspeh verjetno bolj 
skromne. Ravno zato pa sem se odločila, da četudi 
ne bom izbrana, poskusim napisati esej, ki bo bral-
cu dal misliti in tako izstopal od ostalih. Ko danes 
ponovno preberem zapisano, bi spremenila oz. vsaj 
dodala veliko in prav je tako, saj je to dober pokaza-
telj, da sem v pretečenem času od oddaje nadgradila 
svoje besedišče in argumente stališč, ki jih zagovar-
jam. Tako sem poleg pričakovanj glede poletne šole, 
o čemer je bilo namreč potrebno pisati, na kratko 
predstavila še svoje stališče glede korelacije politič-
nih ter socialnih problematik na lokalni in globalni 
ravni. Resnično bi si želela vedeti, kaj je pritegnilo 
ocenjevalce, da so se odločili ravno zame, ali je pre-
tehtal esej ali pa intervju, ki smo se ga morali dijaki 
iz posameznih šol po prijavi udeležiti v Ljubljani. Ko 
so me poklicali in mi povedali, da sem izbrana, so 
mi prav tako zaupali, da so navdušeni, ker bodo lah-

ko prvič poslali dijaka oz. dijakinjo iz bolj odročne 
regije in manjše šole, saj so do zdaj vedno dominira-
li dijaki oz. dijakinje iz velikih mest, kot sta Ljublja-
na in Maribor. 
Za konec pa še tvoje mnenje o pomenu poletnih šol in 
podobnih programov, predvsem kar zadeva Sloveni-
jo, saj se po številu le-teh uvrščamo v sam vrh Evrope. 
Jih je v Sloveniji dovolj? Meniš, da mladi ne posegamo 
dovolj po njih oziroma ne izkoristimo tega, kar nam 
država ponuja? 
Menim, da veliko fakultet v Sloveniji ponuja zares 
dobre, kvalitetne izmenjave v tuje države, čeprav 
študenti tega pogosto ne izkoristijo v takšni meri, 
kot bi si fakultete želele Razpisi, ki so večinoma za 
izbrane dijake v celoti financirani, pogosto vzbudijo 
veliko zanimanja, na koncu pa se dejansko prijavi 
redko kdo. Stališče, ki ga večina in načeloma tudi jaz 
prepogosto zavzamemo, po mojem mnenju temelji 
na mentaliteti, da je v Sloveniji (ali kjerkoli drugje) 
toliko dijakov, ki so boljši in bolj primerni od nas 
samih. Sprašujemo se, zakaj bi se torej trudili, saj 
nam tako ali tako ne bo uspelo, sledilo pa bo le raz-
očaranje. Primerjanje s svojimi sovrstniki v takšni 
ali kakršni koli drugi luči je popolnoma nesmiselno, 
saj ima vsak izmed nas drugačne kvalitete, ki nato 
gradijo posameznikovo unikatno osebnost. Naša 
naloga pa je le, da te kvalitete izkoristimo najbolje, 
kar se da, in morda bo ravno to dovolj za izpolnitev 
zadanega cilja. 

In tega se zaveda tudi dijakinja 4. letnika 
Lori Šramel Čebular, ki se je prijavila na razpis 
za eno izmed poletnih šol v Ameriki in bila 
izmed vseh nominiranih dijakov in dijakinj 

z vseh srednjih šol v Sloveniji 
izbrana za kandidatko.



Tjaša Završki

K r a d l a  s v a  z v e z d e

Utrgam zvezdo z nočnega neba,
 s tabo jo delim.

»Malo zate, malo zame« rečem, se smejim.

Čutim misteriozno toplino, 
vprašam te: »Je to sreča?«

Ti ne veš.

Pobegneva preko hriba,
s svojimi lovkami še druge zvezde uloviva.

In beživa, beživa, beživa …

Smejim se, ko nazaj na nebo pripenjam zvezde,
najdem v skrivnostih na obzorju smeh,

morda je to greh, ne vem.

Amadeja Švab



Tjaša Završki

N e i m e n o v a n a

Pramen sonca ji zjutraj poboža obraz.

Z utvaro, da je srečna, si roso svojega obraza obriše.

Tiho, nežno, ogledalo izriše njeno prazno podobo.

Preden med življenje stopi, svojo žalost zaklene v sobo.

Spomini ujeti v mislih,

                  majhne sanje naivnega srca,

                      nikar ne imej sveta v čislih,

                         prevelika je tvoja žalost za dva.

                         Vse enkrat mine, ne misli, da si večna,

                      kakor tvoja sreča si minljiva,

                  še spomin nate bo odnesla struga rečna,

kruta je resnica nemilostljiva.



Amadeja Švab



Tjaša Završki

P o l n o č n i  p o g o v o r

Kje končala bova jaz in ti, kje končalo bo nebo?

Bo svet ubil navdih v meni,

bo prinesla zima zadnji stih?

Ali srce, ko po tolažbi kliče, k sebi vabi le hudiče?

Kam odletele bodo prazne sanje,

bova še verjela vanje?

Duša tvoja, stara, ujeta v mlado je telo.

Jaz vem, da za denar ne mara,

v prsih hrepeneče nosiš sanje,

daj, verjemi vanje!

Oh, nebo ne bo končalo v vetru kakor tvoji stihi!

Naj zlodej, zvest prijatelj, vlije novega navdiha.

Končajo naj se v tvoji glavi zblojeni prepihi.

Misli in bodi, bojazen naj s tabo zaspi.



Amadeja Švab



Z A K A J  P R I D E  D O  T A K Š N E  R A Z L I K E 
M E D  D E J A N S K I M  I N  S T A T I S T I Č N I M 

S T A N J E M ?
Anonimno

Naenkrat ti utrip skoči na zaskrbljujoče 
visoko raven, pozabiš dihati in v glavi 
se ti odvrtijo opisi srčnega napada pri 
prvi pomoči. V tistem trenutku si kot 
zlata ribica v plastični vrečki, iz katere 

počasi odteka voda.

Mladostniki so danes videni kot bolj šibki, manj 
odporni in bolj neobvladljivi kot generacija njihovih 
staršev, ko so le-ti odraščali. Hkrati so mnogokrat 
opisani kot razvajeni, nadzorovani in »razcrkljani«. 
Statistični pogled v demografijo pa pokaže, da število 
mladostnikov, ki trpijo za depresijo, tesnobo in mot-
njami hranjenja narašča že od leta 2012, ne glede na 
ekonomski razred, okolje in stopnjo izobrazbe posa-
meznika. V lanskem letu je pomoč za te vrste težav 
iskal vsak peti mladostnik od 13. do 17. leta starosti. 
Statistika pa vseeno ni popolna, saj naj bi bila razlika 
med zabeleženimi in dejanskimi številkami ogromna. 
Zakaj pride do takšne razlike med dejanskim in 
statističnim stanjem?

V osnovni šoli, ko so moje ocene še dosegale 
pričakovanja, je nadpovprečna vnema in aktivnost 
na vseh področjih skrivala težave. Dnevi, ko sem 
uradno zaradi bolezni in neuradno zaradi konstant-
nega občutka nemoči in skrbi izostajala od pouka, 
so se v zadnjih razredih vedno pogosteje pojavljali. 
Ocene so padale, naraščalo pa je število pogovorov 
z razredničarko o tem, da se očitno ne učim dovolj, 
da sem se polenila. Kmalu pa sem sama prišla do 
ugotovitve, da takrat že resnim težavam s tesnobo in 
paničnimi napadi morda skrivanje za zagnanostjo in 
nasmejanostjo ne pomaga najbolj, a niti v sanjah ni-
sem pomislila o strokovni pomoči ali o pogovoru z 
odraslo osebo, saj je mentalno zdravje v mojem okolju 
vedno veljalo za tabu. Za zvito zapestje je potrebno 
čimprej obiskati zdravnika, dve uri spanja na noč in 
skrbi do te mere, da so vsakodnevni opravki mine, ki 
čakajo, da jih pohodiš, pa so verjetno zgolj posledica 
pomanjkanja svežega zraka. 

Tako sem se nekako po vseh štirih privlekla do 
skorajšnjega konca srednje šole, kamor sem vstopila z 

upanjem na drugačne izkušnje in nove začetke. Za se-
boj sem pustila nezdrave mehanizme in iskala rešitve, 
ki sem jih v različnih oblikah tudi našla. Čeprav sem 
se sama sprijaznila s svojimi težavami, jih sprejela kot 
del sebe in tako tudi prihajala do izboljšave, so posa-
mezniki, ki sem jim zaupala, kar me je težilo, skoraj 
v celoti odreagirali ne nujno negativno, ampak zago-
tovo z dovoljšno distanco. 

Stigma, ki obdaja mentalne bolezni, zaznamuje stanje 
družbe do te mere, da postanejo osebe, ki trpijo za 
različnimi težavami, projekcija stereotipov, ki se iz 
medijev in okolice prelivajo v našo podzavest. Priznati 
si, da morda tvoje notranje stanje ni optimalno, za-
vedanje, da je potrebna sprememba, sta eni izmed 
najtežjih spoznanj za posameznika, a hkrati pritisk 
staršev, prijateljev in tudi učiteljev onemogoča zgod-
nje prepoznavanje problemov in zavira diskurz, ki bi 
mnogim lahko pomagal nekatere tegobe zatreti v kali. 
Če bi pri 15 letih brez strahu povedala, kaj se dogaja v 
moji glavi, bi bila danes verjetno popolnoma drugačna 
verzija sebe. Zakaj ostane toliko primerov tesnobnih, 
depresivnih najstnikov brez sogovornika, podpore in 
pomoči?

Anksioznost mnogokrat deluje z roko v roki z 
depresijo, samopoškodovanjem, motnjami hranjen-
ja ali drugimi mentalnimi boleznimi. Rešitve, ki se 
ponujajo na tem področju, niso težko dosegljive ali 
revolucionarne. Že samo pogovor z vašim sosedom, 
prijateljem, otrokom, sestro, dijakom vam lahko spre-
meni življenje. Zavzemati se moramo za odprte pogo-
vore o mentalnem zdravju. Brez predsodkov in stigme 
s ciljem, da ustvarimo družbo, v kateri se lahko vsak 
posameznik počuti želenega in varnega. 

Pomembno je, da o tem govorimo zdaj. Pomembno 
je da problematike mentalnega zdravja ne pometamo 
pod preprogo in da se zavedamo, da ljudje okoli nas 
doživljajo drugačne občutke, kot si jih predstavljamo 
mi, in da morda tistega histeričnega joka ni vzpod-
budila izgubljena odbojkarska igra.



Lara Drimel



V Z P O R E D N I  S V E T  1
Piše
Amadeja Švab

Realen svet, naraven svet, svet, v katerem 
živimo, ali vsaj mislimo, da živimo. 
Smo se res ujeli v iluzijo všečnosti in 
nujnega mreženja ter s tem povezanim 
virtualnim svetom, ki nam vse to omo-

goča? Smo postali le pasivni, ohromeli roboti, ki sle-
dijo in so pripravljeni narediti prav vse, da bi spadali 
v neko skupino, družbo in ne nazadnje tudi v življenje 
samo? Je svet res postal tako prazen in nesmiseln, da 
se moramo venomer zatekati v druge svetove, da bi 
našli bistvo ter s tem vzrok za svoj obstanek? Smo le še 
meglene projekcije samih sebe, smo sploh resnični, je 
vzporedna resničnost pogoltnila realnost?

Vsak naš korak, pogovor ali celo sam dotik je nad-
zorovan s strani medijev, ki nas dandanes nenehno 
obkrožajo in nas vabijo, da postanemo del njih. Živi-
mo v svetu, ki nam vse ponuja, nenehno smo zasuti 
s številnimi informacijami, ki so nam na voljo preko 
televizije ali interneta, ki je v večji meri dostopen veči-
ni ljudi. Pa vendar, ali nas ravno ta preobremenjenost 
ter obilica možnosti, ki se na prvi pogled zdi velika 
prednost in izključno samo to, ne pelje v stanje, kjer 
ne vidimo več nobene izmed teh? Prednosti vsekakor 
niso zanemarljive. Lahko spoznamo nove ljudi in z 
nekaterimi spletemo dolgotrajna ter pristna prijatelj-
stva ali morda še celo kaj več, pa čeprav se ti nahajajo 
v drugi državi ali kontinentu. Lahko se preko spleta 

izobražujemo in si širimo obzorja. Lahko smo nek-
do drug, pa čeprav le za trenutek. Lahko si ustvarimo 
čisto svoj in edinstven svet. Lahko vse to in še več, a 
kaj, ko to postane kaj hitro tudi naše življenje. Življe-
nje, v katerem obstajamo, se znajdemo in ne nazadnje 
tudi to, ki ga živimo. Smo res tako lahkomiselni in ni-
hilistično naravnani, da verjamemo, da lahko živimo 
tako, kot zares želimo, le v drugih svetovih, ker nam 
ta svet jemlje možnosti, ki so ključnega pomena za 
napredek ter dosego ciljev? Odgovor se skriva v vpra-
šanju samem. Če menimo, da je tako, potem bomo 
najverjetneje tudi naredili vse v tej smeri. Svet drvi, 
hiti, mi pa z njim. V današnjem zelo hitrem tempu 
življenja ljudje velikokrat težko najdejo čas zase, kaj 
šele za druge. Telefoni, tablice, računalniki ter številne 
druge digitalne naprave se le malokrat nahajajo izven 
našega dosega, kar nas pripelje spet do časa samega. 
Časa, ki ga ni in časa, ki ga ni bilo? Vsekakor je in je 
bil, a vprašati se moramo, kako smo ga porabili ter za-
kaj je temu tako. Kaj vse bi lahko storili s časom, ki ga 
namenimo uporabi socialnih omrežij, kot so Facebo-
ok, Instagram, Snapchat ter številni drugi. Kdaj smo 
postali to in izključno samo to, kar drugi vidijo, bodisi 
na našem Facebook profilu ali slikah na Instagramu? 
Smo to res mi in če smo, v kolikšni meri? To je vse-
kakor vprašanje, do katerega bi moral priti vsak, ki se 
poglobi vase z namenom, da bi našel svoj resnični jaz 
ter s tem tudi svojo lastno identiteto. 

Smo postali le pasivni, ohromeli roboti, ki sledijo in so 
pripravljeni narediti prav vse, da bi spadali v neko sku-
pino, družbo in ne nazadnje tudi v življenje samo? Je svet 
res postal tako prazen in nesmiseln, da se moramo veno-
mer zatekati v druge svetove, da bi našli bistvo ter s tem 
vzrok za svoj obstanek? 



Lara Drimel

Vsekakor živimo v času, ki nas žene vedno hitreje in mi se, če želimo ostati v skladu ter koraku z njim, moramo 
prilagoditi njegovim zahtevam. A kljub vsemu temu je izrednega pomena vračanje k osnovam, kot je komuni-
kacija. Vedno znova pridem namreč do zaključka, da je prav ta ključna težava današnjega časa. Komuniciramo 
lahko sicer na veliko različnih načinov, kot je denimo uporaba telefona in videoklica, a kaj, ko nas to velikokrat 
le še bolj oddalji, saj se ujamemo v zanko navade in ji ostanemo zvesti, dokler ne nastopi kakšna ključna težava, 
ki zahteva neposreden stik. V številnih primerih je prav komunikacija vzrok, da se ljudje oddaljijo. Sicer nam 
telefoni in druge naprave res pomagajo, da ostanemo v stiku, a kaj, ko poznamo le to. Zelo skrb vzbujajoče 
je to dejstvo, da ne vemo več, kako se spontano pogovarjati in družiti ter se zares sprostiti, saj smo venomer 
obremenjeni s tem, kar se dogaja na socialnih omrežjih. Zdi se, da je obstoj številnih vezan na uporabo le-teh. 
Ali res celotna naša vrednost temelji zgolj na številu všečkov in objav ter s tem povezanimi komentarji, ki nam 
dajejo občutek samopotrditve in občutek sprejemanja ter da smo ne nazadnje tudi mi nekaj vredni? Kolikokrat 
imajo ljudje težave z lastno samopodobo, ker so tarče posmeha in zaničevanja na spletu ali pa so na drugi strani 
zaradi pozitivnih odzivov vrženi med zvezde, ki se lahko kaj hitro razblinijo, če so kakršni koli mediji edini ra-
zlog, s katerimi ti opravičujejo svoj uspeh, neuspeh ter lastno vrednost. Številni prekomerno uporabo socialnih 
omrežij ali drugih digitalnih naprav upravičujejo in utemeljujejo s samoto, ki je dandanes dokaj pogosta. Ob-
stajajo številni razlogi, zakaj pride do tega, a eden in tudi ključen izmed njih je izoliranost od zunanjega sveta 
kot posledica življenja v virtualnem svetu. S tem pa se ljudje oddaljujejo od samih sebe ter pristnih človeških 
stikov, ki jih ne more nadomestiti uporaba nobenega izmed digitalnih medijev. Ključno vprašanje pri vsem tem 
pa je: ali si res želimo živeti življenje ali le obstajati v njem kot lutke, s katerimi manipulirajo?



V Z P O R E D N I  S V E T  2

Piše
Ana Podpeskar

Identiteta je vse, kar človeka kot posamezni-
ka določa. To so spol, starost, narodnost, 
izgled. To so zrelost, pridnost, delavnost, 
prijaznost, čustva in čustveno doživljanje, 
prepričanje, sočutje, pamet. Identiteta je vse 

tisto, kar nas razlikuje od vseh drugih ljudi, kar nas 
dela edinstvene, unikatne. Identiteta pa se lahko 
spreminja. Predvsem na nas mlade imajo velik vpliv 
sodobni mediji, ker nam narekujejo način življenja, 
stil oblačenja, pravila obnašanja, zvrst glasbe, ki jo 
poslušamo …

Sodobni mediji lahko na človeka vplivajo pozitivno 
ali negativno. Eden od pozitivnih vplivov je prav go-
tovo ta, da so nam vir informacij. Zaradi tega smo 
danes veliko bolj izobraženi kot nekoč, imamo in-
formacije o aktualnih dogodkih in problemih. Lah-
ko si poiščemo nasvete, informacije o marsičem, 
mediji nam služijo kot učni pripomočki. Nas pa te 
informacije lahko tudi zavajajo, velikokrat so lažne. 
Negativno vplivajo na nas, ko nas odtegujejo od 
opravljanja vsakdanjih obveznosti, preživljanja časa 
s prijatelji in v naravi. Preko medijev je tudi veliko 
izsiljevanja in zavajanja. Pred kratkim so le nekaj 
vasi stran od mojega doma pokopali mladostnika, 
ki je naredil samomor samo zato, da je opravil izziv 
v spletni igrici.

Sodobni mediji nas zbližujejo in povezujejo. V vsa-
kem trenutku smo lahko v kontaktu s človekom na 
drugem koncu sveta. Z njim se lahko slišimo in vi-
dimo. Tako, kot nas zbližujejo z oddaljenimi, pa nas 
oddaljujejo od bližnjih. Namesto da bi se med seboj 

pogovarjali, komuniciramo preko različnih aplikacij 
na telefonu in računalniku. 

Da lahko vpliv sodobnih medijev izkoristimo čim-
bolj pozitivno, jih moramo uporabljati odgovorno 
in ne smemo slepo verjeti vsem napisanim informa-
cijam. Ne smemo dopustiti, da nas zasvojijo do te 
mere, da prenehamo opravljati svoje osnovne nalo-
ge in zadolžitve ter da ne znamo ločiti med resnič-
nostjo in virtualnim svetom. 

Čeprav se vsega tega zavedam, pa imajo mediji name 
zelo močan vpliv. Vem, da vsemu ne smem verjeti, 
vendar pa imajo mediji in to, kar nam vbija v gla-
vo internet, zelo močan vpliv na mojo samozavest. 
Ko vidim, kaj vse ljudje obrekujejo in kako jih vsaka 
malenkost zmoti, mi to zelo uničuje samopodobo. 
Zaradi tega obstaja veliko stvari, ki si jih ne upam 
več, čeprav sem v njih včasih zelo uživala. Občasno 
si niti iz hiše ne upam, ker o tem toliko razmišljam 
in na sebi vidim le napake. Tudi prijateljem ne zau-
pam več toliko, ker mislim, da se bodo bolj strinjali 
z ljudmi, ki me sploh ne poznajo, kot pa z mano. Po 
mojem mnenju mediji ne bi smeli tako močno obso-
jati debelejših ljudi, najstnikov, ki imajo mozolje in 
druge napake, ki jih imamo vsi. Vsak je lep na svoj 
način, a tega se večina na žalost zaradi medijev ne 
zaveda. Ker si nihče več ne upa izraziti svojega mne-
nja ali delati stvari, v katerih uživa, je veliko prepro-
stih sanj uničenih. Upam, da se bo situacija kdaj v 
prihodnosti popravila, saj bi vsi mnogo bolj uživali 
in si upali več stvari, zaradi katerih bi lahko odkrili 
svoje skrite talente in jih še bolj razvijali.



Neja Reich



1 0  L E T .  P R E Z G O D A J ?  

Zagotovo ti je poznana kratica FB. No, 
to sploh ni vprašanje, če si dijak, torej 
starejši od 15 let, saj to kratico poznajo 
že najstniki pri 13 letih ali manj. Tudi 
sama sem med njimi, saj sem se prvič 

s to platformo seznanila leta 2010, torej pri desetih le-
tih. Sliši se precej zgodaj, mar ne? Ampak je res pre-
zgodaj? Kdaj je sploh tisti »pravi« čas, ko bi naj mladi 
začeli uporabljati platforme, na katerih danes preživi-
mo ure in ure, celo več časa kot z družino in vrstniki?

Zelo težko je določiti točno starost oziroma čas, ki bi 
bil najprimernejši za »srečanje« s Facebookom, Insta-
gramom in Snapchatom, saj prav vsi različno dojema-
mo svet. Nekateri so že morda pri desetih letih dovolj 
zreli, nekateri pa še potem, ko že zdavnaj zapustijo 
najstniška leta, niso ravno »biser« na teh omrežjih in 
se njihove uporabe sploh ne zavedajo. Ampak zakaj 
mladi sploh začnemo uporabljati te platforme? Imajo 
socialna omrežja res tako močen vpliv nad nami ali pa 
morda hočemo biti le del naše družbe in s tem »in«?
Kot ena izmed uporabnic Facebooka in ostalih po-
dobnih platform lahko povem in potrdim, da smo 
prav vsi (no, mogoče se kdaj res najde kakšna izjema, 
ki ne pade v ta tok) neke vrste »sužnji« teh platform 
oziroma lepše rečeno, smo pripadniki črede, katere 
poglavarji so njihovi ustanovitelji, npr. Mark Zucker-
berg, David Karp, Evan Spiegel … Prav oni so omo-
gočili, da so se naša življenja, ki so pred uporabo teh 
omrežij bila socialna, spremenila. Pa niso bila social-

na v takšnem pomenu, kot ga razumemo mladi danes, 
namreč da je socialen tisti, ki ima največ sledilcev na 
Instagramu, največ všečkov na Facebooku ali pa preko 
1000 prijateljev. To spremembo mnogo mladih doje-
ma kot nekaj pozitivnega, kar nam je omogočilo ko-
rak naprej, vstop v družbo, del katere smo vedno želeli 
biti in tako postati »in«. Ampak je res to to? Kaj pa 
naše obveznosti, druženje s prijatelji na ulici, sprehodi 
v naravi, rekreiranje? Ali je res druženje, pod katerega 
štejemo pogovore preko Messengerja in ostalih klepe-
talnic, všečkanje fotografij, delanje in objavljanje »sel-
fijev«, tako pomembno?

Mislim, da bi se vsak posameznik moral sam pri sebi 
vprašati, ali je to zanj pomembno. Res je, da ne mo-
remo govoriti in postaviti določenih pravil za celotno 
družbo, saj je vsak posameznik drugačen in ima dru-
gačne norme, vrednote, lahko pa postavimo meje, do 
koder je to »druženje« primerno oziroma potrebno. 
Tudi sama sem se večkrat vprašala, ali je to, kar poč-
nem vsak dan pred poukom, po pouku, doma, zvečer, 
pred spanjem potrebno, ali je dobro ali slabo zame 
in kaj mi sploh pomeni. To se sprašujem še danes in 
lahko povem, da ne najdem pravega odgovora, vem 
pa, da bom nekoč prišla do odgovora, ki zagotovo ne 
bo pritrdilni, temveč se bom zavedala, da to »druže-
nje« ni druženje in da vseh 400 ali več prijateljev, ki 
jih imam na platformah, niso prijatelji, osebe, ki me 
vsak dan spremljajo in mi s svojimi norijami ali pa 
težavami izpolnjujejo življenje.

Piše
Manca Posilović

Prav oni so omogočili, da so se naša 
življenja, ki so pred uporabo teh omrežij 

bila socialna, spremenila. 



Lara Drimel



 
I N F L U E N C E R J I  N A 

I N S T A G R A M U
Piše
Urša Podgoršek

Dnevno se srečujemo z različnimi mediji, ki imajo 
na nas ogromen vpliv, saj smo v obdobju, ko še obli-
kujemo svoje osebnosti. V zadnjem času je aplikacija 
Instagram nekako prevzela vodstvo v popularnosti in 
pridobila vse več uporabnikov. Tudi sama ga upora-
bljam vsakodnevno in se tako srečujem z različnimi 
»instagramerji«, ki so postali neke vrste »influencer-
ji«, ti pa postajajo novi zvezdniki v virtualnem svetu. 
Kako mi mladi vidimo te osebnosti in kakšen vpliv 
ima to na nas?

V njih poskušamo najti vzornike, idole, toda žal se ne 
zavedamo, da je tisto, kar vidimo, le delček njihovega 
življenja. Ustvarimo si ideale, za katerimi stremimo, 
toda velikokrat so le-ti nerealni in tudi nedosegljivi. 
Želimo jih posnemati v različnih stvareh: stilu oblače-
nja, načinu prehranjevanja in včasih tudi v celotnem 
načinu življenja. Včasih ima lahko to negativne posle-
dice, saj izgubimo svojo edinstvenost, ki je čar vsake-
ga posameznika. Želimo postati drugačna oseba, da 
bi bili sprejeti v družbi. Toda, je vredno biti nekaj, kar 
nisi? 

Veliko mladih »instagramerjev« kroji smernice, po 
katerih se nas večina ravna, včasih zavestno, večino 
časa pa podzavestno. Čim večje število sledilcev ima 
oseba, tem večja je možnost, da bo pridobila veliko 
število pripadnikov, ki ji bodo zvesto sledili. In v za-
dnjem času je število influencerjev na Instagramu zra-
slo in preplavilo aplikacijo. To ima pozitivne in nega-
tivne posledice. 

Pozitivna posledica je, da veliko število »instagramer-
jev« prikazuje ne tako lepo in prijetno plat svojega 
vsakdanjega življenja. Pokažejo, da so prav tako ljudje 
kot vsi preostali, da imajo slabe dneve, da ne izgledajo 
ves čas kot iz škatlice. Nekateri so šli celo tako daleč, 
da so pod fotografije napisali, kaj se v resnici skriva 
za njimi, da je potrebnih veliko poskusov, da izgleda 
vse popolno, da ni nič spontano. Takšni ljudje dobro 
vplivajo na nas in našo samopodobo, saj nas ves čas iz 
vseh strani bombardirajo z idealnim videzom. Pred-
vsem mlajši populaciji, ki stopa v puberteto, to poma-
ga, saj potrebujejo vzornike, ki niso popolni. Negativ-
nih posledic je veliko več, saj še vedno prevladujejo 
profili, ki prikazujejo le idealne fotografije. 

Če smo iskreni, imajo ti ljudje na veliko večino vpliv, 
saj se z njimi srečujemo vsakodnevno in se jim ne mo-
remo izogniti. Če jim ne sledimo na Instagramu, pa na 
Facebooku, Twitterju, Snapchatu … So zelo pomemb-
ni, zato ni vseeno, kaj objavljajo, saj jim sledijo mladi, 
ki bi storili vse, da bi bili takšni, kot jim narekujejo 
mediji. Zato jih lahko večja podjetja izberejo za svoje 
promotorje, saj je včasih takšen način bolj uspešen kot 
pa preko televizije.

Moje mnenje je, da če se zavedamo njihovega vpliva, 
ne morejo postati nevarni. Seveda bodo vplivali na nas 
na različne načine, ampak v zmernosti. Sama imam 
različne vzornike, ki izhajajo iz teh krogov, ampak se 
zavedam, da so samo ljudje, da imajo napake in da to, 
kar prikažejo, ni nujno njihovo vsakdanje življenje.

Če smo iskreni, imajo ti ljudje na veliko ve-
čino vpliv, saj se z njimi srečujemo vsako-

dnevno in se jim ne moremo izogniti.



Lara Drimel



E N  D A N  V  Ž I V L J E N J U

Piše
Marko Tacer

Po dobrem torkovem zajtrku se odpravim na 
šolski avtobus, ki nas na postaji pobere ob 
7:07; v šolo tako pridemo med prvimi, obi-
čajno nekaj čez pol osmo. Še danes vidim na 
postaji nekdanje maturante, ki so, nekateri 

zaspano, spet drugi polni energije vstopali v dan. Gle-
dal sem jih, kako zelo sproščeno in samozavestno se 
pogovarjajo, mi pa smo delali nalogo ali pa brali do-
mače branje, ker nas je bilo strah sankcij. Zdeli so se 
mi izredno brezskrbni, kar so septembra najbrž celo 
bili, a stvari so se hitro spreminjale. Medtem pa smo 
prvi letniki spoznavali profesorje, predmete in tudi 
sošolce. Moram priznati, da so se mi tisti dnevi zdeli 
naporni in polni skrbi in obveznosti. Že v prvem le-
tniku sem se vključil v kar nekaj neobveznih obšolskih 
dejavnosti in ena izmed njih je bila tudi šolski časopis. 
Z gospo Heleno sva se nadpovprečno dobro razume-
la že pri pouku, saj je spodbujala mojo kreativnost 
in delo, jaz pa sem to znal ceniti. Ko smo tako zaradi 
raznih sestankov izjemoma lahko preskočili vrsto na 
malico, smo se počutili pomembni in bolj pogumni, 
čeprav tega nismo počeli, ker bi si to upali. Mnogokrat 
smo fazančki stali na stopnicah in zgolj nemočno in 
tiho gledali, kako mimo nas hodijo bodoči maturanti, 
ki ne vidijo razloga za čakanje. Dandanes se nikoli ne 
zavem tega občutka, ko se mi mudi na malico zaradi 
raznih »sestankov«.

Po pisanju poskusne mature prve štiri ure ugotovim, 
da bo dan hitro minil, hitro pa bo pošla tudi energija 
in prišla lakota. Spomnim se, da si moram sposodi-
ti še par učbenikov (tega nisem ugotovil na poskusni 
maturi), s tem pa mi je čas zavrtelo nekaj let nazaj. 
Ko sem skozi leta posojal učbenike dijakom, ki so 
se pripravljali na maturo, si nisem predstavljal, kako 
pomemben je bil tisti en učbenik ali zvezek ali pa 
samo atlas. Običajno so me za stvari prosili prijatelji 
ali pa zgolj znanci z raznih področij. Tako sem širil 
krog poznanstva in njihove podmnožice prijateljstva. 

Novi ljudje so s sabo prinesli nove lastnosti in nove 
poglede na dogajanje. Tako sem pri mnogih ljudeh ce-
nil njihove dobre lastnosti in navade ali le neobičajne 
poglede in drzne odločitve. Zato o enem in edinem 
posameznem vzorniku ne morem kaj dosti povedati. 
Mislim, da poznam kar nekaj ljudi iz različnih vej in 
prav pri vsakem je nekaj, kar občudujem, zaradi česar 
ga dodatno spoštujem. Pri mnogih prijateljih, ki jih 
je do mene prinesel šport, najbolj cenim zagnanost 
in discipliniranost. Spet so ljudje, pri katerih me fa-
scinirata njihova potrpežljivost in vztrajnost. Najbolj 
pa bi vzornikom lahko približal vse štiri člane moje 
najožje družine. Tako se moji zgledi ne fokusirajo na 
eno osebo in vse njene lastnosti,saj vsi vemo, da po-
polnega človeka ni. Zgledujem se po veliko ljudeh, a 
po vsakem le delno; tako ima v mojem polju spošto-
vanja - občudovanja svoj sedež preveč ljudi, da bi jih 
preštel na prste rok. Mnogi prijatelji, učitelji in včasih 
celo popolni neznanci tako spreminjajo moj pogled 
na vsakdanje opravke in probleme. 

Zadnji dve uri pouka smo pisali še enega obsežnejših 
testov, kar jih je v štirih letih uzrlo moje oko. Stvar ni 
bila lahka, vsekakor pa ne časovno z lahkoto izvedlji-
va, zato smo se po testu s soborci o preizkusu malce 
pomenili. Tisti prvi odzivi so bili slabši od pričako-
vanih, a vseeno smo končali z: ”Eh, bo že nekak'!” Ti 
soborci se z mano borijo že lep čas in velika večina 
jih je zrasla v dobre prijatelje. Pri vseh teh prijateljih 
najbolj cenim odkritost in lojalnost, ne škodi pa malo 
humorja, ki ne sme zasenčiti odgovornosti in zrelosti. 
Bojim se, da nekateri še ne stojijo na realnih tleh, saj 
se prvi preizkusi mature bližajo hitreje kot predčasne 
volitve. To pomanjkanje resnosti in odgovornosti me 
moti predvsem zaradi težav, ki si jih bodo nakopali 
povsem po nepotrebnem, saj med maturanti ni oseb-
ka, ki mature ni sposoben narediti. Brez dela ni jela in 
to drži. Tako je. 

Zdi se, kot da čas, ko nisem preveč 
zaposlen, mineva še mnogo hitreje 
kot takrat, ko imam ogromno dela.



Med glasbeno obarvano vožnjo proti domu sem se spočil, saj so to včasih najbolj umirjeni in nestresni deli 
dneva. Ob prihodu do svoje izstopne postaje sem ugledal kraj, ki ga bolj ali manj vsak dan gledam že vse svoje 
življenje. Misli so me odnesle v preteklost in prihodnost naenkrat. V času osnovne šole smo z mamo hodili v 
trgovine, ki sploh niso več odprte, in v eno gostilno, ki ji danes družbo dela še pet novih. Hodili smo na tekme 
v staro šolsko telovadnico, kjer je bilo pravo navijaško vzdušje. Zaradi pomanjkanja prostora smo sedeli tik ob 
igrišču, kjer se igro dá resnično začutiti. Strastni navijači, ob katerih smo nekoč sedeli, danes polnijo ministrske 
stolčke ali puščajo pečat na drugih področjih. Ljudje, ki so takrat igrali na teh tekmah, so postali trenerji ali pa 
celo s treniranjem že prenehali in imajo otroke. Mnogih, ki so bili takrat v svojih najboljših letih, danes že ni 
več. Kot majhen dečko si nikoli nisem predstavljal, kaj bo čez 10 let. Težko bi si predstavljal, da bo prav ta kraj 
nekoč med top turističnimi kraji v Evropi. Pogled se je obrnil tudi naprej in začel sem se spraševati, kako bo ta 
kraj (morda takrat mestece) izgledal v prihodnje. Kdo bo v kraju ostal, koga bom srečal, ko se bom čez 10 let 
spet peljal skozi in kje bodo ljudje, ki jih danes gledam na tekmi, in kje tisti, ob katerih sedim. Navsezadnje ne 
vem, kje bom jaz. Ni nemogoče, da bi jaz postal tisti, ki bo sedel na kak “velik” stolček. Takrat me je pobral oče, 
ki me je odpeljal domov ob pogovoru a aktualnih in privatnih lokalnih temah.

Prišel sem domov, nekaj pojedel in legel, saj je dan iz mene spil nadpovprečno velik odstotek energije. Po krat-
kem počitku je prišel čas za rekreacijo. Šport je dober način psihične relaksacije, hkrati pa človeka ohranja v 
formi. K mojemu dobremu počutju veliko prinese prav ta psihična sprostitev, veliko pa lahko pove tudi kvalite-
ta spanca. Če slabo spim, to precej vpliva na mojo produktivnost vsaj do ure, ko v Sao Paulu vzide sonce. Glede 
hrane nimam posebnih pravil, jem vse, čeprav zadnje čase pojem večje količine sadja in to se mi zdi super. 
Zadnje dni se v mojem vidnem polju vse pogosteje pojavljajo tudi jagodne čokolade, katerih prevelik ljubitelj 
nikoli nisem bil, a vseeno pridejo dnevi, ko le-te rešujejo življenja.

Ob iztekanju dneva se odpravljam spat. Pred tem pa je čas za planiranje naslednjih dni in zbiranje misli pod 
enim in edinim tušem. Zdi se, kot da čas, ko nisem preveč zaposlen, mineva še mnogo hitreje kot takrat, ko 
imam ogromno dela. Že ležim v postelji, v kateri pred spancem ugotavljam, kako majhen vpliv imam na ži-
vljenje, a kljub temu soustvarjam mnoga življena, pestrim in včasih tudi grenim dneve, realno gledam na svet, 
poskušam ravnati odgovorno in po svoji moralni presoji. V očeh odraslega vidim, kako 100 evrov hitro pride 
in hitro gre, pozna pa se bolj malo. Čas beži z enakomerno hitrostjo in poti nazaj ni, zato je potrebno vsak tre-
nutek izkoristiti. Ob tej misli mirno zaspim in zaključim vsakdanji in rahlo neobičajen dan.

Neja Reich



K A J  S E M  S E  N A U Č I L A  V 
S R E D N J I  Š O L I  A L I 

H V A L N I C A  P O T I ,  N E  C I L J U
Piše
Zala Vipotnik

Skoraj težko verjamem, da je že marec. Pa ne 
samo zato, ker je vreme še zmeraj popolnoma 
zimsko, ampak predvsem zaradi neverjetnega 
tempa, ki ga je letos ubral čas. Par mesecev me 
še loči do konca šole, nato pa se že kaj kma-

lu lahko veselim vstopa v moje zadnje leto na ŠCRS. 
Pred kratkim sem bila tudi jaz med tistimi srečneži, 
ki so imeli priložnost videti CERN - vrhunski epicen-
ter znanosti sveta. Seveda se mi je potovanje vtisnilo v 
spomin, a nekaj mi je še posebej dalo misliti. To je bila 
izjava ene od profesoric spremljevalk. Beseda je (vsaj 
tako se mi dozdeva) tekla o modrosti in doživetjih in 
po nekaj šalah je profesorica dejala nekaj takšnega: 
»Toliko stvari, kot si že ti naredila in doživela - večina 
bi za to potrebovala več življenj in ne 17 let.« Ne znam 
pojasniti, zakaj, toda te besede so mi dale misliti še 
dolgo zatem. Trenutno smo skupaj z razredom v zelo 
turbulentnem obdobju - kolektivno smo slabe volje in 
polni negativizma, težko najdemo motivacijo za kar-
koli in ne najdemo poti ven. Zaenkrat si bom drznila 
kriviti občutno predolgo zimo, toda ne morem si kaj, 
da ne bi pomislila tudi na kaj drugega.
Delati tisto, kar te veseli. To je bil vedno moj odgovor 
na vprašanje: »Kaj je zate najbolj pomembno v življe-
nju?« Ne bi se opisala kot družinski človek; kdor me 
pozna, pa me zagotovo ne vidi kot pretirano socialno 
bitje. Venomer pa se trudim biti v pogonu - delati ti-
sto, kar me veseli, čeprav še nisem v službi, in ne bi 
rekla, da mi šola pomeni veliko veselje. Ampak tudi 
temu ni bilo vedno tako. V tem »depresivnem« valu, 
ki je zajel naš razred, sem se še bolj kot poprej obrnila 
na stvari, ki so mi pri srcu. 
Lanskoletni muzikal je v meni znova obudil ljubezen 
do glasbe, ki jo je glasbena šola nekako poteptala. Ta-
krat nisem razumela klasične glasbe in lepote glasbene 
teorije, zato mi je bila muka (v mojih mislih) zapraviti 
6 let v klopeh glasbene šole v Rogaški Slatini. Če bi mi 
nekdo takrat rekel, da bom le nekaj let kasneje igrala 4 
inštrumente in dala skozi več pevskih nastopov, kot se 
jih lahko spomnim, bi se verjetno začela smejati. Oder 
mi je vrnil ljubezen do tega, kar me veseli. Čeprav se 
to sliši nenavadno. 
Vsake toliko me prime nekakšna nostalgija in pope-
ljem se na pot z grenkim priokusom, torej po galerijah 
naše šole. Ob pogledu na slike iz svojih prvih dni v 
gimnazijskih klopeh si ne morem pomagati in se sko-
raj nasmejim naivnemu dekletu, ki je takrat prestopilo 
prag ŠCRS. Bolj kot se bližam koncu svojega šolanja 
tukaj, bolj se spominjam in zavedam, kako daleč smo 
pravzaprav res prišli. V treh letih, ki sem jih do zdaj 
prebila tukaj, sem naredila več, kot vsa leta svojega ži-

vljenja poprej. To je verjetno mislila tudi profesorica 
v svoji izjavi. Skozi leta pa nas niso zapustili le tisti 
dijaki, ki so se izpisali (in ni jih bilo malo), temveč 
tudi osnovnošolske verzije nas samih. Bili smo nekoli-
ko bolj nasmejani in nekoliko manj resni, vendar smo 
sedaj mnogo modrejši. Tudi to nekaj šteje.
Kar 5 let je bila moja glavna prioriteta pravzaprav 
šport - če želiš biti v nečem najboljši, je potrebna ab-
solutna predanost. Moj šport ni bil košarka, ne karate, 
niti nogomet. Nihče ga ne ceni in nikomur se ne zdi 
pretirano pomemben ali težek. Toda meni je pomenil 
več, kot sem mislila, da je mogoče. Ne morem ube-
sediti občutka, ko stojiš na najvišji stopnički po letu 
poškodb, solz, krvi in predvsem veliko, veliko, veliko 
potu ter trdega dela. Vse to za osebno zadovoljstvo in 
mogoče članek 3 x 5cm v Rogaških novicah. Zame je 
bilo več kot vredno, ker ni šlo za medaljo. Šlo je za ka-
rakter, ki ti ga je izgradila trnova pot do tja. Še danes 
se vsak dan vrnem nazaj k naukom, ki mi jih je dal 
šport in verjamem, da so ključni del do vsega, kar sem 
od takrat naredila uspešno.
Vsaka pot pa se mora enkrat končati in tako sem tudi 
jaz menjala sobotna jutra na štiri ali peturnih trenin-
gih v Slovenski Bistrici za učenje in delanje domače 
naloge. Od takrat se je veliko spremenilo - bila sem na 
teku na 10 km, naučila sem se igrati 4 inštrumente, 2 
nova jezika, bila na nacionalnem in lokalnem radiu, 
prestala nešteto nastopov in še mnogo, mnogo več. 
Skratka več, kot sem si kadar koli mislila. Vložila pa 
sem tudi nešteto ur v šolsko delo. Trud se je poznal 
na uspehu in kljub muzikalu se je leto zame v aka-
demskem smislu končalo tako, kot sem si zamislila. 
Pa vendar to ni bilo to. Zadovoljstvo je hitro zbledelo 
in občutek, da mi v življenju manjka smisel, ki mi ga 
je prej dajalo resno ukvarjanje s športom, je postal re-
snejši problem. Celo leto truda sem vložila v šolsko 
delo in se iz tega naučila ne samo, da me to ne veseli, 
ampak tudi, da sem zaradi tega izgubila marsikaj, za 
kar mi je bilo žal. Marsikaj, česar ne bi smela izgubiti. 
Prišli smo torej do naslednjega spoznanja, do katerega 
me je pripeljala srednja šola. Življenje je kratko. Vsak 
dan to poslušamo, vendar je res. Življenje je prekratko. 
Prekratko za diete in obsesivno telovadbo. Prekratko 
za druženje z ljudmi, ki jih ne maramo. Prekratko, da 
bi se učili 7 ur na dan (in pri tem žrtvovali svoje men-
talno in fizično zdravje samo za ocene). Prekratko, da 
se ne bi naučili nekaj novega, vendar ne samo v šoli. 
Prekratko, da ne bi kdaj pozabili na svoje odgovorno-
sti in si vzeli dan zase. Prekratko, da ne bi kdaj samo 
odšli v naravo in tekli naokoli, kot smo to počeli kot 
otroci.



Zares sem stvari, ki sem jih počela, v veliki meri že po-
zabila, ker jih je bilo veliko. Toda to je pravzaprav do-
bra stvar. To pomeni, da sem uspešna pri svoji nagnje-
nosti k temu, da sem vedno zelo zaposlena, ker pod 
pritiskom bolje delujem. Najbolj pomembno pa je, da 
je tisto, kar sem se naučila, ostalo z mano. Spominjam 
se veselja ob uspehih, toda še bolj se spominjam dela, 
ki stoji za njimi. Največji užitek so stvari, ki sem jih 
prvič poizkusila, in stvari, ki so mi prvič uspele tako, 
kot sem si želela. Biti multipraktik in spoznati čim 
več področij je danes nekaj, na kar se pogosto pozabi. 
V šolskem sistemu me marsikaj jezi, a vem, da ga ne 
morem spremeniti. Upam, da se bo nekega dne oce-
njevalo na drugačen način in da bo tudi predmetnik 
drugače zastavljen. Upam, da šola ne bo več tekmo-
vanje v tem, kdo si lahko najbolj zadovolji svoj ego z 
ocenami, do katerih je prišel preko gole memorizacije 
ali celo z goljufanjem, ki se mu ga spregleda, če gre za 

odličnega učenca. 

V življenju sem si postavila do sedaj že kar nekaj tr-
dnih ciljev, ki so se skozi čas spremenili. Med mojo 
športno kariero je bil moj cilj osvojiti zlato medaljo, 
lansko leto je bil moj cilj speljati muzikal uspešno in 
zaključiti šolsko leto z odličnim uspehom. A so stvari, 
ki mi jih tudi modrosti polna tri leta srednje šole še 
niso razkrila. Letos ne vem, kaj je moj cilj. Ravno tako 
ne vem natančno, kdo pravzaprav sem. Vedno bom 
športnica in vedno bom umetnica, a bolj natančno se 
težko opišem. Vem pa, kaj želim delati. To, kar me ve-
seli. Dejstvo je, da trenutno ne vem, kam grem. Prav-
zaprav se mi niti sanja ne. Strah me je mnogih stvari 
in življenje mi je naneslo veliko situacij, s katerimi se 
ne znam spopasti. Vem pa, da bom ne glede na vse na 
koncu točno tam, kjer moram biti. Včasih moraš temu 
zaupati. Tudi to sem se naučila v srednji šoli.

Lara Drimel

Življenje je kratko. Vsak dan to poslušamo, vendar je res. 
Življenje je prekratko. Prekratko za diete in obsesivno 
telovadbo. Prekratko za druženje z ljudmi, ki jih ne ma-
ramo. Prekratko, da bi se učili 7 ur na dan (in pri tem žr-
tvovali svoje mentalno in fizično zdravje samo za ocene). 
Prekratko, da se ne bi naučili nekaj novega, vendar ne 
samo v šoli. 



P O  P O T I  Ž I V L J E N J A

Piše
Zala Plevnik

Življenje … široka beseda z veliko pomeni … Vsak 
izmed nas ga živi po svoje, na sebi lasten način. Življe-
nje v prvi vrsti predstavlja rojstvo, odraščanje, šolanje, 
spoznavanje in sprejemanje ljudi, pridobivanje izku-
šenj, soočanje z neprijetnimi dogodki, preživetje …
Ljudje večkrat pozabljamo, kaj nas v »lajfu« resnično 
bogati oziroma bi nas moralo. Sama takoj pomislim 
na ljubezen, prijateljstvo, zdravje, sočutje, empatijo … 
Seveda je tukaj tudi šolanje, ki je zelo pomembno in 
je velik del našega življenja. Pravijo, da se učimo vse 
življenje. Ob vsem tem pa spoznavam, da moramo kot 
ljudje zares verjeti v kaj lepšega, v nekaj, kar nas bo 
navdihnilo z optimizmom in pozitivno energijo.

Mislim, da je na svetu premalo ozaveščanja o sočutju 
in o tem, kako imeti rad druge, ne pa samo sebe. Lju-
dje smo lahko kruta, nemoralna bitja, velikokrat smo 
kot krvoločne zveri. Seveda nam je, še posebej zdaj, 
v najstniškem obdobju pomemben naš uspeh v šoli, 
športu, priljubljenost med vrstniki … 

Tudi če nam kdaj spodleti in izgubimo svoj kompas, ne 
bo konec sveta. Veseli smo lahko že za majhne stvari, 
ki se nam morda zgodijo tekom običajnega dne, npr. 
nasmeh mimoidočega, lepa beseda, spodbuda, pomoč 
drugemu. Biti bi morali hvaležni za vse, kar imamo in 
kaj nas še čaka v prihodnosti. 

Vse bolj pa opažam, da med seboj premalo komuni-
ciramo in to nas žre. Ko nam je hudo, je prav, da to 
povemo nekomu, ki mu zaupamo, saj je iskren pogo-
vor lahko pravo zdravilo za našo dušo in telo. Iz sebe 
izlijemo vse, kar nas teži, bremeni. Po pogovoru nam 
je lahko resnično lažje pri srcu. Svoje težave zaupaš 
nekomu in spoznaš, da nisi sam v tem, temveč da imaš 
podporo.

Ja, življenje je težka stvar, a je tudi lepa. Pravijo, da 
je življenje polno slabih trenutkov, da premalo časa 
posvetimo tistim dobrim. Pri sebi najprej opazimo 
pomanjkljivosti, izpustimo pa svoje sposobnosti, ki so 
popolnoma naše in nam jih nihče ne more vzeti. Za-
radi njih smo posebni po svoje, to nam lahko v priho-
dnosti tudi pomaga pri vzdrževanju naše samozavesti. 
Prav je, da ima vsak svoje hobije, ki nas sprostijo in 
naredijo močne. Ko začutimo, da nas kaj od naštetega 
veseli, lahko to bogatimo in razvijamo. S tem postaja-
mo vse boljši, če pa bomo temu dodali še moralo in 
sočutje, smo lahko sami sebi v ponos. 

Tako lahko postanemo boljši ljudje, zato le pogumno 
naprej po »vijugasti« poti življenja.



M O J E  Ž I V L J E N J E

Piše
Jakob Zupanec

Vsak otrok se rodi nedolžen. 

Skozi čas se učimo iz okolja, naše družbe, časi so se pa 
tako razvili, da nas v veliki meri sooblikujejo tudi mediji 
in trendi. Čeprav število najstnikov, ki so pod vplivom 
internetnega okolja, narašča, verjamem, da nisem eden 
izmed takih, ki brez kritične misli sledijo večini.
Prosto znam razvijati svoja mnenja in se ne bojim raz-
mišljati drugače od drugih.

Priznam, da vedno več časa namenim tehnologiji, ki pa 
je ne vidim le kot slabo stvar.

Iz vseh dogodkov in dejanj se poskusim nekaj naučiti, 
tudi če mi to ni najbolj všeč. 

Vedno me zanimajo nekatere stvari bolj od drugih – in 
tako tudi oblikujem svoje interese in se posvečam temu, 
kar me veseli. Verjamem, da je ena izmed najpomemb-
nejših stvari v življenju to, da se ukvarjam z nečim, kar 
me veseli, saj lahko na tem področju razvijam svoje zna-
nje veliko lažje in bolj odločno.

Zanimajo me področja, ki so povezana z našim razmi-
šljanjem, odnosi v družbi in tem, kako človek reagira v 
določenih okoliščinah in situacijah.

Ena od značilnosti sedanjega trenutka je, da vedno manj 
cenimo, kar imamo, in kljub vsemu, kar imamo, iščemo 
izgovore za željo po nečem več.

Res je, da je veliko slabih, negativnih in nepravičnih 
stvari v svetu – a lahko se osredotočimo na veliko po-
zitivnih.

Čeprav je večina novic in prispevkov osredotočenih na 
različne slabe teme, se moramo zavedati, da je v slabem 
tudi nekaj dobrega in seveda tudi obratno.

Tako se z veseljem rad kaj naučim in pri tem vztrajno in 
previdno delam korake v svojo prihodnost.

Lara Drimel



Ž I V L J E N J E  a l i  I G R A ?

Piše
Sara Leben

Življenje? Predstavljam si ga kot igro, 
za katero sami oblikujemo pravila in v 
največji meri je od nas odvisno, kako 
jo bomo odigrali. Velikokrat se prema-
lo zavedamo, da je ni mogoče igrati v 

nedogled in da so naši soigralci tisti, s katerimi vle-
čemo poteze, ki definirajo naše življenje na takšen in 
drugačen način. Na prvem mestu so tu naša družina, 
ljubezen in prijatelji, saj brez teh življenje ne bi imelo 
smisla.

Sama živim v vasi Moškanjci, nedaleč stran od naj-
starejšega slovenskega mesta Ptuj. Tu je moj dom, tu 
sem doma ... Tu je del mene, del mojega srca! Bese-
de iz znane slovenske pesmi res držijo. Tukaj je moja 
družina, ki mi nudi zavetje in varnost, ki mi omogo-
ča osebni razvoj, ki me na vsakem koraku podpira in 
ob razpotjih usmerja na pravo pot. Starša, ki sta mi 
podarila življenje, in brat, ki je prav poseben del le-
-tega. Torej, življenje nam je podarjeno in to je glavni 
razlog prizadevanja za naše fizično kot tudi duhovno 
zdravje, spoštovanje osebnih vrednot in doseganje za-
stavljenih ciljev.

V domači vasi imam tudi prijatelje, s katerimi čas 
preživljamo skupaj že od malih nog. Nekateri so z leti 
prerasli tudi v gasilske tovariše in z njimi sem sple-
tla nerazdružljive prijateljske vezi, saj kljub vsako-
dnevnemu hitenju vsak konec tedna prosti čas preži-
vljamo skupaj in združimo prijetno s koristnim. Vsi 
smo namreč člani Prostovoljnega gasilskega društva 

Moškanjci, zato poleg druženja treniramo še vaje za 
tekmovalne discipline in se seveda strokovno izobra-
žujemo, saj je naš glavni cilj pomoč ljudem v stiski. 
Svoje osebne cilje pa v večini izoblikujemo na podlagi 
prostočasnih dejavnosti, ki jih opravljamo.

Vpis v srednjo šolo pa mi je predstavljal poseben izziv, 
saj moram med tednom bivati v dijaškem domu. Spr-
va me je to dejstvo spravljalo v zadrego, saj sem se že 
na samem začetku zavedala, da mi to predstavlja od-
daljitev od družine, prijateljev in tovarišev gasilcev, a 
sem se hitro sprijaznila s prepričanjem, da mi bo novo 
okolje prineslo tudi nove prijateljske vezi. Kljub temu, 
da je najprej družina naš najboljši prijatelj, skozi leta 
in izkušnje spoznavamo nove ljudi, navežemo nova 
znanstva, sklepamo nova prijateljstva.

Vsi ti ljudje in dejavniki se dopolnjujejo in me obli-
kujejo v takšno, kakršna sem. Vsekakor pa moram 
izpostaviti svojo mamo. Poleg tega, da mi je podarila 
življenje, me vzgojila ter mi vedno nudila vse in še več, 
je v moje življenje prinesla neskončno mero ljubezni, 
zaupanja, sreče in veselja. Poleg službenih obveznosti 
si je vedno vzela čas za nas. Je posebna in enkratna, 
predstavlja mi vzor in navdih.

Svoje življenje bi definirala kot preplet ljudi in dejav-
nosti, ki me sooblikujejo. Za ljudi v njem sem neiz-
merno hvaležna, na izbiro dejavnosti pa predvsem 
ponosna, saj brez vsega tega moje življenje ne bi bilo 
sestavljeno v celoto. 



Neja Reich



Piše
Gašper Pavič

21. stoletje je čas, ko se vsem nekam mudi in bi 
dan najraje »raztegnili« na 32 ur, da bi imeli 
čas za vse stvari in ljudi. 

Sam se večkrat poskusim ustaviti v valu vseh 
opravil, ki so nad menoj, in si vzeti trenutek in uživati. 
Odraščam v takšni družbi in okolju, kjer slišim ljudi 
govoriti: »Bomo tole hitro naredili, 2, 3 ure, pa je to to 
...« Ja, na prvi pogled se zdi, da so ljudje »polno zase-
deni« in nimajo časa za življenje, ampak ni res, tudi 
družijo se, smejijo, si pomagajo … 
Kljub temu večkrat zasledim, da so ljudje naravnani 
k temu, da rečejo, da se neke stvari ne splačajo, da za-
nje porabiš preveč časa. Nekoč me je mama vprašala, 
zakaj ne redimo škotskega goveda, saj je menda tako 
zdravo in nezahtevno ... Moj odgovor je bil: »Se ne 
splača ...« Kasneje sem se začel zavedati, kako lahko 
nek družbeni vzorec vpliva nate. 

V prostem času, kadar nimam opravil za šolo, z naj-
večjim veseljem delam na kmetiji. Če komu to povem, 
me sicer malce čudno pogleda, ker je kmetijstvo zna-
no kot večno odrekanje, težaško delo oziroma gara-
nje ... Ko sedim ves dan ali noč v traktorju in ko se 
o tem pogovarjam z ljudmi, jim povem, da je traktor 
zame prava droga. Ko zaslišim zvok njegovega motor-
ja, mi gredo kar dlake pokonci in ko »pohodim« plin 
do konca in začutim moč, imam resnično nepopisno 
dober občutek. 

Vsi imamo vzornike ... Danes bi že mnogi otroci radi 
postali osebnosti iz televizijskih nadaljevank, ki ni-
majo globlje zgodbe, ampak temeljijo na situacijski 
komiki. Žal družba danes zahteva, da se ustvarjajo ta-
kšne zgodbe. 

Moji vzorniki so že prehodili dobršen del življenjske 
poti in s trdim delom uspeli ter pustili svoj pečat v 
skupnosti. Spremljajo me že celo življenje in odkar 
pomnim, me oblikujejo in name prenašajo svoje mo-

drosti, ki mi vedno pridejo prav. Moje najpomemb-
nejše vrednote so, da si pošten, odkrit, družaben ter 
da ti ni težko pomagati komurkoli v stiski. 
Marsikomu so takšne prioritete danes težavne, saj 
marsikje ljudje nimajo več časa za sočloveka, vsi hitijo 
in živijo le še za službe in so ujeti v rutini. Nekoč sem 
se pogovarjal z dekletom iz enega izmed večjih slo-
venskih mest, ki živi v bloku. Povedala mi je, da vselej, 
kadar ima čas, gre s prijatelji ven ali pa doma leži pred 
televizijo in preživlja čas na družabnih omrežjih. Do-
dala je, da ne bi zamenjala takšnega življenja za nič na 
svetu. 

Mnogi mladi si danes zamišljajo popolno življenje 
ravno na tak način. Za mnoge je nepredstavljivo iz-
kusiti življenje na podeželju, ko ob poletnih večerih 
sediš pod drevesom ali na hribčku, nikjer okoli tebe 
ni nobenega človeka in ne misliš na popolnoma nič. 
Meni osebno najlepši trenutek je, ko odhajaš ob štirih 
zjutraj na travnik in stopiš iz hiše ter občutiš na licu 
hladno sapico poletnega jutra.

Večino mladih pa danes definirajo socialna omrežja. 
Mene definira predvsem sonaravnost in delavnost. 
Veljam za nekakšnega »norca«, saj mi nič ni težko 
narediti. Ni pomembno, ali je delo fizično zahtevno 
in dolgotrajno; vedno, kadar me kdo prosi za pomoč, 
sem za. Moja strast od malih nog sta predvsem narava 
in kmetija. Vsak dan se sprehajam s psom in opazu-
jem, kaj se dogaja v naravi in kako rastejo pridelki na 
njivah. 

Odkar pomnim, sem se vozil na traktorju, pri nobe-
nem opravilu nisem manjkal, z opazovanjem sem zbi-
ral vtise, takoj, ko je bilo mogoče, sem začel nabirati 
dragocene izkušnje. Prepričan sem, da sem se vedno 
učil od največjih mojstrov svojega poklica. Sedaj znam 
na kmetiji vse narediti sam, tako s stroji kot v hlevu 
pri živalih ter vzgoji rastlin. Moji mentorji verjamejo 
vame, ko še sam ne. Svojega življenja ne bi zamenjal za 
nič na svetu, čeprav včasih ni prav lahko. 

Za mnoge je nepredstavljivo izkusiti življe-
nje na podeželju, ko ob poletnih večerih 
sediš pod drevesom ali na hribčku, nikjer 
okoli tebe ni nobenega človeka in ne misliš 
na popolnoma nič. 



Predvsem se mi zdi, da sem postal takšen zaradi mojih staršev, ki sta me vedno usmerjala na pravo pot ter mi 
pomagala. Kadar je bilo hudo, nista nikoli zatirala mojih sanj. Starša mi pomagata, da bi si ustvaril življenje, v 
katerem bi lahko delal to, kar si želim, in bil srečen. 

Za mnoge moje sovrstnike, ki ne vedo, kaj bi radi v počeli v življenju, upam, da bodo našli smisel življenja ter si 
ustvarili življenje, kot si ga sami želijo živeti in da ne bodo dovolili, da bi na to izbiro vplivali mediji, družabna 
omrežja in multinacionalke, ki danes vladajo svetu.

Lara Drimel



Piše
Ana Šket

Trenutno se nahajam ne eni izmed večjih 
prelomnic svojega življenja, saj bom kmalu 
slavila svojo polnoletnost, ki naj bi bil naj-
lepši čas. Slednjega bom izkoristila za dru-
ženje z ljudmi, ki imajo velik vpliv name. 

To pa ni samo moja družina, ampak tudi prijatelji, ki 
jih srečujem skoraj vsak dan. Skupaj držimo v dobrem 
in slabem. Boljše družbe si ne bi mogla želeti, saj se 
med seboj vedno podpiramo. V času, ki ga preživimo 
skupaj, največkrat spijemo kavo ob dolgem pogovoru, 
gremo v kino ali pa na zabavo, ob tem pa vedno uži-
vamo. Tako kot s prijatelji pa poskušam čim več časa 
preživeti tudi s svojo družino. Največkrat smo skupaj 
ob vikendih, ko se odpravimo na izlet v naravo ali pa 
kar v šoping, čez teden pa se družimo predvsem ob 
večerih. Največkrat poklepetamo ob večerji ali pa si 
skupaj ogledamo kakšno serijo.

V svojem prostem času se poskušam čim več ukvarjati 
s športom ali pa s kakšno drugo dejavnostjo. Skupaj s 
prijateljico obiskujeva fitnes, kadar mi čas to dovoli, 
vendar sem trenutno v ospredje postavila opravljanje 
vozniškega izpita, saj menim, da je to ena izmed po-
membnejših stvari, ki bi jih vsak posameznik moral 
obvladati. Tako ne bom več odvisna od prevoza svojih 
staršev, ampak se bom lahko odpeljala kar sama in s 
tem tudi njim olajšala »tegobe« konstantne vožnje iz 
enega na drug kraj. 

Seveda pa ob vsem ne pozabim na šolo, saj je le-ta po-
membna za mojo prihodnost. Ves preostali čas tako 
posvetim šoli in učenju, saj se trudim dosegati čim 
boljši uspeh. Vedno se trudim opraviti šolske obve-
znosti v skladu z roki, saj mi ni všeč, da imam preveč 
stvari na kupu, ker sem tako pod prevelikim stresom 
in vse dneve preživim za knjigami. Moj moto je: »Kar 

lahko narediš danes, ne odlašaj na jutri.«. Mislim, da 
mi to vodilo zelo pomaga ne samo v šoli, temveč tudi 
pri vseh ostalih dejavnostih. Ne izmikam se odgovor-
nosti in kadar nekaj začnem, seveda dokončam. 

Velikokrat se odpravim v knjižnico ali pa na sprehod, 
saj zelo rada preberem kakšno dobro knjigo ali pa 
opazujem lepote narave. Kolikor uživam ob druženju 
s prijatelji, tako imam rada tudi čas zase, ki ga preži-
vim popolnoma sama. Seveda je zanimivo, kadar se 
okoli mene nekaj dogaja, pa vendar imam rada tudi 
mir in tišino ter pomirjujoče zvoke narave. Kadar pa 
mi vreme takšnih sprehodov ne dopušča, se uma-
knem v svojo sobo, kjer si pogledam film ali pa poslu-
šam glasbo.

V času, ki mi ostane, zelo rada tudi ustvarjam. Na-
redila sem že mnogo stvari, npr. čestitke in rojstno-
dnevne pop up škatle. Sama sem naredila tudi stensko 
nalepko, ki zdaj krasi mojo sobo. Seveda pa se moja 
meja ustvarjalnosti ne konča pri tem. Lahko rečem, da 
sem spretna tudi v kuhinji. Včasih kar sama naredim 
kosilo za svojo družino, vsi pa vedno zelo pohvalijo 
razne kekse, muffine in torte, ki jih spečem, kadar mi 
je dolgčas.

Kljub veliki pestrosti in zaposlenosti čez dan pa ostaja 
moja največja želja potovanje okoli sveta. Zelo rada 
potujem v kraje, ki jih še nikoli nisem videla, pa naj bo 
to kje v Sloveniji ali pa zunaj njenih meja, in skušam 
ujeti te lepote skozi kamero. Želim videti svet, saj me-
nim, da tako dobiš razne izkušnje, potovanje pa nas 
tudi duhovno izpopolnjuje. Po naravi sem avanturist-
ka, ki jo privlačijo nove in neznane stvari. Upam, da 
se mi bo želja po potovanju uresničila, sicer pa imam 
za to še dovolj časa.

Amadeja Švab



Po mojem mnenju na mojo še neoblikovano osebnost 
v času, ko je vse manj pristnih odnosov in iskrenih lju-
di, vpliva kar nekaj dejavnikov. Tako me trenutno obli-
kujejo zlasti družina, bližnji prijatelji, splošni standar-
di in pričakovanja ter različni prikriti pritiski družbe, 
skrb za prihodnost, različna bremena in »problemi«, 
ki se na trenutke res zdijo enaki teži konca sveta, čez 
dve leti pa se jih verjetno ne bom niti več spomnila.

Naj najprej izpostavim nekatere družbene probleme 
- s tem nisem mislila na stvari, kot so ruske predse-
dniške volitve in Trumpove nore izjave, stanje gospo-
darstva, ampak preprosto nekatere probleme v mojem 
mikrosvetu, ki me pestijo. Mislim na prekrito obsoja-
nje ljudi, če česa ne delam na način, ki bi ustrezal nji-
hovim predstavam in pričakovanjem. Govorim o ne-
odobravanju in obsojanju, za katerega se mi zdi, da se 
zaradi netolerance do drugače mislečih, nestrpnosti 
do drugače živečih iz dneva v dan stopnjuje. Ob tem 
razmišljanju se vedno znajdem v dilemi; ali se mi zdi 
prav, kljub temu da živim v svobodnem in odprtem 
svetu, v katerem mi je dovoljeno glasno izražati svoje 
mišljenje in mnenje o nečem, nekomu podati svoje na 
primer negativno mnenje, ali pa je bolje, da komen-
tarje preračunljivo zadržim zase in pustim drugim, da 
stvari delajo čisto po svoje. Jezi me, ko mi nekdo začne 
soliti pamet in vsiljevati svoje mnenje, ko delam stvari 
po svoje, čeprav to včasih resnično nehote delam dru-
gim tudi sama. Kje je meja dopustnega in konstruk-
tivnega, kdaj pa preidem v nenamerno poseganje v 
samopodobo drugega, s čimer ga lahko prizadenem?

Zame najpomembnejša dejavnika sta trenutno druži-
na in prijatelji. Pri tovrstnih odnosih opažam, da smo 
vsi zelo različne osebe, kar je glavni razlog za pogo-
sta trenja in nepotrebne prepire glede nepomembnih 
stvari. Seveda se manjši prepiri v družini in pri pri-
jateljih hitro razčistijo, saj želimo, da se naši odnosi 
čimprej normalizirajo. Drugače preprosto ne gre, saj 
ti ne more biti vseeno za ljudi, ki ti nekaj pomenijo. 
Osebno komaj oziroma zelo težko zdržim dlje časa z 
nekom v slabih odnosih, sprta, polna jeze in zamere. 
Zdi se mi prevelika in nepotrebna izguba sicer res dra-
gocenega časa in moje življenjske energije. Ne bomo 
za vedno tu, obkroženimi s temi ljudmi. Zakaj bi torej 
gojili zamere in zapravljali čas za negativne stvari?

Zadnje čase me zares muči tudi moja prihodnost. 
Včasih se počutim, kot da ima veliko ljudi okoli mene 
že vse »splanirano«, da vedo, kaj bodo oziroma želijo 
biti, ko končajo srednjo šolo, kje želijo živeti, s kakšni-
mi ali katerimi ljudmi želijo biti še veliko let, celo s 
kakšnim partnerjem bi živeli in koliko otrok bi radi 
imeli. Te stvari povzročajo res ogromno zmedo v moji 
glavi. Vse pogosteje se sprašujem, ali se družim z ne-
katerimi prijatelji zgolj iz navade in ali smo še vedno 
enako kompatibilni, kot smo bili na začetku. Ali sem 
si res sposobna izbrati poklic, ki bi me dovolj veselil, 
da bi se z njim ukvarjala vsa leta mojega odraslega ži-
vljenja? Ali se mi bo želja, da končno grem iz Slat'ne 
sploh kdaj uresničila ali bom na koncu le ostala?

Ampak reševanje teh problemov bom raje prepustila 
prihodnji različici sebe, saj je jutri nov dan.

K A M  G R E M O ?
Anonimno

Neja Reich



1. in 2. letniki 

Pred vami so le še trije mese-
ci šole, kar pomeni veliko ob-
veznosti in učenja. A naj vas 
ob težkih trenutkih, ko je vaša 
edina rešitev to, da odnehate, 
spremlja misel na to, da boste 
kmalu sedeli na plaži in uživali 
ob kozarcu limonade. 

3. letniki 

Čestitke vsem tistim , ki ste že do-
polnili 18 ali pa celo naredili vozni-
ški izpit. Trenutnim in bodočim vo-
znikom želimo veliko uspešno in 
varno prevoženih kilometrov. Kar 
se tiče šole, pa že sami dobro veste, 
kako se spopasti z delom, saj ste v 
tem do zdaj postali pravi mojstri. 

4. letniki 

Lahko bi rekli, da ste zagotovo na prvem mestu v ka-
tegoriji količine dela in truda. Zagotovo s svojo de-
lovno etiko in vztrajnostjo navdušite kakšnega dija-
ka iz nižjih letnikov, ko vas sreča na hodniku. Edini 
pameten nasvet za vas je »DOBRO DELO SE Z DO-
BRIM POPLAČA«. In mi vsi verjamemo v vas! 

Profesorji 

Tudi vi ste pod velikim stresom ne samo zaradi ocenjevanj, ampak tudi 
zaradi vseh priprav na maturo. Čeprav imate včasih vsega dovolj in v 
svojem delu ne najdete več nič pozitivnega, bi vas radi spomnili na to, 
da podajate svojim dijakom znanje, s katerim bodo lažje razumeli svet 
okoli sebe. Zavedati se morate, kakšno pomembno vlogo imate v nji-
hovih življenjih in kako srečni smo, da se lahko obrnemo na vas, ko ne 
vemo več, kako naprej, vi pa imate za nas vedno kakšen dober nasvet 
ali rešitev.

S C R S K O P
Piše
Špela Kosernik
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