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Uvodnik sem na roko začela pisati med uro. 
Kuli mi je po papirju tekel kot pero in z mislimi, 
ki so se mešale s šumi onkraj okenskih 
okvirjev, sem bila pravzaprav zadovoljna. 
Ko sem zaključila s šolskimi obveznostmi, 
sem akto, v kateri se je dragoceni rokopis 
nahajal, izgubila. Pristnost prvega uvodnika 
je torej izgubljena. Pisala sem o paradoksu 
šole in čudovitem vremenu (haha), o oblakih 
in intenzivni zeleni barvi, ki je naenkrat 
spremenila drevesa, in zato deluje močneje 
kot kadarkoli prej. In o poletju, dišečem 
poletju, ki prihaja. Še malo in bo morje 
in maske, leteče v vetru, bomo zamenjali 
za galebe in prečiščen zrak bo po dolgem času 
v naših pljučnih krilih. Sok hlajenih lubenic 
in melon se bo cedil po naših bradah, ko si jih 
bomo malomarno obrisali in si z glave na nos 
potisnili sončna očala v upanju, da nas ni nihče 
videl. Rožmarin, brinove jagode in borovci, 
valovi in pesek in podoba s porjavelo kožo, 
ki zaradi senc parnikov in jadrnic deluje 
kot svetilnik, iščoč obzorje, ko prešteva 
ribiške ladje. Vsak svetilnik utripa z lastnim 
svetlobnim vzorcem. Vse, kar se zgodi poleti, 
je čarobno. Plavajte v morju nagi! In vzemite 
v roke Borca. Drznem si trditi, da se je nabralo 
nekaj prav finih člankov, ki lahko popestrijo 
počitniško brezdelje. Več besed ne bom 
izgubljala. 

Dragi  
soBorci!
_/ Katarina Kolar, glavna urednica
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ZGODOVINSKI 
»RECAP« ŠOLE 
NA DALJAVO 
»BRUH« 
(Prvi del)
_/ Doroteja Drevenšek

O dkar je svet spoznal virus, spremljamo kaos. 
Ko smo lani marca prestrašeno zrli v televizij-

ske ekrane, da bi izvedeli, kaj se bo zgodilo, si nihče 
ni upal napovedati, kaj nas čaka. V trenutku nego-
tovosti smo poslušali ljudi, ki vodijo našo skupnost, 
ker smo hoteli zaščititi sebe ter naše bližnje. Takrat 
se je nekje rodila za vse mlade usodna domislica, 
ki se imenuje: »Zapiramo šolo!« Zadnje mesece 
preteklega šolskega leta smo tako preživeli doma. 
Pouk na daljavo je bil komaj novorojenček in nihče 
pravzaprav ni vedel, kaj se dogaja. Povzetek doga-
janja v tem obdobju je: spanje z vmesnimi odmori 
za spletne sestanke s profesorji, ki bolj sebe kot 
dijake tolažijo z govori o boljših časih. Sledile so po-
letne počitnice, v katerih smo zabave in morja željni 
Slovenci skrivali okužene v večnamenskih garažah 
in kleteh. Bili smo vzor celemu svetu, dokler nismo 
prenapolnjenih garaž in kleti odprli. 

Septembra, ko smo otroci širom Slovenije veselo 
zakorakali v šolo z maskami na noskih in razkuži-
lom v ustih, se je začela manjša kriza. Število okužb 
je raslo in raslo, dvignilo se je nad Pohorje, nad 
Šmarno goro in v strahu, da bo preraslo še Triglav, 
so vladajoči staknili glave in razglasili: »Od zdaj 
naprej je za otroke tudi v razredu obvezna uporaba 
mask!« Vsi smo vedeli, da bo število okuženih ta-
koj padlo, ker s takšnimi ukrepi se korona ne šali. 
Na žalost nas je doletel udarec. Številke so rasle 
naprej. Ker so naši ljudje preveč uživali na Krku, 
si niso pripravili ustreznega načrta, zato so se znova 
odločili za metodo: »Zapiramo šolo!« Da pa ljudstva 
ne bi preveč prestrašili, so dodali besede, ki bodo 
nekoč zagotovo pogost frazem v slovenskem jeziku: 
»Samo za 14 dni.«

Na srečo so se profesorji in učitelji v drugem za-
prtju šol res odlično borili. Kljub temu da vsi res 
niso tako spretni z računalnikom in s spletom, 
so naredili prav vse, da bi nam omogočili čim boljše 

izobraževanje. Kjer je volja, tam je pot. Na žalost 
pa te volje in želje po čim hitrejšem odpiranju šol 
ni pokazala gospa ministrica za šolstvo. Dnevi 
so minevali. Okužbe se niso manjšale. Vsem je bilo 
jasno, da zaprtje šol povzroča le še dodatno škodo. 
No, skoraj vsem. Zgolj iz solidarnosti smo otroci 
tiho čakali, da se nekdo spomni na nas, čakali smo, 
da vlada uredi situacijo in nas čimprej pošlje na-
zaj. Verjeli in zaupali smo. Zavidali smo staršem, 
ki so pripovedovali o dogodkih zunaj hiše, in bili 
žalostni, ker smo se v šolah res dosledno držali pri-
poročil in ukrepov, pa so nas vseeno poslali domov. 
Kar pa nas je prizadelo mnogo bolj kot zgolj dejstva, 
je zagotovo odnos. Decembra smo bili doma mesec 
dni in pol. Vlada je takrat sprejela še eno odlično 
odločitev; odpiranje nakupovalnih centrov, da bi 
lahko narod kupil božična darila in se tako malo po-
tolažil, vendar so le še poglobili razočaranje učencev 
in dijakov, ki smo Božička prosili le, da nam odpre 
šolo. 

Nezadovoljstvo v nas se je stopnjevalo. Pred šolami 
so se odpirali frizerji, muzeji in cerkve, ki pa jih 
nismo več obiskovali, ker našega upanja, zaupanja 
in naše vere skorajda ni več bilo. Ministrica je v ti-
stem času izjavila, da si ona bolj kot vsi želi odpira-
nja šol, da imamo v Sloveniji šolanje na daljavo tako 
dolgo, ker smo tako napredna država in si to lahko 
privoščimo, da šolanje na daljavo odlično funkcioni-
ra … Prav v tistem trenutku sem sama dobila obču-
tek, da se iz nas najbrž norčuje. Ampak z januarjem 
se je nekaj spremenilo. Nakopičena jeza se je začela 
spreminjati v odločnost. Dovolj nam je bilo pravljic, 
laži in norčevanja. Želeli smo pokazati, da nas je tre-
ba jemati resno. 27. januarja je bil na splet naložen 
posnetek z naslovom Zahtevamo šolo, kjer so dijaki 
z različnih koncev Slovenije prebrali svoje pismo 
ministrici, ki se še vedno ni odločila odpreti šol, 
ampak je o tem zgolj razmišljala, poleg vsega pa je 
maturantom napovedala skoraj nespremenjeno ma-
turo, kljub situaciji, ki je bila vse prej kot normalna. 
Lepe besede na žalost niso zalegle, prijazni pozivi 
so leteli v zidove ministrstva, v notranjost pa je se-
gla le grožnja. Grožnja s stavko. B
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KJE SMO BILI, 
KO SMO BILI 
SAMO IKONE?
_/ Uredništvo Borca

Kot najverjetneje že veste, smo pred 
kakšnim mesecem razpisali natečaj. 
Iskali smo najbolj bizarno, legendarno 
in sprano anekdoto »online« življenja. 
Prispelo jih je bore malo. O prvih 
mestih še razpravljamo, a bomo kmalu 
obvestili nagrajence. Prijetno branje. 

» Med blok uro angleščine z Jasno Bobičič sem vzel 
»bicikl« in se odpeljal v mesto na sladoled s prijate-

lji, ki niso imeli pouka. Sproščeno smo se sprehajali, si 
ogledovali različne trgovine, med tem pa je profesorica 
razlagala o pisanju pisem. 10/10. »Would do aga-
in.« (LAN DRUŠKOVIČ)

 » Na nek mrzel, dolgočasen karantenski dan smo se 
s prijatelji odločili, da malo zaplešemo kar preko 

meeta. Vsak zase je nastavil glasbo, vklopil kamero in 
se postavil na noge. In smo »ga pač densali«, kaj hočeš 
lepšega. Lahko vam zaupam, da smo plesali »orange 
justice move« kot pravi šefi. Pa lep dan vam želim, ko-
misija. :)   
Aja, se že vnaprej zahvaljujem za kvalitetne slušalke, 
saj vem, da bom pometel s konkurenco. (ANONIMNO)

 » Vem, da je šola na daljavo zelo monotona in veliko-
krat stresna. Zato sem se odločil izdati preizkušen 

seznam aktivnosti, ki popestri nekatere ure pouka. 
Matematiki se izvrstno prileže igra ali dve Minecrafta 
ali Krunker.io-ja (odvisno od okusa). Športna se seve-
da tretira kot prosta ura, ki jo histerično nadoknadiš 
v soboto pred rokom. Pri psihologiji, sociologiji in 
geografiji se ni za hecat, ker učitelji tam zahtevajo ka-
mere. Nemščina je izvrsten čas za tek na bližnji hrib. 
Če te uči prof. Jagodič, imaš privilegij poslušati uro 
na YouTubu v 3-kratni hitrosti, kar jo tako skrajša na 
približno 10 minut. :)   
Upam, da nam v prihodnosti te *aktivnosti* ne bodo 
več omogočene, saj je Jagoda v živo dosti zabavnejši in 
prof. Mikić dosti zgovornejši. (FILIP DUGOVNIK)

KJE SEM BIL, KO SEM BIL SAMO IKONA? » Mislim, da sem kot ikona že prišel na svet. Če 
sem popolnoma iskren, vam lahko povem, da sem 

redkokdaj dejansko spremljal pouk na daljavo. Večino 
časa sem namreč počel nekaj čisto tretjega.   
Kaj sem počel? Marsikaj. No, včasih se na meetu ni-
sem prikazal, ker imamo doma nekoliko slabšo inter-
netno povezavo. 😉 Tako zame ure biologije v obdobju 
karantene pač niso obstajale.  
V karanteni sem se začel zanimati za šah in šivanje. 
Sklenil sem, da bom med urami fizike igral šah, med 
urami zgodovine pa bom šival gobeline.   
Zagotovo je moja najljubša ura na daljavo tista, ko 
sem šel na Piramido in v spokojnosti narave poslušal 
profesoričino razlago, ki se je (vsaj takrat:))) zdela 
nadvse lahkotna. Imel sem občutek, da poslušam pod-
kast.   
Ob mizi imam kitaro, ki je med poukom pogosto izgle-
dala zelo mikavno. Posledično sem jo med kakšno uro, 
ki mi ni najbolj sedla, prijel v roke in pričel brenkati. 
Imenitno se mi je zdelo tudi, ko so starši dopoldne 
delali in me je lahko obiskala punca. Skupaj sva spre-
mljala pouk, ga komentirala in v njem neizmerno uži-
vala.   
V spomin se mi je vtisnila tudi prigoda, ko smo se s 
prijatelji med meetom povezali na vzporeden meet 
in na njem intenzivno (ter zagreto) komentirali uro. 
Seveda se dvojni meet ni dobro izšel, res ne vem, v 
katerem vesolju bi naj to bila dobra ideja. Ko je pro-
fesorica razlagala stvari, ki mi niso najbolj pri srcu, 
sem najbrž pomotoma vključil mikrofon in na ves glas 
vprašal: «Kaj ona je fuknjena?« Profesorica je to seve-
da slišala in vprašala, ali se zavedam, da me sliši ves 
razred. Zardel sem tako močno, da sem izgledal kot 
Luštov paradižnik, se odklopil iz meeta, na katerem 
smo bili s prijatelji, in obmolknil do konca ure. Med 
urami smo včasih igrali tudi Rocket League in upali, 
da nas profesorji slučajno ne vprašajo česa, kar bi bilo 
povezano s snovjo, o kateri nimamo niti p od pojma.  
Če bi lahko svoje življenje ikone opisal z eno besedo, bi 
izbral besedo pestro, sicer pa menim, da smo tudi brez 
meeta vsi ljudje prave ikone. (MATIJA ŠMID)

 » Nekega dne smo pri matematiki ponavljali kotne 
funkcije in nam je profesorica rekla, da moramo 

vsi vklopiti mikrofone in gledati v strop. Nato je začela 
postavljati vprašanja in hitro je prišla do snovi, ki si je 
nisem pogledal. V tistem trenutku sem čisto pozabil, 
da sem imel vklopljen mikrofon. Na ves glas sem rekel: 
"Uuuuuu, jebooteee." Sledil je trenutek tišine in nato 
je ves razred s profesorico vred bruhnil v smeh. Takoj 
sem se začel opravičevati, a je profesorica rekla, da ni 
problema, saj malo smeha v teh težkih časih ne škodi. 
In to se mi je zdelo res fajn. :D (ŽIGA PETROVIČ) B
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ZAHTEVAMO 
ŠOLO 
(Drugi del: DIJAŠKI VZPON 
IN PREBUJENJE)
_/ Doroteja Drevenšek

D ijaki smo v želji, da se z ministrico zgolj po-
govorimo, napovedali stavko, če do pogovora 

in dogovora ne pridemo. Nekateri osnovnošolci so v 
začetku februarja lahko zakorakali nazaj med klopi, 
naša vrnitev pa je bila glede na takratne razmere 
še zelo daleč. Na ministrstvu so znova pokazali, 
da nas ne jemljejo resno. »Z ministrico ne morete 
govoriti, lahko pa s kom drugim, danes ne bo šlo, lahko 
pa prestavimo srečanje na torek ...« Datum srečanja 
so torej prestavili na dan, na katerega je bila napo-
vedana stavka. To je bila kaplja čez rob.
9. februarja se je na ulice podalo veliko sloven-
skih dijakov. Tudi v Mariboru je bil organiziran 
miren protestni shod, na katerem so udeleženci 
vzdrževali razdaljo in nosili maske. To je bil pro-
test, v katerega smo bili prisiljeni, ker smo imeli 
vsega dovolj. Dovolj neposlušnosti, nespoštovanja 

in posmehovanja s strani vlade. Slovenija je imela 
na tej točki šole zaprte dlje kot večina evropskih dr-
žav in namesto diskusij o odpiranju šol po modelu 
C, smo še vedno poslušali debate o podjetjih in go-
spodarstvu, ki pa mu s polpismeno mladino tako ali 
tako sledi propad, če ne zdaj, pa čez nekaj let. 
Vladajoči pa si svobode govora ne morejo privoščiti. 
Ker so ljudje, ki mislijo, zanje nevarnost, ljudje, 
ki mislijo, si upajo in govorijo pa smrtni sovražnik, 
ki grozi s spremembami. Sprememba lahko pomeni 
izgubo oblasti. Oblast pa je glavni motiv, cilj in želja 
(vsaj trenutnih) vladajočih. Če bi bil njihov glavni 
vzrok ljubezen do domovine, do ljudstva in do drža-
ve, bi bilo stanje drugačno, najbrž boljše, ker pa ta-
kih razmer trenutno ni, lahko o njih zaenkrat samo 
ugibamo in sanjamo.
Na protest so prišli policisti in si zabeležili podatke 
vseh udeležencev protesta, ki so nosili transparente 
in glasno izražali svoje mnenje. Kljub temu da so 
policisti dijakom zagotovili, da gre zgolj za rutinsko 
stvar in da ni govora o nobenih ukrepih, ker vse 
poteka v skladu z zakoni, je 6 polnoletnih dijakov 
po pošti prejelo plačilne naloge, trije pa povabilo 
na obravnavo na Okrajno sodišče v Mariboru. 
Nad tem dejanjem slovenske policije je bila zgro-
žena celotna javnost. Udeleženci so z dijakoma II. 
gimnazije (z Maticem Gosakom in s Katarino Kolar 
na čelu) začeli boj za najbolj osnovno pravico vsake-
ga posameznika: svobodo govora. Dejanja policistov 
so bila v prvi vrsti pretirana. Nihče izmed protestni-
kov ni ogrožal zdravja drugih ali sebe, spoštovali 
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so se ukrepi, kazni pa so bile po mnenju mnogih 
previsoke, saj bi zaleglo že opozorilo. Poleg tega 
je malce nenavadno, da so policisti na dan protesta 
govorili o tem, da nihče izmed navzočih ni v prekr-
šku, kasneje pa so si tako hitro premislili. 
Dijaki, ki so se borili za vse nas, niso storili ničesar 
narobe. Tako je odločila tudi sodnica, ki je mladole-
tne dijake obravnavala, in se jim ob koncu procesa 
tudi opravičila. Njihovo dejanje je bilo pogumno 
in celotna izkušnja vse prej kot lahka, saj so bili naši 
borci kaznovani ne samo s strani policije, temveč 
se je pritisk stopnjeval tudi z vključevanjem medi-
jev. Na žalost so bili med njimi tudi taki, ki so želeli 
gibanje Zahtevamo šolo politično obarvati in s tem 
razvrednotiti namen mladih. Zaradi razvpitosti 
dejanj so dijaki bili tudi žrtve nasilja in nestrpnosti 
na socialnih omrežjih, da kuvert s sumljivo vsebino 
niti ne omenjamo. 

Po protestu smo se dijaki vrnili v šole po modelu 
C, kar je zagotovo uspeh, saj je bila to ena izmed 
glavnih zahtev gibanja. Še večji uspeh pa je premik 
na področju svobode govora in »svobode protestira-
nja«, ki so ga skupaj z mediji dosegli naši maribor-
ski protestniki. Vsem vam, ki ste se borili in ste bili 
zato kaznovani z meseci, polnimi skrbi in pritiska, 
pa tudi vsem, ki ste dijake podprli in jim pomaga-
li, gre velik poklon in zahvala. Dokazali ste, kako 
močni in glasni smo lahko v resnici. Za konec naj 
citiram Katarino Kolar, ki je za Časoris napisala na-
slednje besede, ki naj vas spodbudijo k aktivnemu 
sodelovanju in prizadevanju za pravičnost v družbi: 
»Nujno je, da ne postanemo otopeli in odpremo vse 
čute, da čim intenzivneje zaznamo grotesko, v kateri 
živimo, ter se ji upremo. Vsak po svoje, kjer pač lahko, 
ker korona (ob upoštevanju vseh ukrepov!!!) ni več 
izgovor.« B
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»Prve in 
zadnje 
generacije 
ne pozabiš 
nikoli.«
_/ Vesna Muzek

INTERVJU S PROF. POLONO VEHOVAR
S precejšnjo gotovostjo lahko trdim, da nismo 
le MM-ovci tisti, ki ob omembi programa 
mednarodne mature med prvimi asociacijami 
pomislimo na njegovo koordinatorico. 
Polona Vehovar je profesorica mnogih 
vizij, inovativnih pristopov in mednarodne 
širine, ki je s svojo sproščenostjo 
in vztrajnostjo v dobrem desetletju 
sooblikovala program MM na naši Drugi. 
Poslovilni intervju ali le zadnje MM-ovsko 
kofetkanje na daljavo? Izberite sami.

ENAJST LET STE BILI KOORDINATORICA PROGRAMA 

MEDNARODNE MATURE NA DRUGI, S TEM ŠOLSKIM 

LETOM PA ZAKLJUČUJETE TO POGLAVJE. KAKO TO?

Z gospodom ravnateljem sva bila dogovorjena, 
da ob koncu njegovega ravnateljevanja tudi jaz za-
ključim s koordinatorstvom. Zelo vesela sem, da ko-
ordinatorstvo predajam mlajšim ljudem, polnim 
vizije in energije.

VENDARLE PA SE KOT PROFESORICA ŠE ZDALEČ NE 

POSLAVLJATE, ALI? BOSTE ŠE NAPREJ UČILI ANGLEŠČINO 

TAKO NA NACIONALNEM KOT MEDNARODNEM PROGRAMU?

Trenutno imam kratkoročne in dolgoročne načrte. 
Kratkoročni je, da si v naslednjem letu odpoči-
jem, se umirim in se posvetim svojim najbližjim. 
Dolgoročno pa bi si poleg poučevanja želela vseeno 
delati v službi, ki bi mi omogočala organizacijo 
dogodkov, mednarodno sodelovanje in vodenje pro-
jektov, saj to res rada delam.

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE NEDVOMNO OBSTAJA 

TOLIKO ODGOVOROV, KOT JE MM-OVCEV, A KAJ BI 

VI KOT ENA IZMED OSEB Z NAJVEČ MM IZKUŠNJAMI 

IZPOSTAVILI KOT TISTO NAJPOMEMBNEJŠE, 

KAR DIJAKOM PROGRAM MM PONUDI?

Veliko dijakov, ki se vpiše v program MM, že točno 
ve, kaj hočejo, in imajo jasno začrtane cilje, program 
MM pa te cilje velikokrat postavi na glavo in zmeša 
štrene. Predstavljajte si 5 ur matematike VN, kemije 

VN in biologije ON na teden. Zato moraš res imeti 
rad predmete, ki si jih izbereš, saj je precej dela, tudi 
samostojnega. Da ti ostane še nekaj prostega časa 
za druženje s prijatelji in za hobije, moraš imeti 
vrhunske organizacijske sposobnosti. Po drugi 
strani pa tisti dijaki, ki še ne vedo, kaj bi v življenju 
radi počeli in imajo veliko interesov, najdejo nove 
strasti, odkrijejo svoja močna področja in si v ide-
alnem primeru poiščejo svoj poklic. Zato bi rekla, 
da je vpis v program MM zelo intenzivna pot k sa-
mospoznavanju, odkrivanju sebe, svojih zmožnosti 
in sposobnosti. Vedite, ko se ti zaprejo ena vrata, 
se ti odpre troje novih vrat. 

TAKO POSREDNO KOT NEPOSREDNO STE PRIPOMOGLI 

K ODMEVNIM VPISOM USPEŠNIH BIVŠIH DIJAKOV V 

TUJINO, TUDI NA PRESTIŽNE TUJE UNIVERZE. KAKO 

DOJEMATE TO POSLANSTVO? VAM GA JE DODELILA 

PRAV VLOGA KOORDINATORICE MM ALI STE SE ZANJ 

(ZARADI SPLETA OKOLIŠČIN ALI ZARADI LASTNIH 

IZKUŠENJ ŠTUDIJA V TUJINI) ODLOČILI SAMI?

Sama sem štipendistka JS RS Ad-futura, saj sem v le-
tih 2003 in 2004 opravila magistrski študij 'Applied 
linguistics' v tujini, torej je za mano izkušnja do-
diplomskega študija v Sloveniji in podiplomskega 
študija v tujini. Prav zaradi svoje izkušnje sem žele-
la dijakom predstaviti vse možnosti. Dijaki morajo 
sami začutiti, da je to za njih prava pot, sicer v tujini 
zelo trpijo. Prvo leto mojega koordinatorstva so v 
tujino odšli štirje dijaki, sedaj se v tujino prijavlja 
90 % dijakov MM2, 60 % se jih kasneje tudi vpiše. 
Študij v tujini ponuja neomejene možnosti izbora 
študijskih programov, pripravništvo, povezave 
z industrijo, vrhunske predavatelje in raziskovalno 
delo. 
Dijakom vedno povem, da se v tujini ne cedita med 
in mleko in da je potrebno veliko čustvene stabilno-
sti, neodvisnosti ali samostojnosti ter veliko trdega 
dela, da ti uspe. Na koncu sprejmejo odločitev dijaki 
sami (seveda brez tesnega sodelovanja in podpore 
staršev ne gre), zato se ne počutim, kot da imam 
tukaj kakšne zasluge. Sem pa zelo vesela, da II. gim-
nazija dijakom na široko odpira vrata v svet, saj ver-
jamem, da so izjemni diamanti, ki jih na II. gimnaziji 
brusimo in oblikujemo. Sicer dijaki gredo v svet, 
a verjamem, da se bodo nekoč vrnili v Slovenijo, 
tako kot sem se sama. 

PANDEMIJA V IZTEKAJOČEM SE ŠOLSKEM LETU JE 

VPLIVALA TUDI NA IZVAJANJE PROGRAMA MM. ŽE 

ZA NAS, MM-OVCE, JE BILO OPRAVLJANJE MATURE 

IZREDNO STRESNO, KAKO STRESNO PA JE BILO 

ZA VAS KOORDINIRANJE MM V PANDEMIJI? JE 

MOREBITI TUDI TO PRISPEVALO K VAŠI ODLOČITVI, DA 

KOORDINATORSTVO NI VEČ TISTO PRAVO ZA VAS?

V zadnjem letu je bilo delo od doma zame veliko 
manj stresno in veliko lažje. Prav v tem času sem 
spoznala, koliko mi pomeni čas preživeti z družino, 
zato sem se tudi dokončno odločila, da ne želim več 
opravljati koordinatorstva.

KOT PROFESORICA ANGLEŠČINE STE POZNANI 

PO NEKOLIKO DRZNEM POUČEVANJU, SAJ KLJUB 
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STROGO ZAČRTANIM MEJAM PREDMETNIKOV V 

ZAHTEVANO SNOV USPETE VNAŠATI SPROŠČENOST 

IN MARSIKATERE »ŽIVLJENJSKE« LEKCIJE. ALI 

ŠOLA DIJAKOM DAJE PREMALO »ŽIVLJENJSKE« 

ŠIRINE, MORDA PREMALO DRZNIH PROFESORJEV, 

KI BI SI DIJAKE UPALI UČITI »ZA ŽIVLJENJE«? 

Vedno poskušam, da smo pri urah sproščeni, četudi 
nekaterim angleščina ne leži in imajo strah pred 
tem predmetom. Za dijake pripravljam aktivnosti, 
s katerimi bi si čim laže in najhitreje zapomnili po-
sebnosti, saj angleščina na višji stopnji postaja vse 
težja in vse več je izjem pri pravilih. Ne vem, kako 
poučujejo drugi profesorji, verjamem pa, da 'drznih' 
profesorjev na naši šoli ne manjka. Kurikulum 
v programu MM pušča profesorjem jezikov zelo 
proste roke, zato sem vedno skušala izbirati teme 
in literarna dela, kjer se dijaki lahko poistovetijo 
z glavnimi junaki, situacije, v katerih se znajdejo, 
pa so iztočnica za pogovore. Pri odkrivanju vik-
torijanske Anglije in pitju čaja se mi zdi, da smo 
se še bolj povezali. Med korono sem začutila dijake, 
ki so bili v stiski. Tudi nekateri pogovori so bili zelo 
osebni. Morda smo v času korone učitelji začutili 
tisto pravo poslanstvo našega poklica. Dijaki nas 
potrebujete tudi za pogovore (pa ne o šoli in učni 
snovi), za razmišljanje izven okvirov in premikanje 
lastnih meja.

NA ZADNJE DESETLETJE POSKUŠAJVA POGLEDATI 

ŠE S KANČKOM NOSTALGIJE. ALI JE VLOGA 

KOORDINATORICE MM TUDI VAS NAUČILA KAKŠNE 

POSEBNE »ŽIVLJENJSKE« LEKCIJE?

Koordinatorstva v programu MM sem si želela, odkar 
sem leta 2000 začela s pripravništvom na II. gimna-
ziji Maribor pod vodstvom mentorice Vesne Senice, 
takratne koordinatorice programa MM. Ko mi je bila 
ponujena ta priložnost, sem jo z odprtimi rokami 
sprejela. Tako sem pred nekaj več kot enajstimi 
leti stopila h gospodu ravnatelji v pisarno s sezna-
mom enajstih stvari, za katere sem menila, da jih 
program MM nujno potrebuje, a sem hitro spoznala, 
da se stvari v šolstvu premikajo po polžje. Gospod 

ravnatelj me je naučil, da spremembe ne nastanejo 
čez noč (življenjska lekcija #1), temveč v sodelovanju 
z učitelji (življenjska lekcija #2). Veselila sem se vseh 
projektov, najbolj pa se mi je vtisnil v srce medna-
rodni projekt SOLY. Za en dan so se dijaki MM1 spre-
menili v starejše brate in sestre, učitelje in prijatelje 
(buddyje), začutili so dijake s posebnimi potrebami 
in jim na 'veliki šoli', kot so otroci z OŠ Gustava 
Šiliha poimenovali II. gimnazijo, polepšali dan. 
Z veseljem lahko povem, da sem počasi, a vztrajno, 
v enajstih letih koordinatorstva uspela uresničiti 
vse želje s seznama razen ene. To pa prepuščam 
novemu vodstvu.

V TEH LETIH SE JE MENJALO PRECEJ GENERACIJ 

IN NABRALO OGROMNO SPOMINOV. VAM KATERI 

OSTAJAJO ŠE POSEBEJ PRI SRCU?

Prve in zadnje generacije ne pozabiš nikoli. Vesna, 
ni nam bilo lahko krmariti barke proti skupnemu 
cilju. Večkrat smo se na poti ujeli v vihar. S pomo-
čjo razredničarke, Mateje Fošnarič, in gospoda 
ravnatelja, mag. Ivana Lorenčiča, smo z barko 
pripluli na končno destinacijo, za kar sem obema 
neskončno hvaležna. Sedaj čakamo samo še na 
rezultate mature. Bili ste izjemna generacija, nikoli 
ne bom pozabila IB Challengerja na Pohorju in vaših 
pogledov, ko smo vam v namen TOK-eksperimenta 
za nekaj ur vzeli mobilne telefone (beri: življenjska 
lekcija #3). Nastala je himna programa MM. Vesela 
sem, da je prav vaša generacija pospremila v miren 
pristan tudi mojo barko MM izkušnje. Vedno mi bo-
ste ostali v lepem spominu.

TUDI MI, VAŠ MM2 (ŠE POSEBEJ VAŠA ENG B SKUPINA), 

SMO VAM HVALEŽNI, DA STE TI DVE LETI, PREDVSEM 

PA V ZADNJEM RAZBURKANEM LETU, SOKRMARILI 

NAŠO BARKO. TUDI KO SE NAM JE ŽE ZDELO, DA NAS 

ČAKA MATURITETNI BRODOLOM, STE OSTALI Z NAMI NA 

KROVU IN VERJELI V NAS, DA ZMOREMO PREJADRATI 

VSAKRŠNO NEVIHTO, ZATO TUDI MI VERJAMEMO V VAS 

IN VAM ŽELIMO VSE DOBRO NA PRIHODNJIH PLOVBAH. 

SREČNO IN S POLNIMI JADRI NOVIM CILJEM NAPROTI! B
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KAJ SE 
DOGAJA, 
KO SE NIČ 
NE DOGAJA?
_/ Lea Rečnik

Kako lahko rečem, da se ni dogajalo nič? 

V sak dan smo bili znova pretreseni zaradi infor-
macij, od katerih nas je bolela glava. Hkrati ni-

smo doživeli nič novega, vse je postalo samo rutina, 
ki se je ni dalo izboljšati. Kljub temu se nas je veliko 
odločilo poskusiti stvari, s katerimi smo prej dol-
go časa odlašali. Morda zato, ker so se nam zdele 
pretežke ali pa zanje enostavno nismo imeli časa. 
Slednje zdaj definitivno ni bil več izgovor. Tako smo 
poskusili sto in eno stvar, se naučili veliko veščin, 
pekli smo raznovrstne dobrote, prebrali še tako dol-
ge knjige in pogledali tiste serije ter filme, za katere 
prej nikoli nismo imeli časa. Marsikdo je v sebi od-
kril nekaj novega. In to bo vedno nosil s seboj!
Tudi v Mariboru ni bilo kaj dosti drugače. Mesto 
je navzven zamrlo, a je bil njegov duh prisoten 
na vsakem našem koraku. Začela bom kar pri 
naravi. Vem, da nisem edina, ki je med koronača-
som vzljubila naravo bolj kot karkoli in kadarkoli. 
Dnevni sprehodi so me pogosto privedli do čudovi-
tih kotičkov. Sprehajalne poti so mi lepšale zimske 
in pomladne dneve. K srcu so mi prirasli sprehodi 
v okolici Mestnega parka in Treh ribnikov. Mestni 
park je vedno lep. Tam je paviljonček, s katerega 
bomo kmalu spet poslušali koncerte na prostem.
Maribor dobiva novo podobo. Med poletjem smo 
spremljali prenovo Glavnega trga in Koroške ulice, 
konec avgusta smo dobili nov prostor za druženje, 
ki čaka na konec epidemije, da se lahko napolni 
z ljudmi. Na Lentu lahko občudujemo prenovljen 
Žički dvor in Sodni stolp. 
Pa poglejmo, kaj se je dogajalo med letom. Najbolj 
pestro je bilo poleti. Kljub koronavirusu smo po-
leti lahko uživali na Festivalu Lent. Ta se je odvijal 
od 21. do 29. avgusta 2020 na več kot dvajsetih 
prizoriščih po Mariboru, kjer ni manjkalo uličnih 
nastopov, živih dvorišč in športnih dogodkov. 
Že trinajstič je zasijal Art kamp, prikrajšani pa ni-
smo bili niti za Folkart in Stand up Lent.

Vsi se zavedamo, da ni čara mesta ni brez veselega 
decembra. Tudi to sezono so Maribor osvetljevale 
raznovrstne lučke v sklopu čudovitega božično-
-novoletnega dogajanja. Tako so se v mestu 27. 
novembra prižgale luči v Vilinskem mestu, osrednja 
praznična razsvetljava pa 3. decembra na Glavnem 
trgu. Osrednje prizorišče čarobnega decembra 
v Mariboru je predstavljal prenovljeni Glavni trg 
z darilno tržnico, kjer smo si lahko ogledali praznič-
no okrašene sejemske hišice, ki so ponujale velik 
nabor izdelkov in pridelkov lokalnih ponudnikov. 
V Vilinskem dvoru so se v živo odvijali koncerti, 
ki so jih prenašali tudi preko spleta.
V povezavi z ZPM Maribor, društvom Upornik 
in nekaterimi inštitucijami, ki skrbijo za ranljive 
skupine prebivalcev, je imel Čarobni december 
tudi dobrodelno noto. Od 2. do 23. decembra 2020 
je potekala dobrodelna akcija za starostnike z naslo-
vom »Božična vrečka, srečka iz mariborskih tržnic«. 
V prazničnem času se je odvijalo še veliko drugih 
dobrodelnih akcij, katerih namen je bil spodbujanje 
ustvarjalnosti in dobrodelnosti. Nekaj prečudovite-
ga za malenkost mlajše pa je bil tudi prihod dedka 
Mraza, ki smo ga lahko v kočiji srečali na različnih 
lokacijah v Mariboru od 14. do 18. decembra.
Pred pandemijo zagotovo najbolj živahna ulica 
v Mariboru, Poštna ulica, je pred ponovnim odpr-
tjem lokalov večino časa samevala. Letos marca 
pa je spremenila izložbena okna v lokalih. V njih 
so svoja dela predstavljali umetniki. Lokal Piaf 
je postal začasna trgovina avantgardnih in urbanih 
izdelkov. Projekt so poimenovali Izložbe umetnosti. 
Ob četrtkih popoldne, petkih in sobotah dopoldne 
so prodajali izdelke s pridihom avantgardne in ur-
bane modne trgovine KULT (anti) fashion. 
Na zapostavljanje kulture je želel opozoriti tudi 
Narodni dom. S tem namenom je v aprilu 2021 
z balkonov, dvorišč, iz vozil in celo z Drave kar tri-
krat odmevala glasba v živo. Akcijo so poimenovali 
Pet pred dvanajsto, pri dogodku pa so organizatorji 
želeli zdramiti in zbuditi Mariborčane ter opozoriti 
na bistven pomen kulture za človeka. Tako so v 
Mariboru na kar trinajstih prizoriščih peli in igrali 
ter privabljali mimoidoče. Ne smem pozabiti tudi 
na to, da akcija še poteka. V njej sodelujejo tudi 
ustvarjalci z drugih koncev države.
Naše mesto torej počasi dobiva nazaj svojo bleščečo 
podobo. Tako bomo letos že konec junija uživali 
v Festivalu Lent, kjer se poleti lahko brez dvoma 
družimo na trgih in ulicah ter pod zvezdnim nebom. 
Letos nas festival čaka že med 25. 6. in 3. 7. 2021 
na več kot 20. prizoriščih po Mariboru. Dejstva, 
da nam kulture nihče ne more vzeti, se zavedajo tudi 
organizatorji festivala Prestopi, ki bo potekal na raz-
ličnih lokacijah v mestu od 29. maja naprej. 
To je bilo nekaj meni ljubih dogodkov v našem 
Mariboru. Bodimo hvaležni in veseli za preproste 
stvari. Veselje nas podpira, omogoča nam, da še 
naprej skrbimo drug za drugega in si prizadevamo 
za boljši svet (sploh v kriznih situacijah:)). B ht
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vir: Ljubljanamemes

MEME,  
ME ME,  
JAZ JAZ
_/ Ajša Mara Kacjan

Meme bi lahko opisali kot informacijo, 
ki kroži znotraj neke kulture, se reproducira, 
kopira, s tem širi in shranjuje. Dober meme 
uspe preživeti v različnih kulturah, recimo 
je aktualen pri »emo girls« in ima nekaj 
skupnega z ljubitelji kriptovalut. Mogoče 
ima meme srečo in je tudi družbenokritičen, 
potem je aktualen za sociologe, mogoče 
se dotika konkretnega zgodovinskega 
obdobja in je potem blizu tudi kvazi ali 
ne tako kvazi zgodovinarjem, lahko je beden 
in je všeč »normijem« ali pa je »relatable« 
za nogometaše vseh lig. Posebne kulture, kjer 
memi uspešno živijo, pa so tudi združenja 
+40-letnih mamic, ki igrajo Candy Crush Sago, 
ob tem pa izdelujejo minion meme. 

P rvotni namen svetovnega spleta je bila obu-
ditev združevanja ljudi (kot v grških polisih), 

ki bi se pogovarjali, družili, se smejali, pili in se 
spoznavali. Kmalu se je pokazalo, da je komunika-
cija zadnja stvar, ki jo ljudje na spletu pravzaprav 
želijo, in da so veliko pred tem pornografija, strani 
za gledanje filmov in druge bolj ali manj rakotvorne 
vsebine. Splet je prinesel spletne strani, te spletne 
strani pa gore besedil. Ta besedila se potem prebi-
rajo v obliki črke T, tako da se jih lahko čim več pre-
gleda in hkrati v neki skopi formi tudi spozna in da 
lahko potem o tem pametujemo drugim.
Ker pa živimo v tem hiperproduktivnem svetu, 
so dolga besedila zamenjali posnetki, kasneje pa so 
te posnetke zamenjale slike ali posnetki, ki ne 
smejo trajati več kot eno minuto. Obstajajo seveda 
izjeme, kot so HasanAbi, Cody Ko, Lofi girl, Kaitlin 
Bennett posnetki ... 
Tako so slike ali posnetki s kratkim besedilom začeli 
živeti in se tudi širiti. 
Njihovo prenašanje bi lahko razdelili na tri enako 
pomembne dele: variacija, selekcija in dednost. 
Nujno mora nastajati ogromno različic, ker tako 

stalni format dobiva novo vsebino. Ob sliki človeka 
z dvignjeno roko lahko tako dopišemo katerokoli 
poved, besedno zvezo, besedo in ga tako izvozimo 
v kulturni mehurček. Lahko se zgodi, da meme 
zaide in sproži obraten učinek, ali pa lahko pride 
do napačne skupine in ne bo razumljen. Veliko 
je načinov, kako meme umre, zato je pomembno, 
da nastajajo variacije istega formata in da se mutan-
ti tudi dovolj hitro širijo. Format se ohranja in po 
nekem času ga izpodrinejo novi. 
Selekcija je naslednja pomembna točka pri ohrani-
tvi memov. Skozi goro teh ustvarjenih memov, ki se 
producirajo vsak dan, se jih le nekaj ohrani, ti pa 
potem nadaljujejo vrsto. Skoraj vse, kar se zgodi 
v življenju, je meme – »worthy material«, zato potre-
bujemo to selekcijo, ki bo čistila platforme in hkrati 
ohranjala tok novosti, ki prihaja v mehurčke.
Že Aristotel je razmišljal o teh pomembnih delih 
širjenja memov. Vedel je recimo, da se lastnost 
iz starejšega mema prenese na mlajšega, in s tem 
odlično predstavil tretjo točko trosenja memov 
ali dednost. Slika ali posnetek z besedilom, ki se 
uspe prebiti skozi vse variacije in strogo selekcijo, 
postane zrela. To pomeni, da lahko svojo uspešnost 
deduje naprej. To je tudi del, kjer meme največkrat 
umre. Vendar pa mrtev meme ni popolnoma mrtev. 
Vsi odpadki se namreč uspešno shranjujejo v poseb-
nem mehurčku, ki ima starostno omejitev +30 let. 
Tam memi kraljujejo, dokler se jim nehajo smejati 
tudi najstarejši člani in članice.
Memi združujejo. Slovenski narod je tako zdru-
žil meme požigalec, pa vesoljci, srce nam je ogrel 
Anton Borković s svojimi izjemnimi komentatorski-
mi sposobnostmi, vsem nam je bilo v enem trenut-
ku žal Katarine Avbar in Vida, ker je že navsezgodaj 
videl, kako je en kuža ovce »jedu«. Vse to so memi, 
ki so se v kombinaciji YouTuba in socialnih omrežij 
uspeli obdržati tudi deset let po nastanku in nikoli 
pravzaprav niso prišli na odpad, kjer bi se jim sme-
jali samo še najstarejši člani in članice. Tudi Borut 
Pahor je recimo svojevrsten meme, ki se z izjemno 
samoironijo približuje gen z generaciji, hkrati 
pa uporablja sodoben trik. Nekaj je popularno, 
ker je že popularno. Imamo pa še cel kup ostalih 
politikov, pomembnih Sslovencev in Sslovenk, 
ki nam gradiva ne izročijo tako neposredno kot 
Borut Pahor. Ena novejših stvari je velika napaka 
Janeza Janše, ki je na televiziji v roki držal list. 
To je recimo izjemna priložnost za meme. Sliko 
objaviš na Instagramu, z belo barvo prekriješ pravo 
vsebino lista, dodaš svojo smešno, srednje smešno 
ali ne smešno vsebino (ni pomembno, ker bodo tri 
točke širjenja naredile svoje) in jo deliš z drugimi. 
Ta meme je potem vržen v okolje, kjer se po vseh 
točkah prebija do smrti. 
Meme ločujejo. Svojega Instagram »feeda« ne bi 
označila za spornega ali škodljivega. Nobena vsebi-
na ni pretirano žaljiva ali nesramna in izključujoča. 
Sklepam pa (nisem šla iskat, ker bi algoritem prehitro 
zaznal), da obstajajo tudi invazivni memi, ki se 
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širijo po meni neznanih mehurčkih, platformah. 
Hranijo se z nestrpnimi ljudmi in oni z njimi, tako 
da pravzaprav gre za sožitje, ki pa je mogoče v svetu 
teh ljudi pravilno, nesporno, ampak v resničnem 
svetu izjemno bedasto in škodljivo. Memi tako, 
ne da bi jih kdo vprašal, dobijo nase te sporne vsebi-
ne in negativno etiketo. 
Najgrozljivejši memi, ki zagotovo delajo svet slabši, 
pa so memi, ki jih ustvarjajo generacije pred nami, 
ki jih bolje poznamo po kvinoja skledah, avokadu, 
jogi, širjenju »live, laugh, love« citatov in delanju 
otrok. Kakorkoli željno se nam želijo priključiti, ker 
želijo ohranjati mlad duh, pa so daleč od tega, da bi 
razumeli »dabanje«, »flosanje«, željo po smrti, »alt 

girls«, »super straight« ljudi, »girl in red« in druge 
klasične ideje naših časov. Milenijci naj si torej obri-
šejo solze, sprostijo grlo in se pomirijo, ker tudi nas 
bodo nasledili naslednji. 
Dostopen mi je samo nek majhen delček svetov-
nega spleta in samo ta majhen delček spoznavam. 
Kakorkoli bedasto, neuporabno in nekoristno 
memi izgledajo, jih sama, malo ironično in malo 
ne, vidim kot umetniške presežke današnjega časa. 
Verjetno predvsem zato, ker z njimi odraščam 
in ker se tudi jaz z njimi sprašujem o svoji koristno-
sti in uporabnosti, ki jo prinašam svetu.
Matter bi najbolje zaobjel vse: »Heroji smo mi. Oči 
se svetijo v temi. Prihodnost smo mi. K’r eni.« B

vir: Ljubljanamemes

ŠPORT  
MED KARANTENO

KO DNEVNA 
SOBA POSTANE 
TELOVADNICA
_/ Vita Koren

Šport je način življenja, gibanje pa pravica, 
ki nam je bila v času korone odvzeta. 

M nogi športniki in ljubitelji športa smo bili 
20. oktobra lanskega leta ogorčeni nad 

dejstvom, da začnejo veljati omejitve pri izvajanju 
športne dejavnosti in da se omejitve navezujejo 
tudi na športna tekmovanja.
Škodo smo utrpeli vsi tisti, ki ne spadamo med 
športnike olimpijskega, svetovnega, mednarodnega 
in perspektivnega razreda, na kratko povedano 
med športno elito, a šport vseeno igra veliko vlogo 
v naših življenjih. To ni pomenilo nič drugega kot 
ločitev od športnih objektov in slovo od soigralcev, 
v upanju, da se čim prej (čez dva tedna?!) spet sre-
čamo … 
Ampak kako naj človek sploh najde upanje, ko pa 
sta se obljubljena dva tedna prve karantene razte-
gnila v tri mesece? Zakaj bi se predajali utvaram, 

če izkušnje kažejo nasprotno? Kakopak je bilo tudi 
tokrat enako, le da je vse skupaj trajalo še dlje! 
Pri športnikih se fizična pripravljenost pozna 
že dobrih deset dni brez treniranja, zato nam 
ni preostalo nič drugega kot, da se soočimo s si-
tuacijo in doma ustvarimo lastno telovadnico. 
Dnevne sobe, kleti, garaže, prosti kotički so postali 
improvizirane telovadnice s pripomočki za trenira-
nje. Za treninge doma je bila potrebna še notranja 
motivacija, saj je med nami vladala naveličanost, 
brezvoljnost in utrujenost od predolgih ur buljenja 
v ekran. 
Za našo telesno aktivnost so vestno skrbeli profe-
sorji športne vzgoje, od katerih smo tedensko pre-
jemali naloge, ki jih je bilo treba opraviti. Mnogim 
so tovrstna navodila segala čez glavo, saj so bile 
zahteve profesorjev na visokem nivoju. Poglejmo 
primer: opraviti pohod z vsaj 250 m višinske razlike, 
narediti stojo na glavi ... Je pa bilo tudi zabavno 
(sploh ko smo preizkušali svoje ritmičo-plesne spo-
sobnosti). V športne aktivnosti so se velikokrat 
vključevali tudi družinski člani, za marsikoga pa je 
bil to čas sprostitve in odklopa, ki smo ga še kako 
potrebovali.
Številni klubi in športna društva so izvajali treninge 
na daljavo, vendar lahko iz lastnih izkušenj povem, 
da se tak način treningov ne obnese najbolje. Sama 
sem prej trenirala vsakodnevno, včasih celo več-
krat na dan, ker sem želela nadomestiti izgubljene 
treninge in ohraniti telesno pripravljenost. Ob tre-
ningu se mi je zbistrila glava, zato sem bila bolj mo-
tivirana za opravljanje šolskih obveznosti. 
Po petih mesecih so se želje po vrnitvi v telovadnice 
le uresničile. Za skupinske športe so bile posledi-
ce dolge ločitve od žoge in skupine precej vidne. 
Trajalo je nekaj časa, da smo spet dosegli nivo igre, 
na katerem smo bili pred »pavzo«. Pripetile so se 
tudi mnoge poškodbe, ki so zagotovo posledica več-
mesečne prekinitve rednih treningov.
Prekinitev športnih dejavnosti je slabo vplivala 
na vse nas. Športno sezono zaključujemo z željo 
po normalnem začetku nove. B
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NAPLAVINA
_/ Jara Gostinčar

K o se spominjam dogodkov iz svojega otroštva, 
opazim, da so ti spomini pomanjkljivi, nekro-

nološki. Zdijo se podobni raznolikemu materialu, 
ki ga reka naplavi na svoje bregove. Z izvirnega mesta 
ga grobo in neusmiljeno iztrga, da v procesu toka iz-
gubi dobršen del svoje prepoznavnosti. Kakor drobci 
so, del mene, čeprav se mi zdijo čudno tuji. V njih sem 
sicer res protagonistka, a sta prizorišče in pripetljaj 
tako naključna, kakor da bi mi ju kdo pripravil, me vr-
gel vanju. Kakor da bi imela sama bore malo opraviti 
z vsem skupaj. S tem ne namigujem niti na Usodo 
niti ne na Boga. 
Kljub temu pa je za nas, tri Gostinčarjeve sestre, nekaj 
božanskega utelešenega v Trenti, kjer je stala stara 
družinska počitniška hiša. Tega občutka ne pojasni 
nežna upodobitev Marije nad posteljo v spalnici babe 
in deda, ne razpelo nad mizo. Bliže sem mu tedaj, 
ko se spominjam živalskih krikov, ki smo jih izpusti-
le, ko smo telesa potopile v tolmun ledeno mrzlega 
Vrsniškega potoka. Pa tedaj ko smo nabirale gozdne 
jagode v kanglice za mleko, iz katere se je potem 
širil najprijetnejši vonj po maju, sladkobi in gozdu. 
Prisoten je tudi v skrivnih prostorčkih ob strugi, 
ki smo jih s sestrama Ajdo in Živo skrbno izbrale 
za igro. Pomembno je bilo, da so slednji vsebovali 
kar se da veliko drobnih elementov -- koreninic, 
prodnikov, lističev in mahu. Tak prostor smo ta-
koj prepoznale in ga sprejele kot bivališče za svoje 
plastične figurice, vile, kralje in kraljice, čarovnike, 
zmaje, slone, konje ... Raznolika pravljična bitja kakor 
v Tolkienovem svetu, s katerim smo bile dobro sezna-
njene. 
V poletnih dneh smo ob hudourniški strugi, ki nam 
je nudila številne take kotičke, prečepele dolge ure. 
Vse skupaj je imelo pridih misterija, tajnega obreda 
izbrancev. Najprej smo si razdelile figurice. Sestrama 
je nekako zmeraj z zvijačo uspelo meni podtakniti 
tiste, za katere je bilo znano, da imajo nižjo vrednost. 
To je pomenilo, da so pešačile, bile neprimerne 
za ježo, ali pa so bile oblikovane v čuden položaj in so 

bile v igri hitro obsojene na propad. A ker sta bili Ajda 
in Živa starejši, se je poskus morebitnega oporekanja 
zmeraj znova izjalovil. V resnici sem se ga redko po-
služevala, saj je sreča, da sta me sprejeli v svoje kroge, 
povsem zatrla mojo zmožnost, da bi se postavila 
zase. Nobena od njiju pa mi ni smela odvzeti pravice 
do vilinke, ki je bila moje rojstnodnevno darilo. Sicer 
res ni imela konja, a je stala z največjo pokončnostjo 
in nežnostjo, ki jo pešak premore. Roke so ji počivale 
na pasu sinje modre obleke. V laseh, zataknjenih 
za našpičenima ušesoma, je imela drobne cvetke. 
Ponosno sem jo določila za glavno protagonistko. 
Kadar smo se zaigrale, smo lahko pri igri prebile več 
ur. Šele mamini rezki kriki, ki so oznanjali kosilo, 
so nas opomnili na manj vznemirljivo stvarnost. 
Pograbile smo figurice, si z njimi napolnile žepe 
in vreče, ki smo jih naredile, ko smo dvignile svoje 
majice. 
Pozno sem morala opaziti, da moje najljubše vilinke 
ni več. Morda čez nekaj dni, morda šele doma, ko smo 
se vrnili s počitnic. Ne spomnim se namreč, da bi 
jo iskala. Ob spoznanju me je popadla žalost in skrb, 
kako bridko je morala stvarca končati. Nobeni figu-
rici nisem kasneje pripisala njej podobnih junaških 
lastnosti. Sčasoma smo se vse manj predajale tej igri, 
zato je misel na izgubo postopoma začenjala bledeti.
Sestrsko igro so nadomestili sprehodi z očetom. 
Hodila sva tako ob strugi, morda sva vmes nevede 
poteptala kak skriven prostorček, ki nam je tolikokrat 
buril domišljijo. Spuščala sva se niže in niže, ko sva 
na naplavini sredi struge opazila mojo vilinko. Ležala 
je tam, nanjo pa je mistično svetil žarek, ki je pronical 
skozi drevje. Od vode je bila barva njene sinje modre 
obleke vsa zbledela, a se mi je kljub temu zdela ču-
dovita in dragocena kot še nikoli. O pripetljaju sem 
premišljevala med potjo nazaj, obudil je moje otroške 
spomine in podaljšal mojo vpletenost v svet drobnih 
elementov. Rada si predstavljam, da sem nazaj sto-
pala previdneje, da bi tako obvarovala naše skrivne 
kotičke. B
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ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA, 

RAZEN MED 
GLAVNIM 
ODMOROM
_/ Brina Krajnčič

Na naši Drugi smo zato, da si tudi zaprta vrata 
sami odpremo. Gospod ravnatelj, pa tudi 
spoštovani profesorji, raje ne berite ...

O b ponovni vrnitvi dijakov v šole, ki se je zgodi-
la letos marca, so se pojavila tudi nova, strožja 

pravila. Med njimi je bila prepoved zapuščanje šol-
skega poslopja v času pouka, kar (na žalost) vklju-
čuje tudi glavni odmor. Odziv dijakov na to pravilo? 
Panika. To pomeni sledeče: konec kavic v Holmesu, 
stalna Padrino baza je osamljena, izleti v Cantante 
odpovedani, pred Pečjakom in Sparom pa ni gneče. 
Tudi obrtnike je pričelo skrbeti, saj smo drugogim-
nazijci stalne stranke.
 
Dijaki II. gimnazije, bodoči intelektualci, vzor. 
Mnogi so se na nova pravila z lahkoto prilagodili. 
Ostali so v razredih in pojedli malico, ki so si jo pri-
nesli od doma. Omejili so stike s sosednjimi razredi 
in bili pravi vzor. Vendar nismo vsi dijaki takšni ...
 
Množično odhajanje skozi glavni vhod je postal 
tabu. Prihodi in odhodi so bili strogo nadzorova-
ni. Kakršenkoli poskus »pobega« je bil takoj zatrt. 
Kljub temu da je odhajanje iz šole postalo ilegalno, 
smo mnogi iskali alternative. Nekateri uspešneje, 
drugi manj. Najbolj pogumni smo se odločili za za-
dnji vhod (ki se je zdel nepotreben, vse do D dneva, 
ko se je izkazal za nepogrešljivega, kadar je potrebno 
na skrivaj izginiti iz šole). Ker je izkušene profesorje 
težko pretentati, je bil naš gospod ravnatelj na te 
degresije pripravljen. V prvo bojno linijo je postavil 
stol pred notranja vrata. Na stol je posadil profesor-
ja oziroma profesorico, ki naj bi tisto uro imel/imela 
prosto. Tako je še profesorjem preprečil »pavzice« 
za kavo. 
 

ANONIMNI IZPOVEDNIK NO. 1:
»Da, res je, da je bil stranski vhod zastražen, ampak 
nas to še zdaleč ni ustavilo. Pretvarjajte se, da tega 
ne veste, vendar je gospa čistilka, profesor, informator, 
kdorkoli je pač bil na položaju, vmes odšel za minutko 
ali dve. Lahko ugibate, kaj je sledilo. Izhod je postal 
prehoden. Saj veste, priložnost zamujena, ne vrne 
se nobena. Ko smo prišli nazaj v šolo, smo uporabili 
kar glavni vhod. Če je kdo kaj vprašal, »sem ravno pri-
šel od zobozdravnika«.

V časih pa so načrti na polovici izvedbe padli 
v vodo …

ANONIMNI IZPOVEDNIK NO. 2: 
»Dva sošolca sta se skozi stranski izhod izmuznila 
pred mano. Ko sem želela skozi še jaz, je prišel profe-
sor. Ustavil sem se in se profesorju prijazno nasmehnil 
v prepričanju, da bo šel samo mimo. Ta mi je malo 
preveč prijazno odzdravil in takoj sem vedel, kaj sledi. 
Usedel se je na stol zraven vrat ter mi zastavil retorič-
no vprašanje: »Kam pa greš? Ven očitno ne.« Šolo sem 
moral osemkrat obhoditi, da je izhod ponovno bil 
nenadzorovan. Vsaj korake za IŠ-ure sem naredil.«

Z akaj bi zjutraj zgodaj vstajal in pripravljal ma-
lico, če ti že tako primanjkuje spanca? Zakaj 

bi tvegal in šel iz šole? Inovacija stoletja in naša 
rešitev: dostava hrane. Sicer ne vem za vas, ampak 
meni sta eHrana in Wolt »life saver«. Tudi takrat 
je bilo tako.

ANONIMNI IZPOVEDNIK NO. 3: 
»Preveč leni smo bili, da bi poskušali pobegniti. Pa te-
žav si tudi nismo želeli nakopati. Zato smo hrano, 
ki smo si jo celo karanteno lenobno naročali na dom, 
tokrat naročili na Trg Miloša Zidanška 1. Tako sijajne-
ga načrta se lahko domislimo samo mi.«

Kmalu so zgodbe o dogajanju prišle na ušesa tudi 
gospodu ravnatelju in dosegli smo svoje. Vrata so se 
ponovno odprla v času odmora in ilegalno odhaja-
nje in prihajanje je ponovno postalo legalno. Naša 
draga Druga je dokazala, da je res šola, ki odpre 
vsa vrata. Če pa jih ne, pa si jih znamo odpreti tudi 
sami B
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SVETLANA, HEJ.
Kratko in jedrnato. Všeč mi je sošolka. Vsak 
dan sanjam o njenih prelepih rdečkastih 
kodrih, žametnem glasu, rdečih ličkih. Nikakor 
je ne morem pozabiti in vse bi dal, da bi 
jo lahko peljal na zmenek. Pa kaj res ne smeš 
biti skupaj s sošolko? 
Pozdrav, 
Bojan (yourlocalsimp), 1. letnik

BOJAN, ZDRAVO.

P redvidevam, da neuraden dogovor »nikdar 
ne hodi s sošolko/sošolcem« ni bil sklenjen brez 

razloga, kar bi ti zdrava pamet skoraj morala poka-
zati. V kolikor ti omenjene primanjkuje, priporo-
čam, da skočiš v svojo najljubšo trgovino s kristali 
ter poiščeš gorski kristal ali jantar. Slednja služita 
za odpravljanje blokad in bistrenje misli, kar krva-
vo potrebuješ. No, da ne bo pomote, za reševaje 
takšnih težavic sem tukaj jaz. Z največjim veseljem 
priskočim na pomoč svojim najljubšim drugogim-
nazijcem, čeprav izgleda, da tega ne cenite dovolj. 
Pravzaprav lažem, ker za reševanje svojih težav raje 
kot mojo profesionalno pomoč (še zmeraj!!!) izbirate 
Instagram, kjer je le na stotine neodgovorjenih ob-
jav, če pa kdo nanje slučajno odgovori, je pa njihov 
odgovor brez osnove. Samo čakam dan, ko mi bodo 
iz uredništva sporočili, da si sedaj še Pohorska želi 
reklamo in me bodo odrezali. Nehvaležneži. Eh, raje 
preidimo k bistvu.
Zakaj bi tvegal prijateljstvo? Verjamem, da se je tež-
ko upreti sanjski duši, ampak ali je res vredno? Saj 
veš, kako je s srednjo šolo in zvezami, nič resnega, 
le nekakšne psihološke igrice, prej kot slej nekdo 
nekoga prizadene in zgodba se zaključi. Joj, pa jaz 
bom še kje užalila polovico Druge. Seveda menim, 
da je mlada ljubezen neprecenljiva, normalno, 
da hrepeniš po svoji sorodni duši, ampak ne pozabi, 

da so zveze (v tvojem primeru) usojene na propad. 
Nastopil bo prepir, razhod, zlomljeno srce, jok 
in krik. In veš, kaj je najhuje? S sošolko boš v razre-
du bival še prihodnja tri leta! 
Za razmislek: končno se opogumiš in jo pova-
biš na kavo; pogovor je itak osredinjen na šolo. 
Ugotovita, da je to pravzaprav vse, kar vaju veže, 
vendar si ničesar ne želiš bolj kot božati nje-
nih lesketajočih se kodrov. Sedita, se nervozno 
spogledujeta, smehljata (beri: neugodno vzdušje 
lahko zaznamo iz razdalje 10 km) in ugotovita, 
da je simpatija obojestranska. Kaj sedaj? Globoko 
v sebi se zavedaš, da si nista niti malo blizu, saj 
je vajin odnos vezan zgolj na šolo, vajina horosko-
pa pa sploh nista kompatibilna (oven in rak, kaj 
za vraga razmišljaš?). Posledično še bolj stremiš 
k zlomljenemu srcu, saj je prepozno, če osebo 
spoznavaš, ko si že v zvezi. Saj veš, ljudje smo ran-
ljivi in menim, da ni vredno tvegati prijateljstva. 
Ponovno opomnik: primoran jo boš gledati še kar 
precej časa. Tudi če se razhod konča na pozitivni 
noti, bosta v razredu ustvarila čudno vzdušje, delita 
si krog prijateljev (ljudi), kar vse samo veliko veliko 
bolj zaplete.
Prav tako sočustvuj s sošolci. A res misliš, da bodo 
z užitkom opazovali vajino neprestano izkazovanje 
naklonjenosti? V mladosti sem izkusila obilo ne-
prijetnih situacij in lahko pritrdim, da so tovrstne 
scene preprosto ogabne. Ne pozabi, da bosta ves 
čas pod drobnogledom. Vsak vajin premik, dotik 
bo opazovan: »Glej, danes se nista objela. Ziher sta 
šla narazen.« Težko je najti zdravo mero preživljanja 
kvalitetnega časa. Osem ur bosta v enakem prosto-
ru, nad vama lebdi oblak pritiska in pričakovanj: 
saj sta par, seveda se morata družiti ves čas → zelo 
toksično! 
Tole je le bežen, fragmentaren spisek precej dolgega 
seznama. Polagam ti na srce, da situacijo dobro 
premisli, preden se znajdeš v toksični luži. Razhod 
namreč boli bolj kot karkoli drugega (govorim iz iz-
kušenj, moški ste kreteni). Saj veš, kako gre, v morju 
je veliko rib in ne izberi sošolke, ker se bo slabo 
končalo. Prav tako ne hiti v zveze, pred teboj je še 
vse življenje. Umiri se, ne išči sreče v drugih.
Seveda obstajajo noro prikupni razredni pari, ki jim 
gre super, ne razumite me napak. Tudi vama lahko 
uspe. Le podajam svoje mišljenje, ti pa se poznaš 
najbolje. Samo opozoriti in pripraviti te želim 
na morebitne situacije, ki jih morda ne vidiš. Kot 
zmeraj je tudi to pravi trenutek za osladnost, poslu-
šaj svoje srce in premisli, če je vredno. Izgubiš lahko 
dobro prijateljico in ustvariš kup (ZELO) nepotrebne 
drame, okej?
Želim ti vso srečo in ljubezen in zdravo pamet 
in prosim, ne pozabi mojih nasvetov. Sem odrasla 
in odgovorna ženska srednjih let, ki je izkusila 
veliko več kot ti. Da ne bom te »težave« jutri videla 
na Instagramu. 
Danes, jutri, zmeraj.

 ― XOXO, SVETLANA

SVETLANA 
SVETUJE
_/ Svetlana
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KULTURNI  
MARATON  
2021

KONEC 
KULTURNEGA 
STRADANJA
_/ Maša Uran

V petek, 23. aprila, je potekal tradicionalni 
kulturni maraton, ki se je že drugo leto 
zapored zaradi strogih protikoronskih ukrepov 
odvil v živo, prenašali pa smo ga preko spleta. 

N e glede na zahtevne okoliščine je nastopa-
jočim in tehnikom uspelo izpeljati izvrsten 

celovečerni koncert.

Na začetku sta plesalca zapeljivo razkazala Drugo. 
V čačača ritmu sta nas pripeljala do amfiteatra. Tam 
so že čakali Matic, Ana in Ena. Humorno in eno-
stavno so napovedali Marušo Kunst, ki je otvorila 
večer z dvema popolnoma različnima, a odlično 
interpretiranima pesmima. V intervjuju po nastopu 
nam je izdala, da je na kulturnem maratonu že so-
delovala, zato ji je oder amfiteatra že zelo domač. 
Sledila je še ena solistka, in sicer Eva Rakič, ki je 
odpela pesem Another Love (avtorja Toma Odella). 
Po svojem nastopu nam je zaupala, da je dobila 
štipendijo v Walesu, kar je še dodaten dokaz njene 
nedvomne nadarjenosti.

Seveda je bilo poskrbljeno tudi za obilico smeha, 
in to s posnetkom skupine Boč Videos. Parodijo 
na pesem Samo Jako so predstavili današnjim raz-
meram primerno ter se malce ponorčevali iz ukre-
pov. Sledil je osrednji dogodek večera. Iz domačega 
amfiteatra smo poslušali koncert slovenskega 
reperja in bivšega drugogimnazijca Emkeja in nje-
govih Muzičarjev. V intervjuju smo lahko izvedeli 
nekaj o ozadju nastajanja njegovih pesmi, podal 
pa je tudi spodbudno misel za vse nas, mlade, in si-
cer: »Razvijajte svoj talent in počnite tisto, kar vas 
veseli.« 

Za sprostitev od glasbe so poskrbeli Matic, Jure 

in Vid, ki so ocenjevali meme drugogimnazijcev. 
Memi so bili po njihovih ocenah letos povprečni, 
vendar smo se ob njih še vedno lahko nasmejali.

V kostumih v slogu Velikega Gatsbyja so sledili 
Beautiful Losers, združeni posebej za Kulturni 
maraton. K njihovemu izboru kostumov je seveda 
morala spadati tudi prava pesem. Slišali smo jih 
zapeti in zaigrati pesem What a Wonderful World. 
Vsakega glasbenika so moderatorji večera na kratko 
intervjuvali. Beautiful Losers niso bili izjema. Nina 
in Jurij sta povedala, da so si izbrali dvajseta leta 
morda tudi zato, ker jih po svoje zelo spominjajo 
na današnje čase in na karanteno. 

Ker pa nas koronavirus spremlja tudi v gledališču, 
je Gnosis v kratki posneti predstavi z naslovom 
Kuga uprizoril Camusov roman in prikazal zmedo, 
ki trenutno vlada v svetu. 

Blue and the Legendary Band nas je z raznimi no-
stalgičnimi pesmimi začaral. Ustvarili so zanimivo 
glasbeno izkušnjo. Sledil je še kratek intervju s pev-
cem skupine Juretom Kekcem aka Blue. 

In že smo bili pri zadnji glasbeni točki večera. 
Na oder je prišel slavni drugogimnazijski band 
CODE, ki je s svojim nastopom ob polnoči zaključil 
Kulturni maraton 2021.

V letošnjem letu smo bili prikrajšani za veliko 
stvari, ki so se nam prej zdele samoumevne. 
Nastopajoči dijaki in dijakinje so tokrat dokazali, 
da lahko v naša življenja po dolgem kulturnem stra-
danju in umiranju v dolgočasju s skupnimi močmi 
in ambicijo ponovno prikličejo »kulturno razvaja-
nje«. B
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»Kakšno leto,« so prvi stavki pesnice 
in mentorice literarne delavnice Nine Medved 
v sveže izdanem literarnem zborniku Skozi 
parket bodo zrasle cvetlice.

V sak petek od sredine oktobra se je ob pol 
šestih popoldne odvijala literarna delavnica. 

Učilnico 2L1 smo po dveh srečanjih v živo zamenjali 
za dandanes nepogrešljiv Zoom, fotokopije literar-
nih del pa za kopije v spletnem oblaku. Kljub temu 
nam ni manjkalo kaj veliko. Kot marsikdo v tem 
koronskem času smo se poskusile imeti kar se da 
fajn, zdaj pač iz domače sobe. Skupaj z že omenjeno 
mentorico smo se spuščale v prebiranje domačih 
in tujih avtorjev ter se prepuščale navdihu, ki nas 
je nato vodil pri pisanju. 

KOT PRAVIJO LE NEKATERE 
SODELUJOČE DIJAKINJE» Literarna delavnica pomeni petkov oddih od rutine 

tedna in ocenjevanj. Način dela na delavnici pa je 
tako univerzalen, da lahko vase posrka slehernika, ki 
ga vsaj malce zanima literatura. Je prostor, kjer z vr-
stniki ne le beremo literaturo, temveč jo tudi ustvarja-
mo, kar je res edinstvena priložnost, da skozi besedila 
spoznavamo sebe in svoje preference in spoznavamo 
svetovni in slovenski literarni prostor ter se do neke 
mere tudi umeščamo vanj.« — MILA K. C. » Najbolj mi je všeč sproščenost in občutek sprejeto-

sti.« — ALJA P.» Všeč mi je bilo, da sem imela to uro in pol na teden, 
ki sem jo namenila izključno literarnemu ustvarja-

nju.« — ELA V.

 

P lod ustvarjanja na delavnici ter izbranih literar-
nih del šolskega Prešernovega natečaja je zbor-

nik, ki obsega 79 strani, 4 večja zvrstna poglavja, 
predstavi pa več kot 60 del mladih avtoric na enem 
mestu. 
Ob bogati vsebini so omembe vredne tudi 

nenavadne ilustracije, katerih avtorica je Daja 
Jöbstl. Navdih za ilustracije je poiskala kar v samih 
delih, o svojem ustvarjalnem procesu pa je zapisala 
slednje: »Ob zaužitju ustvarjalnega soka pesnic, poetk 
sem, četudi lahko navidezna lahkotnost vitic, sadnih 
lupinic (naslovnica) varljivo napeljuje le na omreže-
nost v sladkem brezdelju ipd., poskušala vkomponirati 
tudi vsakdanje težaškosti, spleen, krvoločnost, elan, 
sladostrastje, kljubovanje, prvine, v plasteh zamotane 
v pisanje. Zajemanje določenih asociacij, impresij, bi, 
upam, navdalo z nečim(?) tudi prebirajoče/tuhtajoče.«
 

O d kontrastnih motivov do simboličnih po-
menov, od trivrstičnih haikujev do krajših 

proznih besedil. V zborniku velikosti A5-lista po-
temtakem ne manjkajo niti raznovrstna besedila 
niti zanimive ilustracije. Dve izmed avtoric sta 
ga opisali takole:» Zbornik se mi zdi zelo estetski, tako literarni kot 

likovni del. Veseli me, da sem lahko našla svojo 
strast v pisanju.« — ALJA P.» Tudi literarni zbornik je nekaj imenitnega, saj po 

celoletnem obiskovanju literarne delavnice črno 
na belem predstavimo svoja literarna obzorja in stva-
ritve. Biti del zbornika in skupnosti mladih pisateljev 
in poetov Druge je precej neverjetno, saj vedno znova 
ugotavljam, kako kolektivno ustvarjalni in navdih-
njeni smo in kako smo si v svojih interpretacijah 
življenja in mladosti oddaljeni, hkrati pa tudi blazno 
blizu.« — MILA C.

 

V sega naštetega pa ne bi bilo brez mentorice 
NINE MEDVED, ki je prav tako obiskovala literarno 

delavnico v svojih letih na naši Drugi. Vedno nam 
je bila na razpolago -- pri pisanju ali pogovoru. 
Za Borec je zapisala: »Druženje ob prebiranju verzov, 
proznih vrstic, didaskalij, iskanje zanimivih besed, 
deljenje raznolikih doživljanj (tudi besedil), sproščanje 
domišljije in igranje z besedami, preden jih položimo 
na papir ... Naša literarna skupina se je tudi letos z ve-
likim veseljem srečevala, četudi večino leta iz in v in-
timi naših sob. A so zato prišle na plano kakšne bolj 
intimne misli kot bi v učilnici in vnovično srečevanje 
v živo je bilo zelo vzneseno. Naše pesnice so se (zelo 
uspešno) udeleževale državnih literarnih natečajev, saj 
so iz izkušnje precej nenavadnega leta vzcvetele mno-
ge literarne cvetlice, ki smo jih zbrale tudi v literarnem 
zborniku z naslovom Skozi parket bodo zrasle cvetlice. 
Prvič ga bomo predstavile junija na literarnem večeru, 
na katerega vabimo vse ljubitelje lepe in zavite besede, 
bralce in bralke, naše prijatelje.«
 

S temi besedami vas v torek, 15. junija 2021, 
ob 19. uri vabimo na II. gimnazijo, kjer bo pote-

kala predstavitev zbornika, naslednje šolsko leto 
pa na naša petkova druženja. Zagotavljam, da vam 
ne bo žal. :) B

LITERARNI 
ZBORNIK
_/ Lia Horvat Zupančič
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THE  
NATIONAL
_/ Mila Kodrič Cizerl

M ed karanteno sem odkrila The National, 
skupino tipčkov, dovolj starih, da so mi 2x 

očetje, ki imajo očitno prav toliko pojma o življenju, 
kot ga imam jaz in vsak drug povprečen človek. 
Njihove pesmi so višek poetične iskrenosti, polne 
žalosti, (ob)žalovanja, hrepenenja, prikrite panike 
staranja in odraščanja, nostalgije, občutka, da ti 
čas polzi med prsti in vse sloni na tvojih ramenih. 
»I think this place is full of spies, I think they're onto 
me. Didn't anybody tell you, how to gracefully disa-
ppear in a room? I know you put in the hours to keep 
me in sunglasses, I know. And so, and now, I'm sorry 
I missed you, I had a secret meeting in the basement 
of my brain.« (Secret Meeting) 
Karantena, torej. Seveda pa vsi vemo, kako se 
»začuti« pravo besedilo. Ne le v odrazu emo-
cij, tudi v navdihu, ko nas premakne in umiri 

v neznosnosti in neizmernosti občutka. In be-
sedilom The National z roko v roki z globokim 
in pomirjujočim vokalom »frontmana« Matta 
Berningerja uspe ravno to. 
Sicer The National ustvarjajo že od 1999, 2001 
pa so izdali svoj prvi album, The National, leta 
2006 so si z albumom Boxer izborili mesto na sve-
tovni glasbeni sceni. In kljub temu da so bili člani 
že na svojem začetku leta 1999 konkretno odrasli, 
si upam reči, da je Boxer mejnik, kjer kot skupina 
glasbeno odrastejo, saj njihov naslednji album, 
High Violet iz 2010, predstavi bolj zrel pogled 
in zvok, ki je manj »rockerski« (čeprav je vse, kar 
je na The National »rockerskega« umirjeno, počasno 
in otožno). 
Ampak to so bili suhoparni podatki. Njihov čar 
je, da ima vsak album svoj koncept, svojo podobo 
in svoje stanje. V diskografiji cca. 150. pesmi se po-
vezujejo teme, čustvena stanja ipd., vendar je nji-
hova zvočna podoba ravno tako fascinantna. Vokal 
je tista konstanta, ki naredi The National pesem, 
in tako jim uspe, da jih tudi ob obilici različnih glas-
benih podob v trenutku prepoznaš. Ker poglejte: 
cel »self titled« album The National ima podobo 
nostalgične podeželske osebe, ki s svojim vélikim 
srcem izkuša velika mesta in vélika življenja. V 29 
Years boste slišali nekaj med melodično izpovedjo 
in brundajočim monologom, kot bi poslušali radio, 
ki izgublja frekvenco, tik preden zapeljemo v tunel. 
V 90-mile Water Wall (z albuma Sad Songs for Dirty 
Lovers) boste slišali najlepši godalni solo vašega ži-
vljenja, ki mu sledi besedilo: »Yes, I'm listening. I can 
tell you're serious.« Poetika, vam pravim ... Začetni 
takti Wake Up Your Saints (z albuma High Violet) 
imajo prizvok broadwayjskega muzikala, manjka 
samo še trkanje čeveljcev za »tap dance« na odr-
skih deskah. Seveda te naslednji trenutek pokoplje 
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besedilo, vendar je vredno. Potem se pri This 
Is the Last Time (z albuma Trouble Will Find Me) 
počutimo, kot bi poslušali od življenja utrujenega 
kantavtorja, ki pa ima nepojasnljivo zmožnost, 
da te zadane, ko pripoveduje o skrivanju na najbolj 
odkrit način – za zmeraj ena mojih najljubših pe-
smi. In nato še Walk It Back (z albuma Sleep Well 
Beast), ki se začne precej standardno, na sredi pa ti 
ponudi govorjeni del kot preizpraševanje o pristno-
sti resničnosti/manifest izvenzemeljskega imperija, 
ki ti kot razrešitev ponudi zgolj: »Apparently that 
was written on a whiteboard with a red sharpie in the 
Roosevelt bedroom, sometime around Christmas 
2007. Yeah, so I can't stay ...« ter Turtleneck (z istega 
albuma) – kot bi stopil v koncert »dad-banda«, ki je 
včasih igral garažni rock, sedaj pa so prestari in jih 
križ preveč boli za take fore, ampak še vedno so kul 
in divji, saj veste?
Ampak ob zgornjih odkritij sem že smela 
iz občine … Na samem začetku pa je bilo takole. 
V krempljih adolescence smo ostali sami. Naše sa-
moodkrivanje se je spremenilo iz interakcij z vrstni-
ki v golo in samotno introspekcijo ... Kaj nam je bilo 
narediti? Kako bi nas lahko kdo obsojal, če smo 
si v teh pogojih dovolili biti otožni, nostalgični 
in melanholični? Ko bi morali začeti odraščati izven 
doma, smo bili prisiljeni ostati v hišah, kjer smo 
prebili vsaj najbolj zgodnja otroška leta in obsojeni 
smo bili na to, da se do konca vzgojimo sami in si 
tako ustvarimo svoj svet. In če svoje oboževanje 
glasbe The National že tako konkretno naslanjam 
na karanteno, je smiselno povedati, da sta Alligator 
iz 2005 in Boxer iz 2007 tista albuma, ki kot celota 
najbolje povzameta in strnita izkušnjo zaprtega 
mladostništva. Hkrati pa sta s klasično rockovsko 
zasedbo zvočno ne-dolgočasna. Bobni, kitara, bas 
in vokal so glavni, s čimer ne vsiljujejo neke otožne 
odraslosti/stabilnosti, ampak nam pomagajo pono-
tranjiti kaotičnost in prehodnost. Tako počasi doje-
mamo stiske odraščanja, oddaljevanja, obupanosti, 
poskušanja, globokega strahu in na drugi strani 
plahe sreče ter ljubezni in navezanosti v urbanih 
prostorih, kjer vse poteka hitro. Kjer je vse minljivo, 
prehodno.

»We'll take ourselves out in the street and wear the 
blood in our cheeks like red roses. We'll go from car 
to sleeping car and whisper in their ears, 'we were 
here, we were here.'« (The Geese of Beverly Road)
»We miss being ruffians, going wild and bright in the 
corners of front yards, getting in and out of cars … 
Oh, my – we can't stay here, we're starting to stay 
the same. We can't stay here, we can't stay this way.« 
(Guest Room)
Če smo Alligator in Boxer poslušali v časovnem 
sosledju izdaje, zaključimo s pesmijo Gospel, ki naj 
bi bila božična pesem (???), čeprav sama tega 
ne zaznam. Na koncu teh dveh albumov pa vseeno 
ponudi nek zaključek. S klavirsko podlago je veliko 
bolj umirjena in prepričana v svoj namen kot naš 
zadnji vtis o življenju, ki ga na tej točki slikajo The 
National. Nudi piko na koncu stavka, kjer nobeno 
retorično vprašanje ne ostane retorično ali neod-
govorjeno. »Darlin', can you tie my string? Killers 
are callin' on me.« Seveda ne gre mimo otožnosti, 
ki nakazuje konec, a še zadnji prizori, ki so nam 
vtisnjeni, so prizori tolažbe in ustaljene, umirjene 
blaženosti ter nostalgičnega uživanja. 
Dva albuma, ki se mi še zdita v celoti vredna omem-
be vsakomur, ki do tega trenutka ni imel pojma 
o The National, sta Sad Songs for Dirty Lovers 
(katerega prednost je, da so bili še na sorazmernem 
začetku svoje glasbene poti in je zato morda zvokovno 
malce bolj raznolik, menim pa tudi, da je eden njihovih 
najbolj emocionalno dovršenih in surovih del) in Sleep 
Well Beast (ki predstavi po svoje bolj modernistično 
plat njihove glasbe, karakterno pa deluje skoraj kot 
konceptualni album in se ubada s temami od deka-
dence, propada, erotike do nostalgije, maturantskega 
plesa in starševstva).
In po dobrem letu temeljitega poglabljanja in kon-
stantnega vračanja k njihovi glasbi si ne morem 
predstavljati, da jih ne bi nikoli odkrila in bi ne-
vedna ter zaslepljena tavala po svetu, brez znanja 
o njihovem obstoju. Ali pa morda čutim tolikšno 
navezanost zgolj zato, ker so se takrat v naših življe-
njih dogajali tako koreniti premiki? Kdo ve. Upam 
samo, da bo kdo zašel in si z mano delil to veselje. 
Lepo poslušanje. B
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AVDIOVIZUALNO  
PLATNO

LA CASA LOBO
_/ Luka Frim

Pred časom sem si želel za spremembo 
ogledati film, ki ne izvira iz evropskega ali 
iz ameriškega okolja, ampak takega, ki prihaja 
iz bolj odročnega, tujega prostora. Opazno je, 
da smo mladi danes pod vplivom ogromne 
industrije zabave okcidenta oziroma smo 
od nje odvisni. Bombardirani smo z Netflixom 
in Amazonom, ki na svojih platformah 
ponujata neobvladljiv obseg vsebin. A večina 
teh, ki so na voljo, je površinskih, seveda 
z nekaj izvrstnimi izjemami. 

F ilm je postal v očeh javnosti skorajda popol-
noma komodificiran. Je kot blago v nakupo-

valnem središču. A film je vedno bil in bo več kot 
le komoditeta, namenjena hitremu konzumu, ki po-
teši zgolj potrebo po zabavi, ugodju. Film je način 
umetniškega izražanja, ki lahko posameznika 
pripravi do tehtnih razmislekov o sebi, družbi ter 
svetu. Na srečo sem na YouTubu naletel na tuji ani-
mirani film in vsebina me je takoj pritegnila. 
La Casa Lobo oziroma Volčja hiša je bil posnet ali 
bolje rečeno sestavljen oziroma narisan leta 2018. 
Ustvarjalci so snov črpali iz zgodovinskih in pra-
vljičnih prvin. Po drugi svetovni vojni je veliko 
nemških zločincev pobegnilo v Argentino in Čile. 
Slednji so tam ustanovili kolonije, ki so v kmalu 
vzpostavljeni vojaški diktaturi Pinocheta (ta je bila 
podprta celo s strani vlade ZDA) postale nedotakljive. 
Ta zgodovinski kontekst je osnova za nenavadno 
dogajanje, ki temelji tudi na motivih zgodbe Trije 
prašički.
Za tem skopim opisom si verjetno predstavljate 
bolj risanko za otroke kot pa film, ki je zmagoval 
na festivalih. Animacija ne sledi tradicionalnim 
normam, saj ne obravnava otroške, ampak resno 
in psihološko tematiko. Lahko bi celo trdili, da je 
atmosferska podobna tistim v grozljivkah, prisotni 
pa so tudi elementi latinskoameriškega magičnega 
realizma, kot ga poznamo iz romanov Gabriela 

Garcíe Márqueza.
Film je zastavljen, kot da ga je posnela kolonialna 
oblast, zato je neke vrste indoktrinirajoča pravlji-
ca, v kateri glavna protagonistka Maria pobegne 
od volka in se naseli v hišo, kjer najde par praši-
čev. Prizadeva si ju vzgojiti. Podari jima obleko, 
ki povzroči antropomorfno metamorfozo. Kmalu 
se Mariina najbližja nastrojita proti njej do te točke, 
da jo želita požreti. Tik pred požrtijo Maria pre-
sunljivo roti volka, naj poje otroka. Ko ju spremeni 
v drevesi, na koncu enako stori z Mario.
Zlobni volk simbolizira nacističnega vodjo, 
ki želi imeti vse člane pod svojim nadzorom. 
Ob Marijinem pobegu ne odneha, dokler je dokonč-
no ne porazi. Marijino zgodbo lahko razumemo 
tako, da je pretrpela nepredstavljivo hude tegobe, 
ki ji dajo vzvod za pobeg. A v resnici ji to nikoli 
zares ne uspe, saj je volk predvsem njen notranji 
sovražnik. Ta prisotnost jo morda ovira, da bi bila 
dobra mati prašičkom. Menim, da bi kot sporočilno 
idejo filma lahko interpretiral dejstvo, da pobeg 
od trpljenja ni nujno osvobajajoč. Ko se Maria 
preda volku in odpove svoji svobodi, prizna, da ji 
svoboda paradoksalno predstavlja breme. Grozljivo 
je, da potrebuje nevarno kultno doktrino nacistov. 
Meni, da je ženska dobra le v skrbi za skupnost in v 
opravljanju hišnih opravil, pri tem pa mora odražati 
neizmerno vitalnost in notranje zadovoljstvo. V to 
vlogo je tako vpeta, da ji svoboda ne prinaša olaj-
šanja. Skrit rasizem nacistov do Čilencev in drugih 
narodnosti je alegorično prikazan v preobrazbi pra-
šičkov, saj sta bila, preden je z njima stopila v stik 
Maria, zanje le svinji, in ne ljudje. 

ANIMACIJA, MEDIJ, KI ZDRUŽUJE 
LITERATURO, KIPARSTVO, SLIKARSTVO, 
ZVOK IN GLASBO.
Tehnika, v kateri je film narejen, je neprekosljivo 
neverjetna, saj še nikoli nisem videl česa temu 
podobnega. V osnovi je »stop-motion« animacija, 
a uporablja različne načine vizualnega pripovedova-
nja tako, da ustrezajo narativi filma. Glavne osebe 
so v tri- ali v dvodimenzionalni podobi. Obe sta 
skoraj vsevdilj spreminjajoči se. Prva je kot drevo, 
v tem smislu, da se nam vsaka podoba pred našimi 
očmi izrašča iz tal. Druga se giblje po vseh stenah ali 
pohištvu in je vedno narisana drugače. Vse to gradi 
edinstveno estetiko filma in bistveno pripomore 
k nekoliko nelagodni atmosferi. To spremlja latin-
skoameriška glasba kot tudi glasba iz nemških spe-
vov in onomatopoetski zvoki škripanja ter renčanja. 
Jezik, ki se skoraj neopazno izmenjaje spreminja 
iz nemščine v španščino, ustvari občutek nočne 
more in zmešnjave.ht

tp
s:

//
w

w
w

.s
cr

ee
nd

ai
ly

.c
om

/r
ev

ie
w

s/
th

e-
w

ol
f-

ho
us

e-
la

-c
as

a-
lo

bo
-h

on
g-

ko
ng

-r
ev

ie
w

/5
12

77
37

.a
rt

ic
le



21

B
OR

EC JU
N

IJ 21 II. G
IM

N
A

ZIJA
 M

A
R

IB
OR

21

B
OR

EC JU
N

IJ 21 II. G
IM

N
A

ZIJA
 M

A
R

IB
OR

SPRAVA, OBRNJENA NA GLAVO.
Film lahko beremo kot poskus sprave s čilensko 
temačno zgodovino po drugi svetovni vojni. 
Deluje kot nemški Vergangenheitsbewältigung, 
proces, v katerem se priznavajo napake in grozni 
zločini nacistične Nemčije na ravni literature, 
družbe in kulture. To bi zategadelj lahko prenesli 
tudi na ta film, saj kritizira poslednje ostanke 
nacionalsocializma, bolj neposredno pa razvpiti či-
lenski režim, ki je navsezadnje omogočil delovanje 
teh kriminalnih kolonij in je z njimi sodeloval vse 
do pred kratkim. Do danes je iz kolonije Dignidad 
privršalo na plan ogromno pričevanj o zlorabi 
otrok, eksperimentiranju na ljudeh kot v koncen-
tracijskih taboriščih, a žrtve bi se le s težavo lahko 
zadovoljile s svojo odškodnino. Kolonija deluje 
še danes, seveda pod krinko liberalnosti. Namesto 
da bi postala muzej za opominjanje na tragično 
preteklost, je postala turistični resort, kjer se lju-
dje lahko zabavajo. Potomci teh zločincev se še 
kar ne morejo soočiti z realnostjo, zato iščejo 
uteho v iluziji paradiža. Dober primer, kako težko 
se ljudje spoprijemamo z zgodovino, je dejstvo, 

da jo rajši ohranjamo v lepi luči, zato je pogosto 
ne postavljamo v kontekst sedanjosti in prihodno-
sti. A zgodovina se morda ravno zato vedno znova 
povrne, bodisi so to nizkotni zločini, revolucije, 
represije bodisi pozitivne zmage na več področjih. 
Stvarnost prepogosto jemljemo za nespremenlji-
vo, za takšno, kot sama po sebi pač je, kot da ni 
nobene alternative.
V zadnjem posnetku se za slabo sekundo prikaže 
znan vhod Dignidada. Volk z navideznim optimiz-
mom vpraša gledalca, če se mu želimo pridružiti. 
Morda je to kritičen poskus posnemanja brezob-
zirnega oglaševanja zla, ki bi v nas moralo vzbujati 
sram. Tega preprosto ne smemo pasivno prenašati, 
ampak mora zaznamovati naša nadaljnja priza-
devanja. Prizadevanja za oprostitev zamer, ki so 
mnogokrat brezsmiselne, saj so posledica socialnih 
konstruktov, kot so rasizem in nacionalizem. Prav 
to je tisto, kar film parodira, tako na vizualni kot 
na pripovedni ravni, a kljub temu ne zanika njiho-
vega uničujočega vpliva. Očitno je, da se lahko film 
kot ustvarjalna sila zoperstavi grozotam in stremi 
h Koromandiji. B
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Moj teden
(razmišljanja)
 
DNEVNIK PROF. 

MATJAŽA VEHOVARJA

PONEDELJKOV MONOLOG 
O SPLETNI UČILNICI 

P oklic? Ne želim sedeti in nositi sakoja. To se 
mi je uresničilo. A s karanteno sem sede pre-

gledoval naloge. Učenje »od doma« je čudni stvor 
moderne dobe. Prevečkrat na dan buljimo v ekrane 
prostovoljno. »Prisilno delo pred zasloni« pa nam 
sploh ni povšeči. Niti (pravim) učiteljem niti (pra-
vim) učencem. Seveda se prilagodimo, koristno 
in prijetno. 
Pod imenom »Migaj doma« smo zastavili izziv di-
jakom pri športni vzgoji. Izzivi so bili postavljeni, 
nekatere so si lahko postavili sami, le minimum 
je bil zastavljen. Srednja šola je prehod med »giba-
njem znotraj urnika« in samoorganizacijo prostega 
časa, kjer mora biti čas tudi za rekreacijo. »Ta pravi« 
so zaznali priložnost, eni so se mučili. Prednosti 

je veliko, a žal raje kritiziramo. A tu se skriva bistvo. 
Delo od doma je bilo in morebiti še bo dejstvo. Kako 
čas porabiti koristno? Zapustim lahko stol, pobe-
gnem sevanju med eno in drugo uro in pretegnem 
mišice, skočim v zrak in poženem kri. Možnosti 
je veliko. Na začetku je potreben samo impulz. 
Kasneje postane inercija. Lahko postane magičen 
krog. Ko se gibam, se bolje počutim in obratno. 
Gibam se zaradi počutja. Prosti čas, rekreacija ... 
so dobrine in pogoj za kakovostno življenje.

ŠPORT = NADOMESTEK ZA FIZIČNO 
DELO (od ponedeljka do petka)

D ober ali slab. Je vprašanje. Fizično delo? Se ga 
bojimo? Ga zaničujemo? Nedvomno ga je ve-

dno manj. Vsekakor pa fizično delo prinaša mnogo 
več kot šport. Ohranjamo sposobnosti, vitalnost 
in vidimo neposredne učinke, rezultate. Naj bo na-
žagan kup drv ali okopan vrt. Še najboljša sta sveža 
solata in sočen paradižnik, ki sta rezultat vloženega 
truda. Delo prinaša zadoščenje in sprostitev. Kdor 
dela, običajno tudi ne pozna stresa zaradi dolgotraj-
nega sedenja za knjigo. Delo je lahko ustvarjalno, 
izpopolnjuje, je hobi in mnogokrat smisel. (Pre)
mnogokrat se naši dijaki znajdejo na oddelku čez 
cesto, kjer iščejo pomoč. Ne najdejo smisla. Stres 
ocenjevanja, edina naloga je učenje, roki ipd. so – 
lahko bi rekli – sladke skrbi. 
Pred leti so dijaki lahko v Ugandi sami spoznali, 
da šola za otroke ob ekvatorju pomeni predvsem re-
den obrok. In vstopnica v življenje. Ostalo je mno-
gokrat daleč od življenja, ki ga poznamo. 
A mnogim sladke skrbi pri nas postanejo mora. 
Ne zmorejo. Fizično delo nam da prav to. Pozitivno 
trmo in vztrajnost. Skozi delo se telo in um krepi-
ta. A bolj kot se tega zavedamo, manj je tega med 
snovalci moderne šole. Že pred časom mi je bilo 
jasno, da IKT ni novi guru učenja. Je dejstvo, a hkrati 
neumnost. Računalnik nikoli ne nadomesti lopate 
in grabelj. Tudi dijakom je prepovedano, da bi okoli 
šole čistili, skrbeli za lepši izgled, se med delom 
družili in naredili kaj koristnega. Med delom spo-
znaš prijatelja. Za šankom je ta lahko vsak. Ne bojte 
se dela. Štrajkajte. Več želimo delati. V korist sebi, 
šoli, okolici ali družbi splošno. Podpirajmo aktivne 
»ne-power point« projekte, ustvarjalne predsednike 
dijaške skupnosti in vizionarsko vodenje »nazaj 
v preteklost«. K delu. Pa bo manj duševnih stisk. 

POSVOJENO DETE (II. GIMB) – 
(ponedeljek do sobote)

N ekako sem povezan z delovnim okoljem 
na različne načine. Kot učenec sem se pre-

tihotapil na čage v vsem znano avlo v pritličju. 
Na šolo mi je kot vohuna uspelo poslati sestro 
in brata. Sestra je celo organizirala Kabaret, ki je bil 
predhodnik EST-ja. Bratovi podvigi so mi še vedno 
prihranjeni pod zadevo tajno. Zdaj se kalim kot 
učenec dijakov. Ves čas se učim, ves čas spremljam 
in opazujem. Tako kot mnogi drugi bivši dijaki 

Plezanje = psihologija v živo
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in zdaj profesorji po preobrazbi. 
Asociacija. Druga je kot posvojeni otrok, v tistem 
dobrem pomenu. Kdor jo je posvojil, je to naredil 
z entuziazmom in vizijo. Vztrajal je mnoga leta, tam 
nekje okrog 30, vložil ogromno energije, časa, tru-
da. Nekako je šola postala del njegovega življenja. 
V mnogih primerih pretežni del. Posvojeni otrok 
je dobil ogromno ljubezni. Rast in razvoj se vidi 
na vsakem koraku. Otrok je uspešen na različnih 
področjih, njegova perspektiva je dobra in talent 
je nesporen, njegova prihodnost je obetajoča. 
Posvojeni otrok je popolnoma izpolnil pričakovanja, 
žrtve niso bile zaman in sled je neizbrisna. A dilema 
ostaja. Kako predati otroka v čim boljši kondiciji? 
Bo vse tako, kot si je »starš« zamislil? Lahko vajeti 
prepusti drugim? 
Mora. Žal je vse minljivo in svet se vrti dalje. In mi 
z njim. A popotnica je dobra in mislim, da je časa 
za rast in razvoj še kar nekaj. Za starša ni lepšega 
kot prepustiti vajeti z mirno vestjo, sproščeno. 
Otrok je pripravljen. Vseh situacij seveda ne more 
predvideti, a lahko je pripravljen na nove izkušnje. 
Postavljeni so novi izzivi. Akademskih se sploh 
ne bojimo, teh bo nedvomno dovolj. Celostno gle-
dano pa imamo še veliko prostora za izboljšave. Naj 
se posvojeni otrok zaveda ne samo sebe, ampak 
tudi bližnjega, okolice, ustvarjalnosti, dobrodelno-
sti, človečnosti. Naj se zaveda privilegijev in poni-
žnosti zaradi okolja, v katerem je zrastel in se kalil. 
Zdaj bo v drugih rokah. Drugačnih.

SLO … OD KOD LEPOTE TVOJE  
(vikend)

V ikend? Prosto potovanje je nekaj, kar smo 
verjetno za vedno izgubili. Cepilni »pasoš«, 

čip, QR-koda, karkoli že bo. PCT (prebolel, cepljen, te-
stiran) bo nekaj samo po sebi umevnega. Nedavno 
tega smo kot Jakob iz Coelhovega Alkimista hodili 
po svetu, a zdaj smo dobili priložnost zavedati 
se prednosti »domačije«. Tako smo po dolgem času 
z družino ponovno odkrili Slovensko primorje z za-
ledjem in vse, kar je povezano s Krasom (Rob, pršut, 
teran …). S Kraškega roba strmih, a kompaktnih 
skal nad Črnim kalom smo bili poplačani. Razgled 
po preplezani smeri v našem drugem največjem 
plezališču je bil preprosto prekrasen. Trst, Koper, 
morje, griči in obilo klorofila po neskončnem dežev-
ju. Plezanje je najboljša psihologija. Zaupaš tistemu, 
ki drži tvoj »štrik«, verjameš v svoje sposobnosti 
in preudarno premikaš noge in roke v smeri nav-
zgor. Do vsakega naslednjega cilja, oprimka ali 
stopka. To je plezanje. Psihologija v živo. Do cilja. 
Na vrhu smeri dobiš pogled, tja si prišel z lastnim 
trudom, preudarno, pazljivo. Tako žena kot sin sta 
prvi vrh osvojila, v drugi smeri pa spoznala svojo 
mejo in se malenkost spopadla s strahom. Z njim 
se soočimo na varen način. Boljše šole ni. Brez bli-
žnjic. 
A tudi te so kdaj koristne. Tokratno bližnjico sem 
videl v galvanskem členu-- bateriji. Ta poganja kolo, 
zato so vsem omogočeni podvigi, ki so jih včasih 
zmogli le zagriženi kolesarji. Še vedno se premikam 
samo s pedali, a tokrat sem kolesaril skupaj z druži-
no. Vsi zmoremo. Hrib ni ovira. Elektrika pomaga. 
Višji kot je vzpon, lepši je razgled. In razgledi so v 
Slovenskem primorju fantastični. Morje, premika-
nje po terenu z lastnimi močni (hoja, kolo, plezanje), 
sonce, zrak, čas z družino. Neprecenljivo. To je ka-
kovost življenja. Za vse ostalo je …
Glasbeni namig: Prismojeni profesorji bluesa B

Potovanje = pomol v svet



24

BOREC JUNIJ 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

24

BOREC JUNIJ 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

(SKORAJ ŽE)

IMAMO 
NOVEGA 
RAVNATELJA!
_/ Andraž Ziherl

… ko volitve potekajo preko Google Meeta, 
kekse si pa priskrbiš sam ... 

S 1. 9. 2021 bo že skoraj kultni mandat ravnate-
lja II. gimnazije Maribor prevzel (naš) Marko 

Jagodič, za katerega po vsej verjetnosti ni pričako-
vati preveč burnih sprememb. Bivšega profesorja 
fizike na Drugi, ki skupno že 32 let vodi šolo (32/4, 
torej osem mandatov), bo zamenjal profesor fizike. 
Najpomembneje je, da je tak, ki je z Druge. 

A od vsega začetka tako miren prenos oblasti ni bil 
zagotovljen. Kaj, če se nihče ne bi prijavil? Malo 
verjetno. Kaj, če bi se prijavili kandidati, ki ne bi do-
segali potrebnega nivoja? Kaj, če bi se prijavilo več 
odličnih kandidatov iz aktiva šole in bi se med seboj 
pobili? 

Vse to so scenariji nočnih mor, ki se na srečo niso 
uresničili. 

Naslednji nepričakovani problem je bil ta, da je 
do trenutka letošnjih volitev ravnatelj kandidiral 
praktično brez protikandidatov, kar je posledično 
pomenilo, da resnih notranjih kandidatov (profe-
sorjev) ni bilo, ker kdo bi šel nasproti svojemu šefu. 
Ta je bil hkrati tudi šef polovici članov volilnega or-
gana, zato nosi nek sloves, mogoče pa ga imaš tudi 
preprosto rad ter raje obdržiš stanje takšno, kot je. 

Vse našteto je torej prestrašilo zunanje kandidate, 
ki pa šole, njenih profesorjev, učencev in delavcev 
niso mogli poznati, razen s slik na spletni strani 
in govoric. Če citiram profesorico Borko: »To ni na-
vadna šola, to ni navaden ravnatelj.« Za protikandi-
daturo so tako ostali le vase zaverovani, vendar bi ti 
predstavljali, milo rečeno, Davida proti Goljatu. 

Volitve za štiriletni mandat po 2021 so se tako 
začele negotovo, saj so bili notranji kandidati 

nepoznani, zunanji pa čisti »wildcards«. Situacija 
je bila podobna kot poskus uvedbe demokracije 
v Severni Koreji. Sanja se ti ne, kdo bi se lahko javil. 

Potem pa je proces šel naprej, pike in vejice so bile 
trikrat preverjene in sledile so debate o tem, ali 
se zapiše »šola« ali »zavod«. Birokracija v želji, da bi 
vse potekalo po pravilnem pravnem protokolu in po 
sreči praktično zadnjič za dolgo časa. Dovolj dobro, 
da se po izvolitvi za vsaj šest mandatov prestraši 
tekmece. 

Predstavili so se trije kandidati. Že prej omenjeni 
Marko Jagodič, doktorica muzikologije in učiteljica 
glasbene umetnosti Manja Flisar Šauperl in ma-
gistrirana anglistka, ki je zaposlena na Zavodu 
za šolstvu, Barbara Lesničar. Strahovi so bili vsaj 
delno postavljeni na stran. Kandidat s strani aktiva 
je bil samo eden, zunanji kandidati pa so se prijavili 
za neko širino (teh pa hkrati spet ni preveč, da bi 
se izgubili v morju ponavljajočih se puhlic). 

Sledile so predstavitve, v osnovi so si bile večinoma 
zelo podobne, pri čemer je imel notranji kandidat 
vidno prednost. Laže je govoriti, kaj bi ohranil 
in česa ne, če si del šole. Spominjam se, da je v mo-
nologu to, (na žalost) vdano v usodo, omenila tudi 
ena izmed zunanjih kandidatk. 

Ironično je bila debata o tem, koga izbrati za ravna-
telja, krajša od že omenjene debate šola-ali-zavod. 
Vse proti nič za Jagodiča.

S končnim sklepom si je ozračje vidno oddahnilo. 
Sprememba, ki se bo zgodila, na svet prinaša mlad 
pogled, ki pa je hkrati ravno dovolj poznan med 
profesorji in učenci, da ne bo preradikalen. Na up, 
na Marka Jagodiča in na to, da kje hudo ne kiksne! 
Naj si sposodim hudomušno čestitko zdajšnjega 
glavarja: »Na še veliko let (pa ne toliko kot mojih, nek 
rekord še mora ostati)!« B
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Druga, na svidenje! 
N a II. gimnazijo sem prvič vstopil junija 1967, 

ko sem opravljal sprejemne izpite za vpis. 
Že takrat je bila omejitev vpisa. Tri leta sem obiskoval 
II. gimnazijo, aprila 1970 pa mi je odprla vrata v svet. 
Izbran sem bil in četrti letnik sem obiskoval v ZDA, 
v San Jose v Kaliforniji, današnjem središču Silicijeve 
doline. Leto šolanja v ZDA me je zaznamovalo za vse 
življenje. Nalezel sem se ameriške odprtosti, pametne 
samozavesti, želje po uspehu in nujnosti tveganja 
za doseganje uspehov. 
Leta 1979 sem se po službovanju v Ljubljani vrnil 
na Štajersko in po treh letih poučevanja 1982 pri 
tridesetih letih postal ravnatelj iz preprostega 
razloga; nihče ni hotel biti ravnatelj šole, ki je bila 
tik pred ukinitvijo. Čeprav sem takrat dejal, da bom 
ravnatelj samo eno leto, sem šolo vodil 31 let. 
Vodenje šole mi je bilo v veliko zadovoljstvo, 
šlo je praktično za hobi. Ves čas sem se zavedal, 
da se na II. gimnazijo vpisujejo najboljši dijaki, 
ki si zaslužijo izvrstno šolanje. Imel sem veliko 
srečo, da so se tega zavedali tudi učitelji, ki so 
vlagali veliko truda in dela v uspešno poučevanje 
in izvenšolske dejavnosti, ki jih danes združujemo 
v programu DrugaDruga. Brez razumevajočih 
staršev in njihovih prispevkov ter pravilnega 
razumevanja njihove vloge pri delu šole to ne bi bilo 
mogoče.

»Glavni igralci« pa ste bili ves čas dijaki, ki ste 
z željo po znanju in razvijanju svojih potencialov 
ob pomoči učiteljev s svojimi uspehi naredili II. 
gimnazijo razpoznavno v slovenskem in širšem 
okolju. Zato mi je bilo v ponos in zadovoljstvo 
voditi II. gimnazijo vseh 31 let. Hvaležen sem 
vsem, ki ste mi pri tem pomagali in me ohranjali 
mladega – seveda ne po letih.
To je bil pogled v preteklost. In prihodnost? 
II. gimnazija mora še naprej ostati šola, ki odpira vsa 
vrata in omogoča vrhunski razvoj intelektualnih 
potencialov ter ustvarjalnosti dijakov. Še naprej 
mora ostati vpeta v mednarodni prostor in uvajati 
spremembe, kot je bilo to v preteklosti. Predvsem 
pa morajo ostati odnosi med učitelji in dijaki takšni, 
kot so sedaj, ko ste jih ocenili izjemno visoko.
Pogosto me sprašujejo, če bom po upokojitvi 
pogrešal šolo. Vprašanje je retorično, saj tako lepih 
let ni mogoče pozabiti. Ostala bodo del mene 
in zmeraj jih bom nosil v sebi.
In ob koncu zadnje besede namenjam vam, dijaki. 
Ostanite odprti za drugačnost, ohranite željo 
po znanju in razvoju ustvarjalnosti, bodite kritični 
do sveta in empatični do drugih ter verjemite vase. 
In predvsem: vzemite prihodnost v svoje roke! 
 

 ― IVAN LORENČIČ

DRAGI DIJAKI!
Z vznemirjenjem in s ponosom prevzemam 

mesto ravnatelja naše Druge. Šola niso učilnice, 
hodniki in učna oprema, šola so dijaki in učitelji. 
Šola so uspehi, zgodbe in spomini tistih, ki so 
gulili njene klopi v preteklosti. Do vseh naštetih 
čutim veliko odgovornost in obvezo. Moja 
najpomembnejša naloga bo zagotavljati dobre 
pogoje za vaše učenje in ustvarjanje. Želim si, 
da bi nas, učitelje in starše, še naprej razveseljevali 
in navduševali s svojim odličnim znanjem in z 
izjemnimi talenti. Einstein je rekel, da je izobrazba 
tisto, kar ostane, ko pozabimo, kar smo se naučili 
v šoli. Želim si, da bi vam od naše šole ostalo 
veliko; da boste znali in ne samo vedeli, da boste 
razumeli in kritično razmišljali. Rad bi, da odrastete 

v solidarne in odgovorne posameznike, ki se 
zavedajo krhkosti ugodja in udobja, v katerem 
trenutno živimo, in rad bi videl, kako pomagate 
spreminjati ta svet. Želim si, da bodo, tako kot 
za številne generacije pred vami, vaša leta na Drugi 
nepozabna, da boste radi prihajali v šolo in da boste 
v njej videli kraj številnih možnosti in navdiha. 
Da bo vse to še bolj kot prej odvisno od mene, 
vidim kot velik izziv, a prav zaradi tega se še posebej 
veselim svoje nove vloge na šoli. Trudil se bom, 
da vam bo Druga še naprej odpirala vrata in da 
bo še naprej DRUGAčna. To mi seveda ne more uspeti 
samemu, zato resnično računam na vas. Deal?
 

 ― MARKO JAGODIČ
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Srečen sem, 
da sem imel 
tako dobre 
sodelavce, tako 
dobre dijake
_/ Lara Cekić in Ana Zakelšek

Obiskali sva dolgoletnega ravnatelja 
II. gimnazije, Ivana Lorenčiča. Z maskami 
in na varnostni razdalji smo se pogovarjali 
o njegovem času na Drugi in načrtih 
za prihodnost.

II. GIMNAZIJA JE ŽE DOLGO VELIK DEL VAŠEGA 

ŽIVLJENJA. ŽE VEČ KOT 30 LET STE RAVNATELJ, V 

NAJSTNIŠKIH LETIH PA STE SVOJE DNI PREŽIVELI PRAV 

V TEH KLOPEH. VERJAMEVA, DA STE V ČASU SVOJEGA 

RAVNATELJEVANJA NA DRUGI IZKUSILI VELIKO STVARI. 

KATERA SE VAM JE NAJBOLJ VTISNILA V SPOMIN?

Težko izpostavim eno samo stvar ... Mislim, da so 
se mi v spomin najbolj vtisnili dijaki. Če se ozrem 
na dogodke, lahko rečem, da so se ti v teh tride-
setih letih izmenjevali, dijaki pa so kljub novim 
generacijam ostali podobni. Ohranili so zelo veliko 
željo po učenju, po drugi strani pa zelo veliko že-
ljo po ustvarjanju, pa tudi kritičnost. V bistvu ste 
v osnovi ostali isti, to je tisti najlepši del, ki je v teh 
tridesetih letih ravnateljevanja zame zelo pomem-
ben. Tako ste na nek način zaznamovali tudi mene 
in me ohranili mladega. To sicer ni dogodek, je pa 
stvar, ki se mi je najbolj vtisnila v spomin.

ČE BI ŽIVELI V SVETU, V KATEREM BI BILO MOŽNO 

POTOVATI NAZAJ V ČAS, IN BI SE LAHKO VRNILI V 

VAŠ PRVI DAN RAVNATELJEVANJA, KAJ BI SI SEDAJ, 

PO TOLIKO LETIH, Z VSEM ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI, 

SVETOVALI? BI TO PRILOŽNOST SPLOH IZKORISTILI? 

(Vzdih) Hmm, to pa je težko vprašanje! Morda bi še 
pogosteje poskušal biti v neposrednem stiku z dija-
ki. Pa tudi z ravnatelji drugih šol in z učitelji. Rekel 
bi si, da je vredno biti neposreden, pošten do njih; 
v dobrem in slabem. Da je treba pogosteje do njih 
in jim takoj reči: »To je dobro.« Jih pohvaliti. Morda 
bi bil še pogosteje prisoten, čeprav sem že zdaj bil, 
na vseh prireditvah, ampak morda bi se pa dalo 
še kaj več.

ČE SE NAVEŽEM NA TO, KAR STE REKLI, DA BI BILI VEČ 

V STIKU Z DIJAKI ... ZARADI PANDEMIJE KORONAVIRUSA 

JE BILO ZADNJE LETO POLNO IZZIVOV IN NEGOTOVOSTI, 

ŠE POSEBEJ OKOLI ŠOLE. KAKO STE SE Z NJIMI 

SPOPADLI? KAJ VAS JE TO ZADNJE LETO NAUČILO? 

Menim, da smo se s temi izzivi kar dobro soočili. 
Kot ravnatelj sem poskušal ostati v stiku z vami, 
če se spomnite, sem vam napisal ogromno mailov. 
V lanskem letu sem praktično vsak petek pisal tudi 
staršem, da so bili seznanjeni z dogajanjem in po-
tekom šolanja na daljavo. Pisal sem tudi učiteljem, 
predvsem lani, ko je bila »začetna kriza«, sem jim 
vsak dan kaj napisal. Menim, da je to bilo dobro 
sprejeto. 
Pandemija me je naučila, da je ravno neposredni 
človeški stik bistven za odnose in tudi za človeka. 
Mi sicer lahko »online« komuniciramo, kolikor hoče-
mo, a izkazalo se je, da to ni to. Mislim, da ste to za-
čutili predvsem vi, generacija, ki je nenehno pred 
telefoni. Zdaj ste tudi sami videli in občutili, da ste 
imeli digitalnega sveta za nekaj časa vrh glave! Pa še 
en Google Meet, pa še en Zoom ... pa si na koncu 
že rečeš: »Dosti!« Človek je oseba, ki potrebuje stik 
in medsebojne odnose za sodelovanje. 

BREZ DVOMA LAHKO TRDIMO, DA JE DRUGA ŠOLA Z 

VISOKIM UGLEDOM. ZNANA JE KOT ENA BOLJŠIH. ČEMU VI 

PRIPISUJETE ZASLUGE ZA TO? ČE BI LAHKO IZPOSTAVILI 

ENO SPREMEMBO, KI STE JO NA DRUGI UVEDLI IN STE 

NANJO NAJBOLJ PONOSNI, KATERA BI TO BILA? 

Menim, da zasluge gredo v prvi vrsti trdemu delu 
učiteljev, pa tudi viziji. Ko sem postal ravnatelj, sam 
star 30 let, je bila moja želja, da bi popoldne, na pri-
mer ob petih, prišel v šolo, pa bi v šoli še vedno bilo 
živahno. Pa tudi med vikendom. Skratka, dijaki 
preživljajo prosti čas v šoli, ker obiskujejo likovni, 
literarni krožek, pevski zbor … Da bi šlo za uskla-
jevanje, katera skupina bo prva vadila v amfiteatru 
… Zdaj sicer prideš ob petih popoldne v šolo, pa ni 
nikjer žive duše, ker žal ne moremo imeti krožkov. 
A pred korono ni bilo tako … To je bila moja glavna 
želja. Da se učite, je tako ali tako normalno, človek 
od vas pričakuje, da se učite, ker zato ste tudi tu, 
ampak zares pomembno je, da začutite šolo, pro-
stor, da razvijete tisto, česar pri pouku ne morete.
Izpostavil bi še nekaj stvari, ki smo jih ustvarili 
v času mojega ravnateljevanja. Mednarodna ma-
tura je recimo velik projekt, ki smo ga leta 1990 
tudi izpeljali. Bili smo prva šola v takratni vzhodni 
Evropi s tovrstnim programom, zato smo bili prava 
atrakcija! Omenim naj še športne oddelke, uvajanje 
prispevka staršev, pa projekt Druga Druga kot za-
ključen sistem obšolskih dejavnosti. Menim, da ima 
redko katera šola tako trdno in drzno postavljen 
sistem, kot ga imamo mi.

LETOS JE VAŠE ZADNJE LETO RAVNATELJEVANJA. 

KAKŠNI SO OBČUTKI OB ODHODU? KAKO VAM 

BO NAŠA DRUGA OSTALA V SPOMINU? 

Občutki so zelo lepi. Eno življenjsko obdobje 
se zame sicer končuje, ampak občutki so dobri. Imel 
sem to srečo v življenju, da sem lahko delal z mladi-
mi, da sem imel dobre sodelavce in odlične dijake. 
Da se mi je pravzaprav zgodilo, da je bila služba moj 
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hobi. To je res izjemna stvar, ki me je ves čas izpol-
njevala in mi dajala energijo.

KOT STE REKLI, JE NAJLEPŠE, ČE JE SLUŽBA HKRATI 

TUDI NAŠ HOBI. ALI STE SE MORDA TUDI ZARADI TEGA 

TRUDILI, DA BI BILO NA DRUGI TOLIKO RAZNOVRSTNIH 

DEJAVNOSTI? ŽELITE, DA BI BILA ŠOLA TUDI NAM HOBI?

Izhodišče, iz katerega izhajam, je, da ima vsak člo-
vek neko sposobnost ustvarjalnosti. Pa naj zna reci-
mo odlično risati, peti, je dober fizik; v končni fazi, 
če zna narediti fenomenalno potico, je to čudovito! 
Vsak ima nekaj, vsak nekaj nosi v sebi, težava pa je, 
če tega človek ne odkrije. Ljudem je treba dati pri-
ložnost, da se v nečem preizkusijo. Tudi, če kasneje 
ugotoviš, da to ni to, vsaj poskusil si. Zato je ta 
paleta dejavnosti na šoli tako široka, ker so vaše 
sposobnosti zelo zelo različne. Vidve me na primer 
zdaj intervjuvata, nekdo mi predstavi pesniško zbir-
ko, nekdo likovno razstavo, spet drugi raziskovalno 
nalogo! Pa tudi, če kasneje ugotovite, da to ni to, 
niste ničesar izgubili, pridobili ste izkušnjo. Kasneje 
se boste obrnili k nečemu drugemu, ampak lahko 
rečete, da ste vsaj poskusili. Zato to delamo.

NASLEDNJA TOČKA V VAŠEM ŽIVLJENJU JE UPOKOJITEV. 

TEŽKO SI VAS JE PREDSTAVLJATI KOT TIPIČNEGA 

UPOKOJENCA, KI SVOJ ČAS POSVEČA VRTNARJENJU, 

HIŠNIM LJUBLJENČKOM IN DROBNIM OPRAVKOM OKOLI 

HIŠE. NAM LAHKO ZAUPATE NAČRTE ZA PRIHODNOST? 

Načrte imam. Čisto stran od šolstva zagotovo 
ne bom šel. Ena stvar, recimo, v katero sem zelo 
vpleten in za katero mi je doslej primanjkovalo 
časa, je sodelovanje z mednarodno šolo v Mostarju. 
Sem v upravnem odboru. To je šola s programom 
mednarodne mature, ima dijake iz 50. držav, tam 
kar precej pomagam in sodelujem. Računam tudi 
na kako svetovanje, o tem se še dogovarjamo, tudi 
recimo na področju prostovoljstva. S prostovolj-
stvom na primer smo tudi začeli kot eni izmed 
prvih v Sloveniji, zdaj pa je postalo mega zgodba! 
Ogromno sodelujem s Slovensko filantropijo. Kar 
se pa zasebnega življenja tiče, bom zdaj imel več 
časa za ženo, družino, vnukinjo, lahko se bom več 
ukvarjal z njimi. Ne bom pa eden izmed tistih, 
ki sedijo doma in gledajo nadaljevanke od kosila 
do večera, to pa ne. Pa več časa bom lahko posvetil 
svoji ljubezni do knjig in književnosti, tukaj se vi-
dim. Predvsem pa bom še vedno ohranil nekatere 
profesionalne dejavnosti. 

V ŽIVLJENJU SE JE TREBA UČITI, TREBA PA JE TUDI UČITI 

DRUGE. IMATE KAKŠEN NASVET ZA VAŠEGA NASLEDNIKA?

Svetujem mu, naj uresniči svojo vizijo. Najprej mora 
imeti vizijo, pa naj je podobna tej, ki jo šola ima, 
lahko gre tudi malce stran, ampak predvsem mora 
jo imeti. Menim, da jo ima. Naj poskuša ohraniti 
odnos učitelj/dijak. Zdi se mi sicer, da je ta relacija 

na naši šoli sorazmerno dobra, ker vas razumemo 
in se zavedamo, da vam moramo dati podporo, saj 
ste v obdobju odraščanja, po drugi strani pa vemo, 
da izobražujemo najsposobnejše otroke. Naj po-
skuša ohranjati te pogoje za dijake, saj je v končni 
fazi tudi od tega zelo odvisen vaš razvoj in razvoj 
države. Predvsem pa odprtost! Ne dvomim v to, 
da bodo njegova vrata za vas stalno odprta!

ŽE PREJ SVA OMENILI, DA STE TUDI BIVŠI 

DIJAK II. GIMNAZIJE. KAKO BI PRIMERJALI 

TAKRATNO DRUGO Z DRUGO DANES? 

Takrat ni bilo toliko obšolskih dejavnosti. Imeli 
smo pevski zbor, delovala je gledališka skupina. 
Pravzaprav me je najbolj fasciniral odnos med učite-
lji in dijaki, saj so bili učitelji nekako na naši strani. 
Že takrat, pred petdesetimi leti, je bila Druga v tej 
smeri malo drugačna. Profesorji so se trudili, da bi 
nam pomagali, nas razumeli. Nekdo je že takrat 
zapisal, da se te šole spominja kot šole, kjer so imeli 
učitelji dijake radi. S tem se strinjam. Takrat smo 
bili drugačni, šola je bila za otroke delavcev, lahko 
bi rekli za nižji sloj, a učitelji so v dijakih videli po-
tencial, zato so jim pomagali pri uresničevanju ciljev 
in jim stali ob strani. 

KO STE POSTALI RAVNATELJ, STE DOBILI MOČ, 

DA UVEDETE TUDI KAKŠNO SPREMEMBO. STE 

SE OB UVAJANJU SPREMEMB SKLICEVALI TUDI 

NA VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE NA DRUGI?

Zagotovo sem želel, da nekatere stvari preidejo 
na višji nivo. Postavljanje na višji nivo pa je zahteva-
lo tudi določene materialne pogoje. Takšnih gledali-
ških skupin in pevskega zbora zagotovo ne bi imeli 
brez našega amfiteatra in drugih materialnih pogo-
jev. To je bila ena takšna želja, ki smo jo realizirali. 

PRI ZADNJEM VPRAŠANJU SE BOVA MALCE ODDALJILI 

OD DRUGE IN PREŠLI NA LITERATURO. OBE ZELO RADI 

BEREVA IN SVA SE O TEJ TEMI ŽE POGOVARJALI, VENDAR 

NAJU ZANIMA TUDI VAŠE MNENJE. VSAK IMA VSAJ ENO 

KNJIGO, ZA KATERO LAHKO TRDI, DA MU JE SPREMENILA 

POGLED NA ŽIVLJENJE. KATERA KNJIGA JE TO ZA VAS? 

Bi rekel, da je to zame zagotovo Dostojevski. 
Ne glede na to, za kateri njegov roman gre, pri 
njem prideš do nekega globljega razumevanja 
človeške psihe. Ali pa Márquezev roman Sto let 
samote. Izpostavil bi tudi kakšno ameriško klasiko, 
na primer Fitzgeraldov roman Veliki Gatsby. Kar 
pa se slovenskih romanov tiče, lahko izpostavim 
Jančarjev roman To noč sem jo videl. Res krasna 
knjiga!

HVALA VAM ZA VAŠ ČAS IN ZA ODGOVORE!

Hvala vama za pripravljena vprašanja!

»NE TISTI, KI ZAČNE, TEMVEČ TISTI, KI DOKONČA, SLAVO DOBI.«  
(star slovenski pregovor)
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OSLOVSKA 
LETA
PROFESORICE

MARY ELLEN 
RAMASIMANANA VIRTIČ

week-end à la plage quand nous 
avons habité à Majunga (ville 
à l_ouest de Madagascar)

présentation d_une collection 
de tenue de plage créée par 

ma maman (à Antananarivo, 
la capitale de Madagascar)

fin du service et c_était 
la cérémonie de sortie

visite de New York 
avec des amis

 formation pour être animatrice 
de colonie de vacances à 

Valence (en France)

obligatoire après le baccalauréat 
Ici c_était la pause pendant les 

chants avec la chorale, avec 
mes 2 meilleures amies

vacances de printemps – 
avec mes 2 sœurs

répétition d_une scène pour 
le théâtre universitaire

j_apprenais 
à marche 😊 

C_est le nom de 
notre quartier à 

Antananarivo
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ZAKLJUČNIK
_/ Vesna Muzek

Š tiri leta sem pisala za Borca. Doma hranim 
16 številk, ki so izšle v tem času, sedaj k tej 

arhivski zbirki dodajam še 17. številko. Ko v mi-
slih preletim svojo Borčevsko izkušnjo, pomislim 
na marsikaj, vendar sem za ta zadnji članek pri-
hranila prav poseben spomin. S tem zaključnikom 
želim vam, bralcem, in predvsem vam, novinarjem, 
sporočiti najpomembnejšo lekcijo, ki me je je Borec 
naučil.
V prvem letniku nam je bilo na uvodnem sestan-
ku rečeno, naj pišemo o stvareh, ki nas motijo. 
Da, prav ste prebrali, o stvareh, ki nas motijo. 
Poskusimo se sedaj skupaj postaviti v superge 
mlajše mene: edini plašni fazanček med starejši-
mi, že izkušenimi Borčevskimi mački, s približno 
enomesečnimi izkušnjami bivanja na sloviti Drugi, 
ki si želi nekaj napisati, pa ne ve, kaj in o čem naj 
piše, ker ga na sanjski šoli pravzaprav nič ne moti. 
To mojo tedanjo situacijsko stisko je verjetno opazil 
prof. Klis, najboljši mentor Borca in razrednik, ki mi 
je zato predlagal, da članke prvo leto pošiljam kar 
njemu.
Spomnim se svojega prvega članka. »Glavni odmor – 
priprave na tekmovanja feat. pouk« (nad izvirnostjo 
tega naslova sem še danes presunjena). Članek sem 
napisala dokaj hitro, besede ogorčenja so se spisale 
kar same od sebe, saj sem končno našla prvo stvar, 
ki me je zares motila: priprave na Cankarjevo tek-
movanje med uro biologije. Ja, vem, nadvse uporni-
ško, ni kaj.
Torej, odpravila sem se po sledeh nenavadne odlo-
čitve, da priprave na tekmovanja ne bodo več po-
tekale med glavnimi odmori in so se zato priprave 
na Cankarjevo prestavile na sredo popoldne, ko sem 

imela še pouk in sem zato manjkala zadnjo uro 
pred testom iz biologije. Ta nezaslišanost nikakor 
ni smela ostati spregledana. Verjetno sem bila edina 
s tovrstno težavo (in verjetno sem šele po objavi član-
ka tisti test pisala pet, pa tudi na Cankarjevem sem 
osvojila zlato priznanje), ampak v tistem trenutku 
se mi je zdelo, kot da me prekrivanje urnika in pri-
prav na tekmovanje po krivici prikrajšuje za moje 
osnovne dijaške pravice.
Treba se je bilo »zbuniti«. Po predlogu prof. Klisa 
sem dejansko stopila do gospoda ravnatelja 
in opravila svoj prvi pravi mali profesionalni razgo-
vor. Kot kak poročevalec s terena sem intervjuvala 
odgovornega, ga povprašala, zakaj dopušča to ne-
znansko krivico, posnela njegove odgovore, napi-
sala članek in ga posula z izbranimi sarkastičnimi 
pripombami.
Nadejam se, da je bil članek za začetek kar uspe-
šen. Bolj kot vsebina me sedaj, skoraj štiri leta 
pozneje, preseneča odkritost, s katero si je mlajša 
jaz upala neobremenjeno pisati o stvari, za katero 
ji je bilo mar, pa četudi je za takšno malenkost bilo 
mar le njej. Prav to je povzdignilo moj prvi članek 
v zame nepozaben artefakt na moje udejstvovanje 
pri Borcu.
In prav tega želim sedanjim in prihodnjim novinar-
jem: spontane odkritosrčnosti. Pišite, kar vam srce 
poželi, in se ne obremenjujte, ali druge dijake to, 
kar pišete, zanima ali ne. Ostajajte zvesti sebi in se 
zavzemajte za tiste stvari, ki vam nekaj pomenijo, 
pa naj bo to prekrivanje urnika s pripravami na tek-
movanja ali vremenska napoved. Samo tako boste 
zares pisali od srca in s tistim pravim Borčevskim 
elanom. Bodite to, kar ste. Bodite Borec. B
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BENJAMIN 
GORIŠEK
_/ Katarina Kolar

Študij d’economie à Dunaj: poslavljamo se od 
drugo(domo)ljuba in debaterja Benjamina 
Goriška 

Z Benjaminom sediva v Hikofiju. Pije tonik, 
brez gina. »Včasih smo tukaj pili 7 evrov drage 

gin tonike,« pripoveduje. Klepetava o avtošolah. 
Benjamin komentira, da se je danes prvič znašel 
na avtocesti. Menda se je vsaj trikrat skoraj ubil. 
Na neki točki začnem pogovor snemati.

KAKO JE ŠLA MATURA?

Matura? Meni se zdi, da je šla kar solidno. Vse sku-
paj se mi je zdelo dokaj ležerno. Vsi opozarjajo, vsi 
strašijo z maturo, na koncu pa prideš in vidiš, da je 
to snov, ki si jo delal že štiri, petkrat, in vse postane 
nekako intuitivno. Veliko je odvisno od posamezni-
ka. Dosti ljudi se prijavlja v tujino, kjer ima vsaka 
šola svoje zahteve. Nekateri izmed nas imamo spre-
jemne izpite, tako da nam matura sploh ne pomeni 
dosti. Jaz imam na primer sprejemne izpite, mature 
mi tako sploh ne bodo šteli zraven.

SPREJEMNE IZPITE ZA KAJ TOČNO?

Za ekonomijo in biznis na Dunaju. Imam pa spre-
jemne iz matematike, angleščine in ekonomije. 
Matura mi torej bolj malo pomeni, moram samo 
dokončati srednjo šolo.

KAJ PA IZBIRA ŠTUDIJA?

Meni se zdi, da ima dosti ljudi težave z izbiro, tudi 
jaz osebno. Težko se je odločiti, kaj boš študiral. 
Zavedamo se, da je to pomembna odločitev, ki bo 
vplivala na naše življenje. Veliko ljudi konstantno 
spreminja svojo izbiro, na primer sam sem si deset-
krat premislil …

KAJ PA SO BILE TE VMESNE FAZE?

Sicer sem vedno vedel, da bo to ekonomija, to ni bil 
ravno problem. Bolj to, kje bi rad študiral. V prvi ka-
ranteni sem si zelo želel v Ameriko, ampak kasneje 
sem bil prepričan, da bi raje šel v Anglijo. Potem, 
ko se je zgodil Brexit in so dvignili cene, sem uvidel, 
da moram ostati nekje v Evropi. Odločil sem se, 

da bom šel v Francijo, in potem se mi je v nekem 
trenutku zazdelo, da je Francija predaleč, zato 
grem zdaj na Dunaj. S takim tempom bom potem 
na EPF-u študiral. (Smeh.)

KAJ PA FRANCOŠČINA? 

S francoščino sem se začel ukvarjati po pomoti. 
V osnovni šoli sem se moral odločiti za en izbirni 
predmet, in tako sem srečal francoščino. Ampak 
to je jezik, v katerega sem se zaljubil. Izbral sem 
ga tudi na maturi, na višjem nivoju, in tega nikakor 
ne obžalujem. Francoščina in francoska kultura 
imata posebno mesto v mojem srcu. Razmišljal sem 
tudi o študiju v Franciji, celo prijavil sem se, ampak 
se mi zdi malo daleč, zato bi bil raje na Dunaju. 
Če ne bi bilo tako velike oddaljenosti, bi raje študi-
ral v Franciji.

ZAKAJ PA JE TO PROBLEM?

Ne želim izgubiti stikov s svojo družino, prijatelji. 
Po opravljenem študiju in nadaljnjem izobraževanju 
(magisterij, doktorat), se želim vrniti v Slovenijo, ker 
se mi zdi tukaj zelo dober življenjski standard. Prav 
tako pa sem zelo domoljubna oseba, brez tega, da bi 
bil nacionalist. Vleče me, da bi ostal v svoji rodni 
državi, domovini. 

EKONOMIJA PA JE BILA VEDNO TAM, ŽE 

OD VSEGA ZAČETKA. ZAKAJ?

Definitivno sem vedel, da bom počel nekaj druž-
boslovnega, sem namreč taka oseba. Naravoslovje 
mi nasploh ne gre najbolje. Ekonomija je empirična 
veda, to mi je všeč. Zanimivo se mi zdi, kako funk-
cionira denar in kako je grajena ta zelo kompleksna 
in fascinantna družbena struktura, ki ji rečemo 
ekonomija. Ne bom pa študiral samo ekonomije, 
ampak tudi biznis, da torej vidim tudi praktično 
stran te vede. 

PA SE TI NE ZDI, DA JE NA NEKI TOČKI VSE SKUPAJ GNILO?

Vse je grajeno na premisah, ki si jih je nekdo izmi-
slil. Redko kdo dejansko do potankosti ve, kako 
delujejo različni ekonomski sistemi. In to pušča 
ogromno manevrskega prostora za manipulacijo, 
za izkoriščanje v ekonomskem smislu. Vse skupaj 
se mi zdi precej arbitrarno.

TUKAJ SE VERJETNO V DOGAJANJE VKLJUČI 

POLITIKA. Z EKONOMIJO HODITA Z ROKO V ROKI. 

POJASNI TO AKTIVNO UDELEŽBO PRI VSEH TOVRSTNO 

USMERJENIH DEJAVNOSTIH NA DRUGI?

Definitivno. Politika in ekonomija sta moji ljubezni, 
vezani na družboslovje. Ko sem razmišljal, kaj bi šel 
študirat, sem se odločal ravno med njima. Politika 
me mogoče celo bolj zanima, vendar je problem 
v tem, da bi težko preživel v političnem prostoru. 
Imam premalo živcev, dosti je tega gnilega, haha. 
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Sta pa precej prepleteni vedi, ena ne more obstajati 
brez druge, to zagotovo.

BI SE STRINJAL S PARTLJIČEM, KI JE 

ZAPISAL, DA JE POLITIKA KURBA?

(Smeh.) Bi se strinjal, precej, o ja. Za to je dosti ra-
zlogov in vprašanje je kompleksno. Toliko različnih 
mnenj, pogledov, tudi čustvene nabitosti, korup-
cije, vse skupaj je zelo zapleteno. Pa ne govorim 
specifično za Slovenijo, ampak za politiko nasploh. 
Že sama struktura moči omogoča izkoriščanje 
do neke mere, tako da bi rekel, da je politika kurba, 
ja. 

KAKO TOREJ KOMENTIRAŠ ZDAJŠNJO 

POLITIČNO SITUACIJO V SLOVENIJI?

Politično se javno ne izpostavljam. Ne želim si za-
preti nobenih poti v življenju. Ljudje imajo dosti 
predsodkov o politiki, se pa kot večina mladih in 70 
% Slovencev ne strinjam s to vlado in njenimi akter-
ji. Politična nestabilnost je nekaj, kar ni izjema, am-
pak je v Sloveniji bolj pravilo. Tudi prej smo imeli 
nestabilne vlade, manjšinske vlade, dosti naših vlad 
je razpadlo pred iztekom mandata. Slovenija je bila 
politično vedno pestra. So pa sedaj stvari hujše, kot 
so bile v preteklosti. 

PRESKOČIVA NAZAJ NA DRUGO. PRI DEBATI SI 

SODELOVAL V VSEH GIMNAZIJSKIH LETIH. KAJ 

JE TA MAMLJIVA ZADEVA, JEDRO DEBATE?

Debata je verjetno aktivnost, ki mi je bila najbolj 
všeč. Mislim, da sem zaradi nje največ pridobil. 
V debati se lahko soočam s temami iz politike, eko-
nomije, družbe, s katerimi se bolj redko srečamo 
pri pouku. Šolski sistem je grajen na predmetih, kot 
so matematika, slovenščina, angleščina … Ljudje, 
ki spremljamo politiko in smo družboslovno narav-
nani, imamo tako možnost učenja in pridobivanja 
novih veščin na teh področjih. Hkrati pridobimo 
neko življenjsko znanje v smislu komunikacije 
in prepričevanja, kar se mi zdi zlasti v današnjem 
času zelo pomembno. 

AMPAK DEBATA KOT TAKA POGOSTO 

ZANEMARJA KVALITETO POSLUŠANJA. 

Res je, za debaterje velja, da niso dobri poslušal-
ci, ker se osredotočajo na svoje argumente in ne 
na drugo stran. Poslušanje je sicer temelj debatira-
nja. Nujno je, da dobro poznamo ideje druge strani, 
da lahko o njih razpravljamo. Pri debaterjih je to 
velik problem, ker postane ta del avtomatski, zato 

dosti stvari preslišimo. Naši argumenti temeljijo 
na predpostavkah o tem, kaj bo druga stran pove-
dala, najbrž tudi zato, ker se ne poslušamo dovolj 
dobro. Postanemo leni in posledično nastajajo slabe 
debate.

KAJ JE ZATE DRUGA? 

Druga je zelo specifičen kraj oziroma socialno 
okrožje, v katerem najdemo zelo raznoliko skupino 
ljudi. Drugogimnazijci so zelo »open-minded«, in to 
je ena stvar, ki jo precej cenim. Zelo sem vesel, 
da sem imel to izkušnjo, dosti mi pomeni. Če bi 
se vrnil nazaj v čas, ne bi izbral nobene druge sre-
dnje šole. 

SAMO KAKŠNA MISEL O KORONAČASU …

Mislim, da smo bili mi, četrti letniki, zelo oškodova-
ni, saj smo izgubili dve leti, kar je velik del srednje-
šolske izkušnje. To je del življenja, ki nam ga nihče 
ne more povrniti. To se ne odraža samo v zna-
nju, šolskem uspehu. Vse skupaj je imelo na nas 
zelo velik negativen socialni in mentalni vpliv. 
Pomanjkanje socializacije je Drugo zelo močno pri-
zadelo, saj smo prej imeli dosti plesov, dogodkov, 
ki smo jih z Interactom organizirali. 

NA HITRO. KAJ TOČNO JE INTERACT?

Hmm, je neprofitna, prostovoljska organizacija, 
ki sicer ni neposredno vezana na II. gimnazijo. Smo 
pa vsi člani drugogimnazijci. Cilj je, da zbiramo 
sredstva in jih namenimo manj privilegiranim. 
Božični ples 2019 je bila ena takih velikih akcij, kjer 
smo zbrali dosti denarja. Sicer pa mogoče nisem 
najboljši naslov za informacije, ker sem se pridružil 
šele dva meseca pred prvo karanteno. 

KAKŠNA POSEBNA ANEKDOTA, KI BI JO 

IZPOSTAVIL PO KONCU ŠOLANJA?

Po navadi se takšne anekdote zgodijo na raznih 
maturantskih izletih, ekskurzijah … Mi smo žal 
generacija brez maturantskega izleta, se je pa dosti 
dogajalo. In to so ključni srednješolski spomini. 

NAČRTI ZA POLETJE?

Maturantje, še posebej mi na mednarodni maturi 
(končali smo 20. maja), imamo najdaljše počitnice 
v našem izobraževalnem življenju. Dosti bomo 
potovali, sploh zato ker zdaj dolgo časa nismo imeli 
te pravice. Ljudje si bodo dali duška. Mislim, da se 
bodo nekako vrnila "roaring twenties", hehe. 

NAJ BO TOREJ ČUDOVIT »TRIP« PO TERITORIJU BIVŠE 

JUGE! NA USPEŠNE SPREJEMNE, À BIENTÔT:)). B
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GREGOR 
MENCINGAR
_/ Neža Pogorevc

LAŽE JE POSTALO, 
KO SEM OD SEBE NEHAL 
ZAHTEVATI POPOLNOST 
V ŠPORTU IN ŠOLI
Raje v soju žarometov na stadionu kot 
v amfiteatru? Nogometaš, ki ne izgleda kot 
nogometaš. In kaj bi to sploh naj pomenilo? 

Gregor o športnem razredu, dosežkih, 
predsodkih in času, izgubljenem 
in pridobljenem v obdobju korone.

ZAKAJ SI SE ODLOČIL ZA ŠPORTNI RAZRED?

Tako kot vsi sem želel usklajevati svojo športno 
in akademsko pot, da bi imel dovolj časa za oboje. 
Pred vpisom sem slišal veliko dobrega o športnem 
razredu na Drugi, veliko prijateljev mi je priporočilo 
oddelek, češ da slovi po dobrih »proizvodih« špor-
tnikov in dijakov na sploh.

KAKO USKLAJUJEŠ TRENINGE IN POUK, UČENJE?

Prosti čas, ki sem ga imel, sem večinoma porabil 
kar za učenje. Velikokrat sem šel iz šole takoj na tre-
ning. Ko sem prišel domov, sem si odpočil in šel de-
lat. Laže je postalo, ko sem od sebe nehal zahtevati 
popolnost v športu in šoli ter sem si vzel več časa 
za druženje. To sem spoznal komaj v višjih letni-
kih, ko že malo spremeniš svoj »mindset«. Vseeno 
se moraš kot športnik zavedati, da je to, da si bil iz-
bran v športni razred, privilegij, zato si na nek način 
dolžan vzdrževati športne dosežke pa tudi dobre 
ocene. V preteklem letu dva meseca sploh nismo 
trenirali zaradi korone. Imel sem več prostega časa, 
da sem lahko počel še druge stvari, ki me veselijo. 
Slabost tega, da sem imel toliko več časa, je to, 
da se nisem znal dobro organizirati in osredotočiti 

na učenje.
KAJ SI PRIDOBIL S ŠPORTNIM RAZREDOM, KAJ SI IZGUBIL?

Pridobil sem predvsem prilagoditve pri pouku, 
na primer pisanje testov v drugem roku. Mogoče 
sem izgubil tisti brezskrbni prosti čas, na primer ni-
sem imel časa, da bi se priključil dejavnostim, ki jih 
ponuja Druga … Če bi izbiral še enkrat, bi se zago-
tovo pridružil časopisu Borec. Pri vpisu na nadaljnji 
študij je prednost kategorizacija, ki jo lahko dobijo 
dobri športniki ... torej deset odstotkov dodatnih 
točk pri vpisu, česar se seveda ne branim. 

KAKO SI ZAČEL Z NOGOMETOM?

Začel sem zaradi očeta, ki mi je pokazal prve gibe 
z žogo, saj je tudi sam v mladosti igral nogomet. 
V klubu sem začel igrati pri šestih letih, ker so no-
gomet trenirali tudi moji sošolci, pri trinajstih pa se 
mi je prvič zazdelo, da bi se lahko z nogometom 
začel ukvarjati resneje in bi postal dober oziroma 
boljši. V tretjem letniku sem se zavedal, da bi rad 
počel še kaj drugega, se posvetil tudi atletiki in med 
študijem dal nogomet na stran, si naredil prostor 
za kaj novega. 

NA KATERI SVOJ DOSEŽEK SI NAJBOLJ PONOSEN?

Na šoli se velikokrat nisem prijavil na tekmovanja, 
ker sem dajal prednost šolskemu delu, ocenam 
in športu. Večkrat smo bili na državnem tekmova-
nju s šolsko atletiko, letos bi morali postati državni 
prvaki, ampak je bilo tekmovanje s pridobljenimi 
rezultati razveljavljeno zaradi korone. Največji no-
gometni dosežek je verjetno to, da sem bil v članski 
prvi ligi NK Aluminij, ki igra v prvi slovenski ligi.

PREDSODKI O ŠPORTNIKIH, NOGOMETAŠIH?

Velikokrat slišim, da v športnem razredu manj de-
lamo, imamo manj testov, da vemo že vnaprej, kaj 
bo v testu, si izmišljujemo, kdaj imamo treninge, 
itd. To seveda ni res, trudimo se tako kot vsi ostali 
drugogimnazijci. Za nogometaše pa splošno velja, 
da imajo nek specifičen stil oblačenja, mogoče tudi 
obnašanja, s čimer se seveda ne strinjam. 

NAJLJUBŠI SPOMIN IZ SREDNJE ŠOLE?

Drugi letnik, zaključni izlet … dva neprespana dne-
va, napolnjena s spomini za vse življenje.

 

Morda si ne želim popolnosti v športu in šoli, 
ampak želim odkrivati življenje tudi brez njiju, z 
njima, ob njima. Novim zmagam naproti. B
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JAKOB 
KOROŠEC
_/ Alja Pušič

DELO, KI GA IMAŠ RAD, 
MORA BITI TVOJA 
PRIORITETA
Jakob Korošec, letošnji maturant, 
ki si po vzporednem šolanju na II. gimnaziji 
in Konservatoriju za glasbo in balet 
Maribor želi nadaljevati svoje šolanje ravno 
v smeri glasbene kompozicije. Marsikdo 
si ga bo zapomnil po udeležbi na glasbenih 
prireditvah. V intervju je vključena njegova 
izkušnja z Drugo, kjer je rad preživljal svoj čas 
in bil del mnogih dejavnosti.

ZAKAJ SI SE ODLOČIL ZA VZPOREDNO IZOBRAŽEVANJE 

NA KONSERVATORIJU ZA GLASBO IN BALET MARIBOR?

Že od šestega razreda sem si želel na II. gimnazijo, 
o glasbi pa sem na tak način začel razmišljati šele 
ob koncu osnovne šole, ko se mi je po osmih ra-
zredih glasbene šole ponudila možnost, da grem 
opravljat sprejemni izpit na umetniško gimnazijo. 
Možnost sem izrabil iz ljubezni do glasbe, pa tudi 
zato, ker sem vedel, da se lahko iz konservatorija 
kadarkoli izpišem, če mi bo vzporedno izobraževa-
nje prenaporno, vendar se to ni zgodilo. 

KDAJ SI ZAČEL OBISKOVATI GLASBENO ŠOLO 

IN KAKŠNO ZNANJE SI PRIDOBIL?

Ko sem bil prvi razred osnovne šole, sem začel 
obiskovati glasbeno pripravnico. Leto kasneje sem 
bil v prvem razredu glasbene šole in tako najprej za-
ključil šest let klavirja, nato sem dve leti nadaljeval 
še na višji stopnji, kjer so me zelo dobro pripravili 
na vpis v umetniško gimnazijo.

KAJ SI ŽELIŠ ŠTUDIRATI IN KDAJ SI TO UGOTOVIL?

V prvem letniku sem se začel intenzivneje ukvarjati 
s kompozicijo, kar je vplivalo na to, da sem se ko-
nec drugega letnika s klavirja prepisal na glasbeni 

stavek, program, ki je bolj osredotočen na teorijo 
glasbe in kompozicijo. Takrat sem se tudi odločil, 
da bi rad študiral kompozicijo, saj se mi zdi, da delo 
učitelja klavirja ali koncertnega pianista ni zame. 
Želim se vpisati na smer kompozicija in glasbena 
teorija, kamor jih sprejmejo le štiri ali pet.

KAKO SI IZBRAL MATURITETNE PREDMETE?

O zgodovini se zelo rad učim, kljub temu da je eden 
izmed najobsežnejših maturitetnih predmetov. 
Res je veliko snovi. Moj drugi maturitetni predmet 
je glasbeni stavek, za katerega sem se odločil zaradi 
prve izbire za študij.

KAKO SI ORGANIZIRAŠ ČAS, GLEDE NA TO, 

DA IMAŠ OGROMNO OBVEZNOSTI?

Zdi se mi, da je ravno to moj »cheat code«. 
Dejavnosti mi same zorganizirajo čas. Med viken-
dom sem manj produktiven, saj nisem vpet v njih.

ALI POGREŠAŠ KULTURNA UDEJSTVOVANJA, KI 

SO BILA ONEMOGOČENA V ČASU EPIDEMIJE?

Zdi se mi, da lahko govorim v imenu vseh. To je 
nekaj, kar zelo manjka. Velik del je družba, ki jo 
spoznaš in s katero deliš ljubezen do glasbe. Vsak 
petkov večer sem šel z veseljem na predstave EST-ja, 
pravzaprav sem se zaradi teh še bolj veselil konca 
tednov. 

KAKO SO POTEKALE PRIPRAVE NA SPLETNI KULTURNI 

MARATON, KJER STE NASTOPILI S SKUPINO CODE?

Imeli smo zaplete, v zadnjih dveh dneh smo zame-
njali velik del programa. Dan pred koncertom je naš 
basist moral v karanteno, iz istega razloga niso mo-
gli nastopiti tudi nekateri drugi. Vseeno sem vesel, 
da je uspelo, kot je. 

KAJ TI BO OSTALO V NAJLEPŠEM SPOMINU, 

KO BOŠ ZAPUSTIL DRUGO? KAJ BI 

SPREMENIL GLEDE ŠOLE NASPLOH?

Hvaležen sem, da ponuja toliko možnosti, kot 
so EST, zbor ter orkester, ki nam dajejo drug glas-
beni vidik kot konservatorij. Bolj sproščen vidik 
glasbe, saj ne zahtevajo stalne perfekcije in profesi-
onalnosti. Veliko pomeni tudi občutek pripadnosti.
Danes ljudje preveč razmišljajo, kaj bo v prihodno-
sti, mislijo, da si moraš izbrati tak poklic, ki ti bo ta-
koj zagotovil službo. Naj se ne ravnajo po interesu 
drugih ali ocen. Veliko ljudi teži k nadpovprečnosti 
v ocenah in dokazovanju. Zdi se mi, da je celoten 
šolski sistem usmerjen v to kalkulacijo. Skušaj ugo-
toviti, kaj rad delaš, to bi morala biti prioriteta.

KAJ BI SVETOVAL BODOČIM GENERACIJAM?

Svetoval bi, naj na začetku poskusijo čim več stvari, 
saj lahko le tako ugotovijo, kaj jim leži. Priporočam 
vključevanje v dejavnosti nasploh, saj je Druga dosti 
več kot samo gimnazija, tukaj je veliko možnosti 
za vsakogar. Vseh štirih let se bom z veseljem spo-
minjal, kljub neugodnim razmeram. Zdi se, da mo-
ramo dati nekaj časa temu, da bomo videli tudi 
dobre stvari. Morda bodo ljudje bolj cenili kulturo, 
za katero smo bili prikrajšani. B
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KAJA 
CASSIOPEA 
KRANER
_/ Neža Pogorevc

DEJAVNOSTI SO MOJA 
SPROSTITEV, ZABAVA IN 
SVETLA TOČKA NA KONCU 
TEDNA
Kako izkusiti čim več dejavnosti na Drugi v samo 
štirih letih? Odgovor na to pozna Kaja Cassiopeia 
Kraner, ki smo jo le malokrat videli v vlogi 
gledalke. Ko ni bila na odru, je hitela k drugi 
obšolski dejavnosti. Tudi v občasni neprespanosti 
je bila vedno nasmejana. Tokrat se nisva srečali 
v amfiteatru, ampak pred njim, ob snemalcu 
zvoka, ne ob mikrofonu. 

VEM, DA SI OBISKOVALA URE SOLOPETJA ŽE V 

OSNOVNI ŠOLI. SI KDAJ RAZMIŠLJALA, DA BI SE 

VPISALA TUDI NA UMETNIŠKO GIMNAZIJO?

Ne, za II. gimnazijo sem se odločila že na začetku 
osnovne šole, saj mi je bila zaradi pestrega izbora de-
javnosti zmeraj všeč. Mogoče sem bila preveč trmasta 
pri svoji odločitvi. Če me ne bi sprejeli, ne bi imela 
načrta B.

SI ČLANICA PEVSKEGA ZBORA, EST-JA, OBISKUJEŠ 

SOLOPETJE, NAREDILA SI DVE RAZISKOVALNI 

NALOGI IN SODELOVALA PRI MNOGIH NASTOPIH. 

KAKO USKLAJUJEŠ VSE TE DEJAVNOSTI?

Pravijo, da je recept za uspeh dnevni načrt dela. No, 
zame to ne drži, ker dan nima dovolj ur, da bi uspela 
narediti vse. Ne bi mogla imeti samo šole, to sem 
dobro videla v koronskem času, ko večine dejavnosti 
sploh nisem imela in sem se brez natempiranega urni-
ka počutila izgubljeno. Seveda je včasih stresno, včasih 
izgubiš petkove večere zaradi predstav, ampak dejavno-
sti so moja sprostitev, zabava in svetla točka na koncu 
tedna. 

ZAKAJ SI SE ODLOČILA ZA FRANCOŠČINO, 

EST IN PEVSKI ZBOR?

Za EST sem se odločila že v petem razredu ob ogledu 
predstave Showtime. Prva vrsta, točka Jellicle cats, 
frčanje perja … Pomislila sem, da bi tudi jaz rada bila 
del tega. Članica pevskega zbora sem bila že v osnovni 
šoli, zato sem vedela, da bi s tem rada nadaljevala. 
Tudi za francoščino sem se odločila že v osnovni šoli 
na Počitnicah na Drugi. Bilo mi je všeč, da smo lahko 
imeli stik z naravno govorko. 

KAKŠNO ZNANJE SI PRIDOBILA Z RAZISKOVALNO NALOGO?

Naredila sem dve raziskovalni nalogi. Prvo na področju 
psihologije, kjer sem raziskovala propagandne tehnike, 
pri drugi pa sem primerjala slovenske in francoske 
frazeme. Prvo nalogo sem delala v paru. Naučila sem 
se veliko o sklepanju kompromisov, komuniciranju 
in usklajevanju z drugo osebo. Z drugo sem poglobila 
svoje znanje obeh jezikov. Zelo je bilo zanimivo, ker 
sem morala ustvariti svojo različico slovensko-franco-
skega frazeološkega slovarja. Pri pisanju raziskovalne 
naloge se naučiš ogromno, ne samo o svoji temi, 
ampak tudi o načrtovanju dela. Je neke vrste priprava 
na študij.

SO TI DEJAVNOSTI POMAGALE PRI IZBIRI ŠTUDIJA? 

Vpisala sem se na študij antropologije v Franciji, ki v 
celoti poteka v francoščini. Nikoli nisem razmišljala, 
da bi študirala jezik, petje ali muzikal, saj ne bi mogla 
dati prednosti eni izmed teh stvari. Želela sem tudi, 
da ostanejo hobi ob šoli. Definitivno bi se po srednji 
šoli včlanila v podobne aktivnosti, torej muzikal, pevski 
zbor ali solopetje, rada pa bi se naučila še kakšnega 
jezika.

ZELO RADA SE UKVARJAŠ Z GLASBO IN GLEDALIŠČEM. 

KAKO SI ZAČELA IN KAKŠNE SO RAZLIKE MED 

TVOJIMI OBŠOLSKIMI DEJAVNOSTMI?

Od nekdaj rada pojem in hodim na gledališke predsta-
ve, verjetno sem bila dolgo najmlajša gledalka oper. Vse 
te dejavnosti so povezane. Tudi pri učenju francoščine 
najverjetneje pomagata posluh in ljubezen do glasbe. 
Petje se definitivno razlikuje pri vsaki dejavnosti. 
Na solopetju sem se naučila pravilnega klasičnega 
petja, ki mi pomaga tudi drugod. Pri pevskem zboru 
je zelo pomembno poslušanje drugih in skladnost 
harmonij, pri EST-ju pa medsebojno zaupanje ter 
usklajevanje giba s petjem. Še zmeraj sem pred vsakim 
nastopom nervozna, mogoče celo bolj pred nastopi 
v skupinah, ker ne želim razočarati drugih, nastopajo-
čih in občinstva, ki vidi predstavo prvič. 

NAJLEPŠI SPOMINI IZ PEVSKEGA ZBORA, EST-JA?

Na vsako dejavnost imam veliko spominov, lepih, tudi 
stresnih, vsak je zelo pomemben. Dobro se spomnim 
avdicije za pevski zbor, o katerem sem že prej veliko 
slišala in začutila sem neko strahospoštovanje. Čeprav 
sem že obiskovala solopetje in bila prepričana v svoje 
pevske sposobnosti, me je bilo strah. Pri EST-ju se mi zdi 
najlepša povezanost med člani in sam proces pripra-
vljanja predstave, prav vsaka vaja je nekaj posebnega. 
Zabavno je, ko se na odru kaj zalomi in to vemo samo 
nastopajoči. Najbolj si bom zapomnila svoj prvi šolski 
dan, poln novih obrazov, vsi prestrašeni ... kljub temu 
sem takoj začutila pripadnost razredu in šoli. 
Bonne chance pour tes études ! Cassiopeia, javi se z 
novega odra, iz Francije. B
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LINA  
JENŠAČ
_/ Eva Kozoderc

Vsestranska dijakinja, Lina Jenšac, 
bo letos končala svojo pot na Drugi in se 
odpravila na novo pot v življenju. Še zadnjič, 
drugogimnazijka, Lina Jenšac.

LINA, ZELO USPEŠNA SI BILA NA PODROČJU LOGIKE. ALI TE 

TO VESELI ŽE OD MALEGA ALI TE JE DRUGA SPODBUDILA K 

TEMU? OD KOD NAVDIH ZA REŠEVANJE TOVRSTNIH NALOG? 

Res je, logika me veseli že od malega. Najprej sem za-
čela z reševanjem sudokov in podobnih logičnih pro-
blemov na morju. V osnovni šoli sem se nato udeležila 
vseh tekmovanj, saj imam rada učenje izven šole, ker 
menim, da je v življenju pomembno, da se izobražuješ 
še na drugih področjih. Ko sem v osnovni šoli videla, 
da mi gre, sem se na logiko prijavila še v srednji šoli. 
Vesela sem, da tekmujem.

ZDI SE, DA SI SE NAŠLA V PISANJU RAZISKOVALNIH NALOG, 

SAJ SI BILA TUDI VEČKRAT NAGRAJENA. SI IZBIRALA TEME, KI 

SO TI BLIZU? KAJ SI SE NAUČILA IZ RAZISKOVALNEGA DELA?

Izbirala sem teme, ki so mi blizu. Nazadnje je bila moja 
tema Zoisova štipendija, ki jo prejemam tudi sama. 
Idejo za to sem dobila na pripravah, ki jih imamo 
raziskovalci na Drugi na začetku šolskega leta, kjer 
se predstavi celoten potek raziskovalnega dela. Na tem 
področju imamo na II. gimnaziji veliko prednost, saj 
imamo pri raziskovanju močno podporo mentorjev, 
ob tem pa lahko izbiramo med res široko paleto raz-
iskovalnih področij. Sama sem jo izbrala na pobudo 
dr. Marka Ivanišina, za kar sem mu zelo hvaležna. 
Zasnovala sva nalogo na področju sociologije, potem 
pa sem nalogo preusmerila na področje ekonomije. 

PRAVIJO, DA DRUGA ODPIRA. KJE SI ŽELIŠ NADALJEVATI 

SVOJO POT IN KAKO JE PRIŠLO DO ODLOČITVE?

Ko smo bili v 2. letniku primorani izbrati, kateri izbirni 
predmet želimo na maturi, sem se naloge lotila s preu-
čevanjem starih maturitetnih pol na RIC-u. Ko sem pri-
šla do ekonomije, sicer vseh pojmov in grafov še nisem 
poznala, sem pa takoj vedela, da je ekonomija tisto, če-
sar se želim naučiti. Zelo mi je všeč, da Druga ponuja 
tako obširen izbor predmetov in obšolskih aktivnosti, 

saj lahko prav temu pripišem zasluge, da sem se v eko-
nomijo zaljubila. Svojo pot bom nadaljevala na tem 
področju. Odločitev za ekonomijo ni bila preveč težka, 
saj sem kot predstavnica slovenskih raziskovalcev 
zastopala ekonomsko področje na mednarodni olim-
pijadi mladih raziskovalcev, kar mi je dalo še dodaten 
zagon in potrditev, da je to področje, na katerem želim 
zgraditi kariero. 

MED DRUGIM SI FINALISTKA MISS SLOVENIJE. KAKO 

JE PRIŠLO DO ODLOČITVE, DA SE BOŠ NA TEKMOVANJE 

PRIJAVILA, IN KAKO TI USPE USKLAJEVATI VSE DEJAVNOSTI?

Iskreno, še sama ne vem, kako mi uspe usklajevati vse 
dejavnosti s šolo. Na srečo se mi na II. gimnaziji zelo 
prilagajajo, za kar sem neizmerno hvaležna razredni-
čarki, gospe Tatjani Simonič. Na tekmovanje za miss 
sem se prijavila decembra v 3. letniku, ko sem imela 
malo več časa. Ker sem aktivna oseba, ki rada zapolni 
prosti čas z novimi izkušnjami in izobraževanji, sem 
se odločila, da se prijavim. Projekt, ki ga spremljam 
že dlje časa, me je navdušil, saj organizacijski odbor 
sodeluje s slovenskimi podjetniki, podpira mreženje 
in me skozi izzive vodi k spoznavanju najrazličnejših 
področij, kot so šivanje, marketing, imagineering 
in dobrodelnost. Najbolje sem se odrezala v izzivih 
iz marketinga in mreženja, pa tudi v izzivih iz kreativ-
nosti sem bila večkrat nagrajena. Miss Slovenije že leta 
ni več samo lepotno tekmovanje, je projekt, zasnovan 
tako, da udeleženke pridobivajo nova znanja in izku-
šnje. 

ČE BI ZDAJ LAHKO ODPOTOVALA KAMORKOLI BI ŽELELA, KAM 

BI ODŠLA? KAJ BOŠ NAREDILA PO KONČANI SREDNJI ŠOLI?

Verjetno v Ugando, ker smo v sklopu dejavnosti 
na šoli spoznali utrip Ugande in me je navdušila. Že od 
1. letnika v sebi čutim žilico prostovoljstva, tako bi ver-
jetno odpotovala tja in se tam priključila kakšnemu 
projektu. Prostovoljstvo bo zagotovo področje, na ka-
terem bom aktivna. To želim združevati s potovanji. 
Jug Afrike bo zagotovo ena izmed naslednjih destina-
cij. Kar se tiče kariere, bom naslednja leta najverjetneje 
preživela za zvezki. Ob faksu želim pridobiti čim več 
praktičnega znanja. Glede prihodnosti imam začrtane 
smernice, kam me bo pa na koncu dejansko poneslo, 
pa bomo še videli. 

PO ČEM SI BOŠ ZAPOMNILA DRUGO?

Zapomnila si jo bom po širokem spektru znanj, ki mi 
jih je dala. Ne samo tistih znanj iz učbenika in vr-
hunskih razlag profesorjev (še en velik plus Druge ☺). 
Omogočila mi je življenjske izkušnje. Zdi se mi, da je 
Druga svet v malem. Smo raznolika družba, združeni 
na eni šoli, smo pa tudi ambiciozni, kar nam daje do-
daten zagon. 

IMAŠ KAK NASVET ZA NAS, KI SMO ŠELE 

NA ZAČETKU POTI NA DRUGI?

Ko se naučite snov iz zvezkov in učbenikov, si vzemite 
vsaj pol dneva za reševanje maturitetnih nalog. Če bi 
se vrnila v prvi letnik, bi se verjetno marsikaj učila 
le iz katalogov, namenjenih maturi. Pa uživajte! Ocene 
so pomembne, ja, ampak na koncu štejejo spomini. 
Sama si bom iz srednješolskih let najbolj zapomnila 
izlete in druženja s sošolci.

HVALA, LINA, ZA TVOJ PRISPEVEK DRUGI! ŽELIMO TI 

USPEŠNO POT, KAMORKOLI TE BO ŽIVLJENJE ZANESLO. B
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LUKA  
KALŠEK
_/ Ana Koletnik

POMEMBNO JE, KAKO 
PRENESEŠ SVOJO IDEJO 
NA PLATNO, KAKO JO 
PREDSTAVIŠ GLEDALCU, 
KAKO NASLIKAŠ SVOJO 
VIZIJO
Luka Kalšek, vsestranski dijak, ki ga 
lahko, ko se ne mudi po Španiji, Romuniji, 
na Švedskem, kakšnem smučišču, v Wake 
parku ali brezimenskem gozdu nekje 
na 1665 metrih nadmorske višine v Avstriji, 
spremljamo na filmskem platnu v vlogi 
producenta, snemalca, urednika. Pravzaprav 
preteklik ni na mestu. Še zadnjič z nami: 
filmar, pustolovec in predstavnik Skok.

V ČASU ŠOLANJA NA DRUGI SI BIL PRECEJ 

DEJAVEN NA PODROČJU FILMA. KAKO SE JE 

TVOJA FILMSKA POT PRAVZAPRAV PRIČELA? 

V bistvu že nekaj časa nazaj, ko smo s prijatelji tre-
nirali akrobatiko. Takrat sem dobil, mislim, da za 
božič, neko staro kamero, pravzaprav takšno poceni 
akcijsko. Snemali smo salte, razne trike ... Posnetke 
sem kasneje uredil in objavil na Facebooku. Tako 
smo priložnostno začeli snemati tudi krajše filme, 
ki smo jih objavili. Starši so me pri tem vedno pod-
pirali, trdili so, da imam občutek za to. Kasneje sem 
se naučil uporabljati malo zahtevnejše programe. 
Torej, starši so mi nudili podporo in opremo za raz-
vijanje filmske poti. 

A SI KDAJ NALETEL NA UMETNIŠKO PREPREKO?

Ja, zmeraj, ko mi je nekdo poskušal vcepiti svo-
jo idejo in je s tem omejeval mojo ustvarjalno 

svobodo. Če mi nekdo ves čas diha za ovratnik, češ, 
to mora biti tako, to pa tako, mi tudi končni izde-
lek po navadi ni všeč. Potrebujem svojo svobodo, 
da lahko dodam lasten »touch«. 

NA FILMSKEM PODROČJU SI PREJEL MNOGE 

NAGRADE. POBRAL SI GLAVNO NAGRADO TEEN 

ACTION NA SARAJEVSKEM FILMSKEM FESTIVALU 

ZA KRATEK FILM EMPTIED, DOBIL NAGRADO NA 

ŠPANSKEM FILMSKEM FESTIVALU. KAKŠNA JE 

ZGODBA ZA NASTANKOM FILMA EMPTIED?

Film smo posneli v sklopu filmske šole, ki na II. 
gimnaziji vsako leto organizira delavnico. Tam 
pridobiš ogromno nekega znanja o teoriji filma 
in tehničnem ozadju. Postane ti jasno, kako se film 
sploh snema. Potem se lahko preizkusiš na eno-
tedenskem snemanju. Mi smo recimo šli v Piran, 
nekateri gredo v Bohinj ... Tam preizkušaš in doka-
zuješ, kaj si se naučil, kar se mi zdi super. V Piranu 
smo posneli film Emptied, ki ga je režiserka Amna 
poslala na Sarajevski filmski festival, kjer smo proti 
pričakovanjem prejeli glavno nagrado v kategoriji 
Teen action.

V LETU 2019 STA Z MATEJEM PREJELA NAGRADO NA 

FILMSKEM FESTIVALU INTERNATIONAL YOUTH FILM 

FESTIVAL PLASENCIA ENCORTO V MADRIDU, KI STA 

SE GA TUDI UDELEŽILA. LAHKO OPIŠEŠ TO IZKUŠNJO? 

KAKŠNA OBČUTJA SO TE PREPLAVILA OB OGLEDU 

AVTORSKEGA FILMA NA VELIKEM ZASLONU?

Hm, idejo za film nama je dala takratna profesorica 
španščine, Sara, ampak rahlo prepozno. Za festival 
sva izvedela zadnji teden pred rokom, snemanja 
pa sva se lotila dva dni prej, tako da je bil film nare-
jen zelo na hitro. Posledično res nisva mislila, da bo 
izbran in nagrajen, da bova imela celo možnost po-
tovati tja. Izkušnja je bila prvovrstna, spoznala sva 
filmarje s celega sveta, od Nove Zelandije do Irske 
in Nemčije. Še sedaj smo v stikih. Občutek je bil 
edinstven, sploh ko tvoj film predvajajo, na koncu 
zaploskajo … Res zelo dobro.

PROJEKT UGANDA TE JE SPREMLJAL CELOTNO SREDNJO 

ŠOLO. V SKLOPU SLEDNJEGA SI V ŠOLSKEM LETU 

2018/2019 POSNEL ČUDOVIT FILM ZA EU PROJEKT MOJA 

ZGODBA. KAKO SI SE PROJEKTU SPLOH PRIKLJUČIL? 

KAKO SI PRIČEL S FILMSKIM UDEJSTVOVANJEM? 

V prvem letniku sem samo »šel« skozi letnik, neka-
ko nisem imel obšolskih dejavnosti, potem pa sem 
od tretjih letnikov slišal za projekt Erasmus+ 
in seveda sem se takoj želel priključiti. Napisal sem 
mail profesorici Keuc, ki me je z veseljem sprejela. 
Dodelila mi je prvo nalogo – posneti video. Ta je bil 
vsem zelo všeč, zato mi je profesorica Keuc omogo-
čila, da grem v Romunijo. S tem se je začelo moje 
udejstvovanje pri projektu, ki ga poimenujemo kar 
Uganda.

OMENIL SI POTOVANJE V ROMUNIJO. SI 

TUDI TAM POSNEL KAK FILMČEK? 

To je bila povezava Slovenija-Romunija-Uganda. 
Sicer sem nekaj snemal, ampak brez eksplicitne 
ideje. Posledično je iz tega zelo težko kaj narediti, 
sploh dober film, če nimaš ideje že na začetku. 
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Nastal ni noben konkreten posnetek, so pa nastale 
lepe fotografije, res krasni posnetki. Vsekakor zelo 
zanimiva izkušnja.

V OKVIRU PROJEKTA UGANDA 2020, »ŽIVETI SKUPAJ – 

PREMAGOVANJE KULTURNIH RAZDALJ«, SMO S KRATKIM 

FILMOM SODELOVALI PRI EVROPSKEM PROJEKTU 

#MIGRANTED. SNEMANJE JE POTEKALO DVA DNI 

PRED ROKOM ZA ODDAJO IN TI SI KLJUB PREOSTALIM 

OBVEZNOSTIM CELO NOČ PREŽIVEL ZA RAČUNALNIKOM, 

DA JE BIL FILM ODDAN PRAVOČASNO. MENIM, DA 

SO VSI, KI SO KADARKOLI SODELOVALI S TEBOJ, 

ZAZNALI NENEHNO DOBRO VOLJO, IZJEMNO MERO 

MOTIVACIJE, ŽELJO PO USTVARJANJU, PRIPRAVLJENOST 

PRISKOČITI NA POMOČ. OD KOD ČRPAŠ TO VOLJO, 

ŽELJO? KAJ TE MOTIVIRA IN POGANJA NAPREJ? 

V tem res uživam. S tem urejanjem, premetavanjem 
posnetkov in zvokov lahko gledalcu pričaraš, na-
rišeš svojo vizijo, vplivaš na njegova občutja. Vse 
je v tvojih rokah in prenos te ideje na platno, v nek 
zaključen izdelek je res naporno delo, v katerem 
ne uživa vsak. In tega se dobro zavedam. Zato sku-
šam širiti dobro voljo, zagnanost. Vem tudi, da mar-
sikdo tovrstne projekte doživlja kot izjemno stresne 
in da imajo še drugi kaj pozitivnega od tega, da jim 
ni mučno delati, širim »pozitivo«.

HM, IN UGANDA, BO?

Ja, hah, ostaja upanje, da se bo v tej zmedi našla 
rešitev. Hkrati ne smemo prioritizirati odprave, ker 
je toliko pomembnejših težav in stisk, o katerih 
bi morali trenutno razmišljati in govoriti. Če uspe, 
super, če ne, pa tudi ne, situacija pač je takšna, 
kot je.

KATERI IZMED DOSEDANJIH PROJEKTOV SE TI 

JE NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN? ZAKAJ? 

Ne bi rekel, da ravno projekt, saj se mi v spomin 
bolj vtisnejo spontane odločitve za kakšno poto-
vanje, kak podvig, ki se ga domislimo s »pubeci«, 
ko kaj posnamemo, ker imamo vsi radi adrenalin. 
Lotevamo se nevarnih stvari, ekstremnih športov. 
Te izkušnje rad delim z drugimi, ki objave spre-
mljajo na svojih telefonih. Ne vem, v tem najbolj 
uživam. V teh »spontankah«, no.

KAKŠNA ANEKDOTA S SNEMANJ?

Snemanje je že samo po sebi zabavno, najbolj 
me nasmejijo »blooperji«, sploh pri igranih filmih, 
ko poskušaš nekaj povedati tako, da izpade »film-
sko«, vendar lahko na naši ravni igralskih sposobno-
sti izpade zelo zelo umetno. Včasih se kdo cel »set« 
smeji ob tem in to mi je res všeč. 

JEAN-LUC GODARD JE DEJAL, DA ZA USPEŠEN FILM 

POTREBUJEŠ DEKLE IN PIŠTOLO. KAJ MENIŠ TI?

 Ljudje pogosto pravijo, vsaj filmarji, da za dober 
film potrebuješ dobro opremo, kar sploh ni res. 
Film je načeloma res povezan z velikimi vsotami 
denarja, vendar moraš v prvi vrsti imeti občutek 
za estetiko urejanja. Potrebuješ pravilne prehode, 
usklajeno pisavo, primerno velikost, že med snema-
njem moraš postaviti zanimive kadre. Godardova 
teza je morda že stvar preteklosti. Včasih je veljalo, 
da dokler je akcija, se film gleda, danes pa se zdi, 

da zgodba niti nima več poglavitnega pomena. 
Pomembno je, kako preneseš idejo na platno, kako 
jo predstaviš gledalcu, kako naslikaš svojo vizijo. 
Mislim, da je najpomembnejša dobra tehnika 
ustvarjanja, ne toliko oprema, zgodba, igralci … 

SE S FILMOM NAMERAVAŠ UKVARJATI TUDI NA NADALJNJI 

ŽIVLJENJSKI POTI? MORDA CELO PROFESIONALNO? 

Film je zame hobi. Uživam v uresničevanju svojih 
vizij, ne morem delati po nareku drugih. Zato se s 
tem ukvarjam v prostem času. Če bom kdaj imel 
priložnost, bom z veseljem naredil kak film, za ka-
terega bi potencialno dobil tudi denarno nagrado, 
ampak zaenkrat je moje ustvarjanje na tem nivoju. 
To mi je po svoje všeč, saj lahko ustvarjam, ko imam 
idejo, ni mi treba delati nekaj na silo. 

SLIŠALA SEM GOVORICE O POTENCIALNEM »GAP 

YEARU«. SEDAJ SI OSREDINJEN NA NADALJEVANJE 

ŠTUDIJA BIOTEHNOLOGIJE, AMPAK ČE BI LAHKO 

(BREZ FINANČNIH, LOGISTIČNIH, KORONAOMEJITEV) 

NAČRTOVAL IDEALNO LETO, KAJ BI POČEL?

Amm, že nekaj časa razmišljam o programu 
»Workaway«. Greš v tujino, živiš in delaš pri družini, 
bodisi imajo kmetijo ali polje, nekaj pridelujejo. 
Z njimi živiš, delaš za plačilo ali pa za hrano in stre-
ho nad glavo. Zdi se mi, da je to sploh zelo dobro 
za tiste, ki ne govorijo tako dobro angleško, saj 
se lahko jezika naučiš s prve roke. Pridobiš pa tudi 
tehniko preživetja, saj si postavljen v situacijo, ki ti 
ni domača. Mislim, da je to nekaj, kar bi moral vsak 
doživeti vsaj enkrat. Na tak način pridobivaš izku-
šnje. Definitivno bi koristil ta program, po možno-
sti s čim manjšim »budgetom«, tako z nahrbtnikom 
na rami in s šotorom, z vlakom, samo v daljne kraje. 

KAKO PA BI PREŽIVLJAL SVOJ ČAS OB 

UPOKOJITVI, T. I. »ZLATA LETA«?

O tem pa še ne razmišljam, ker so pred mano naj-
bolj aktivna leta, ampak moram priznati, da sem 
se ob branju gradiva za maturo kar našel v Trondu 
iz romana Konje krast. Zateka se v naravo, s katero 
sem tudi sam zelo povezan. Uživam v ustvarjanju 
in fizičnem delu kot tudi on. Na stara leta bi verje-
tno živel v kakšni koči, tako čisto minimalistično, 
ali pa bi starost preživel na jadrnici. Ne vem, za-
enkrat gledam na starost tako. Res nisem nek tip 
ustaljenih navad, nimam rad rutine, tako da čim 
manj tega.

PRIBLIŽUJE SE MATURA. PRECEJŠEN DEL SREDNJE 

ŠOLE SMO PREŽIVELI DOMA. ALI MENIŠ, DA JE S STRANI 

DRŽAVE DOBRO POSKRBLJENO ZA VAS, MATURANTE?

Sedaj so aktualne predvsem prilagoditve na ma-
turi, ampak je vseeno dobro poskrbljeno za nas, 
maturante, kljub situaciji, ki je takšna, kot pač je. 
Omogočili so nam cepljenje, če si se zanj odločil, 
potem prilagoditve na maturi, ki jih sicer ne bi bilo. 
Mislim, da jim je potrebno dati »credit«, vseeno 
je poskrbljeno za nas. Kljub čudni situaciji so nam 
pomagali prebroditi to življenjsko preizkušnjo. 
So seveda tudi ukrepi, ki niso smiselni, na primer 
šolanje od doma za toliko časa, čeprav je bil v šolah 
delež okužb res majhen. Težko je povedati, kaj je v 



40

BOREC JUNIJ 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

40

BOREC JUNIJ 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

tej situaciji prav. 
PET STVARI, KI JIH BOŠ NAJBOLJ POGREŠAL OB 

ODHODU Z DRUGE. PO ČEM SE BOŠ ŠOLE NAJRAJE 

SPOMINJAL? MORDA KAJ OBŽALUJEŠ? IMAŠ 

KAK NASVET ZA MLAJŠE GENERACIJE?

Kot sem povedal, bom definitivno pogrešal vse 
obšolske dejavnosti, možnosti potovanj, prido-
bivanja najrazličnejših izkušenj. Tudi prerivanja 
za ocenami, ko znanje malo peša. Te možnosti 
na faksu ne bo, kar bom definitivno pogrešal. :) 
Druge se bom najraje spominjal po vseh odmorih 
pod stopnicami, uživanju, včasih v brezdelju, včasih 
z ocenami.
Edino, kar obžalujem, je, da v prvem letniku nisem 
tako aktivno sodeloval pri obšolskih dejavnostih. 
Večina je trdila, da je to leto, ko se še privajamo, 
naj si ne nakopljemo preveč dejavnosti. Potem je v 
tretjem letniku prišla ta korona in oropala nas je za 
vse dogodke, potovanja, ogromno projektov je osta-
lo nezaključenih. Tako bi zdaj, ko gledam nazaj, 
v prvem letniku gotovo izbral več dejavnosti, to res 
obžalujem. Spremenil bi tudi svoj odnos do šolske-
ga dela. Morda bi delal sproti, ne zadnji trenutek 
(dan pred testom), ker se mi zdi, da bi bilo veliko 
manj stresno, če mi ne bi bilo treba popravljati 
ocen ob koncu leta, da ujamem tisto odličnost. Res 
bi bilo bolje, če bi obveznosti opravljal lepo sproti 
med šolskim letom, vendar redko kdo v tistem tre-
nutku tako razmišlja.
Nasvet bo zvenel zelo generično, ampak primite 
življenje za rogove. Res, izkoristite to, kar Druga po-
nuja, ker se res za vsakega najde nekaj. Izkoristite 
in cenite prijaznost profesorjev in svobodo pri 
ocenjevanju, vendar se na to ne preveč zanašati, 
ne obračati tega sebi v prid. Ne preveč spati, delajte 
trdo in odnesite čim več.

TRI STVARI, KI JIH BOŠ V LJUBLJANI NAJBOLJ POGREŠAL?

Družino in prijatelje. To je prva stvar, čeprav imaš 
hkrati priložnost, da spoznaš nove ljudi. Druga 
stvar, srednješolski sistem. II. gimnazija kot izobra-
ževalna ustanova res omogoča toliko dejavnosti, 

možnosti za potovanja in tako pripomore k po-
sameznikovemu oblikovanju samega sebe, na kar 
na fakultetah niso toliko osredotočeni. Definitivno 
bom pogrešal vse obšolske dejavnosti, dogodke, 
projekte. Kljub napornim srednješolskim letom 
bo na faksu najbrž huje.
Tretja stvar so petki na Poštni. V Ljubljani je verje-
tno ljubljanska različica Poštne, ampak to vzdušje 
na Poštni bom zelo pogrešal. 

ODPREM INSTAGRAM PLATFORMO DRUGI.TINDER, 

ZDRSNEM PO PAR OBJAVAH IN ZASLEDIM DESET OMEMB 

TVOJEGA IMENA. LAGALA BI, ČE BI TRDILA, DA TVOJE IME 

NI TESNO POVEZANO Z VSESPLOŠNO POPULARNOSTJO. 

KAJ MENIŠ O »POPULARNOSTI«? KAKŠNO JE TVOJE 

MNENJE O OMENJENI PLATFORMI, OBJAVAH?

Joj, res težko rečem karkoli glede tega in nikakor 
ne želim izpasti egoistično. 
Mislim, da tindra ne moremo povezovati s popular-
nostjo. Gre bolj za radovednost. Tam vidiš nekega 
tipa s tako »čupo«, kot jo imam, ki snema filme, dela 
»pizdarije«, in te pač zanima, kdo to je. Res ne bi 
rekel, da sem popularen. Ne poznam veliko ljudi, 
moja skupina ožjih prijateljev je majhna in kar stal-
na. Po navadi prosti čas preživljam z enako skupino 
ljudi.
Vsi mislijo, da ti ob teh objavah raste ego, ampak s 
»pubeci« se zafrkavamo iz tega, to uporabljajo proti 
meni in po svoje je res zelo zabavno. Saj je zanimivo 
videti, kaj pišejo o tebi, precej smešno je, no, ampak 
res ne bi rekel, da je to vplivalo na moj ego. Prav 
tako mislim, da lahko tinder slabo vpliva na po-
sameznikovo samopodobo, ker se nekateri zelo 
obremenjujejo, da nikdar niso objavljeni in podob-
no. V vsakem primeru vidiš samo lupino človeka. 
Na tak način ne moreš nikogar obsoditi, spoznati. 
Pravzaprav tinder precej vdira v posameznikovo 
zasebno življenje, kar bizarno je, da se nekomu zdi 
pomembno, s kom sem šel na malico, hah, in potem 
to še zapiše v objavo. 

KATERA JE TVOJA NASLOVNA PESEM?

Tom Petty - I Won't Back Down. B

ZAČETKI  
https://www.facebook.com/luka.kalsek/videos/754467261284981

ERASMUS+, NEVER LOSE YOUR SOUL  
https://www.youtube.com/watch?v=5Fvd_NL3V-U

SWEDISH STUDENT EXCHANGE -- II. GIMNAZIJA MARIBOR  
https://www.youtube.com/watch?v=vEdwtUeFrkg
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MATEJ 
PETELIN
_/ Ajla Pušič

ČE BI IMEL NESKONČNO ŽIVLJENJ, BI 
POSKUSIL VSE
Matej Petelin je v štirih letih na II. gimnaziji 
Maribor zagotovo pustil velik pečat. Obiskoval 
je program mednarodne mature, je med glavnimi 
šolskimi fotografi, ustvarja tudi izven šole. 
Čeprav so se MM-ovci že »rešili« gimnazije, se je 
kljub temu oglasil za naš časopis. Pogovarjala 
sva se predvsem o njegovem dojemanju sveta 
in kako je na to vplivala tudi skupnost Druge.

ZAKAJ SI SE ODLOČIL ZA PROGRAM MEDNARODNE 

MATURE IN KAKO TI BO POMAGAL V PRIHODNJE?

Predvsem zaradi tega, ker nisem želel ostati na nacio-
nalnem programu, kjer je zame preveč različnih pred-
metov. Sem velik zagovornik tega, da moramo delati 
na tistih stvareh, v katerih smo dobri. Mednarodna 
matura mi je omogočila točno to. Osredotočil sem 
se lahko na tiste predmete, ki me zanimajo. Prav tako 
program omogoča študij v tujini, pouk poteka v angle-
ščini. Bil je super izbira zame, nikakor ne obžalujem.

KAKŠNI SO TVOJI NAČRTI ZA ŠTUDIJ?

Žal se s tujino ni izšlo, ker so šolnine zelo drage. Grem 
v Ljubljano, verjetno na medicino, sicer pa ekonomijo. 
Medicina me zanima, saj se mi najbolj zanimivo zdi 
človeško telo (kar sem povezal tudi s fotografskim projek-
tom). Rad bi pomagal ljudem z mentalnimi težavami. 
Zase bi rekel, da sem vesel človek, uživam na tem sve-
tu. To bi privoščil tudi vsem drugim, zato bi morda šel 
v smer psihiatrije.

GLEDE NA TO, DA SI NAJBOLJ POZNAN PO SVOJIH 

FOTOGRAFIJAH, ZAKAJ NE BOŠ ŠTUDIRAL V TEJ SMERI?

Kar nekaj časa sem se moral odločati, ampak glavni 
problem je bil odgovor na vprašanje, kaj želim početi 
v življenju. Odgovor ni bil samo fotografija, samo ume-
tnost. Vedno sem si rekel, če bi imel neskončno življenj, 
bi poskusil vse; od inženirja za NASO do inštruktorja 
smučanja. Vse bi rad poskusil. Glede tega sem kar raz-
tresen. Trenutno razmišljam tako: če želim vse te raz-
tresene stvari delati/poskusiti, potrebujem finančno 
stabilnost, ki je v umetnosti veliko teže zagotovljena. 

Za medicino vem, da bom preskrbljen in bom delal 
nekaj, kar me tudi zanima. Ustvarjati želim ob tem, 
od umetnosti se nikdar ne želim ločiti. 

ZAKAJ SE TI ZDI ČLOVEK (KOT TAK) TAKO OSUPLJIV?

Noro je, da smo tukaj. Kaj vse je bilo, da lahko zdaj ho-
dimo na kavo. Ob šoli in testih pozabiš, da si v osnovi 
žival, ki se sploh ne zaveda, kako deluje in kje je. Zdi 
se mi, da sem pred takšnim razmišljanjem o nas samih 
zgolj obstajal in se obremenjeval (zaradi manj pomemb-
nih stvari). Ljudje gledamo preozko na to, kar se nam 
dogaja. Menim, da katerakoli izkušnja nikdar ni slaba, 
saj se na koncu vse konča dobro. 

SI ZAGOVORNIK LETOŠNJE (MEDNARODNE) MATURE? 

MENIŠ, DA BI JO TO LETO MORALI ODPOVEDATI?

V razredu je večina mnenja, da mature ne bi smelo 
biti. Ljudje, ki o tem odločajo, so bili prepričani, da smo 
mi pripravljeni na maturo, niso nas poslušali. Na situa-
cijo so gledali zgolj iz akademske perspektive, čeprav vsi 
vemo, da je delo od doma neprimerljivo s šolo v živo. 
Pozabili so na preostale probleme, ki jih je karantena 
povzročila: problemi doma, finančni, mentalni proble-
mi. Pri koroni ni šlo za akademsko krizo, temveč tudi 
za globalno krizo, ki je prizadela vse, ne samo akadem-
sko področje. Zahvale gredo profesorjem, ki so nam 
v teh težkih časih pomagali, kolikor je to bilo mogoče.

ČE GOVORIVA O II. GIMNAZIJI, KATERE VREDNOTE 

SO TI BLIZU IN S ČIM SE NE STRINJAŠ?

Nasploh nisem »fan« šolskega sistema, ampak zaradi 
tega ne moremo kriviti šole, saj je to stvar ministrstva 
in države. Dokazano je, da je človek zmožen zbranosti 
(pri učenju) nekje pol toliko časa, kot traja šolska ura. 
Tak sistem je iz časa industrijske revolucije, tako so »na-
stajali« delavci. Tudi neprestano sedenje je problema-
tično. Ljudje smo živali, ki se moramo gibati, ne sedeti. 
Rad bi videl, da bi imeli daljše odmore, recimo 10 minu-
tne. Na Drugi mi je blizu odprtost. Naš ravnatelj je zelo 
liberalen in pripravljen poslušati predloge dijakov. 
Velik bonus se mi zdijo dejavnosti, prireditve, koncerti. 
Zagotovo se moram šoli zahvaliti, saj sem se v tem času 
izoblikoval, postal bolj odprt.

SODELOVAL SI PRI PROJEKTIH EVROŠOLE IN INTERAKTA. 

ZAKAJ SE TI ZDITA POMEMBNA/UPORABNA?

Pri Evrošoli se mladi učijo o delovanju Evropske unije, 
o Evropskem parlamentu, odkrivaš pozitivne stvari 
Evropske unije. Enkrat letno obiščemo Strasbourg. 
Če želiš iti, se moraš udeležiti tekmovanja iz splošnega 
znanja ter debate. Interakt deluje v sklopu dobrodelne 
organizacije. Pomagamo predvsem ekonomsko de-
priviligiranim ljudem. Sodelovali smo v dobrodelnih 
akcijah, šli smo v dom za ostarele, materinski dom, 
za božič smo zbirali darila, profesor Mikić se je oblekel 
v Božička. 

KAKO SI SE »NAŠEL« NA DRUGI, NAVEZAL STIKE?

Danes me ljudje poznajo kot zelo ekstrovertirano ose-
bo. Ko sem prišel na Drugo, sem bil čisto nasprotje, bil 
sem le za knjigami. V prvem letniku sem se počutil ču-
dno, ker v razredu nisem nikogar poznal. Nisem bil va-
jen navezovati stikov, nisem se družil. Na koncu prvega 
letnika sem šel na fotografski tabor v Trento, kjer sem 
zelo užival, spoznal sem nove ljudi. Takrat sem se začel 
ukvarjati s fotografijo in ugotovil, da je veliko več stvari 
kot samo učenje. V drugem letniku sem ves čas slikal 
in tako spoznaval ljudi, ni me bilo več sram. B



42

BOREC JUNIJ 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

42

BOREC JUNIJ 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

ROK  
LOBNIK
_/ Dominik Ivič

KAJ SO GLAVNI MOTIVI TVOJIH RAZISKOVALNIH 

NALOG? ZAKAJ RAVNO TO?

Če se slovenistično izrazimo, so »glavni motivi« mo-
jih raziskovalnih nalog živali. Večinoma ptice, letos 
pa tudi dvoživke. Na vprašanje zakaj, je precej težko 
odgovoriti, sploh na način, ki bi bil večini razumljiv. 
Dovolite mi, da začnem s samo definicijo biologije. 
Je naravoslovna veda o življenju. Veda o živi naravi. 
In le kako bi jo bilo bolje raziskovati kakor zunaj, 
v naravi? Živali so me že od nekdaj fascinirale. 
Že kot otroka so me dokumentarni filmi o živalih 
nemalokrat navdušili bolj kot kakšne risanke. A šele 
ko zapustiš televizor in se dejansko odpraviš v gozd 
ali pa do bližnje mlake, kjer si vsaj malce umažeš 
roke, odkriješ marsikaj novega. Tako sem spoznal, 
da je raziskovalno delo z živalmi tisto, kar me naj-
bolj veseli.

KAJ BI IZPOSTAVIL KOT POMEMBNO PRI RAZISKOVANJU 

IN IZDELAVI RAZISKOVALNIH NALOG?

Menim, da je najpomembneje to, da te tema, ki si 
se je lotil, vsaj nekoliko zanima. Le tako lahko napi-
šeš nalogo, ne da bi ti delo predstavljalo muko, in jo 
tudi do potankosti razumeš. V nasprotnem primeru 
se rado zgodi, da raziskovalna naloga postane prej 
naloga mentorja kot tebe.

ALI SI DO ZDAJ RAZISKOVAL SAMO V 

SLOVENIJI ALI SI BIL TUDI V TUJINI?

Z opazovanjem ptic, pa tudi ostalih živali pogosto 
rad vsaj delno povežem praktično vsak izlet (bodisi 
družinski, šolski ali s prijatelji). A temu še ne mo-
remo reči pravo raziskovanje. Preko društva sem 
nekajkrat že sodeloval pri kakšnem mednarodnem 
projektu, eden izmed dlje trajajočih je Januarsko 
štetje vodnih ptic, kjer smo do pandemije vsako leto 
pomagali še hrvaškim kolegom. Projekt, ki bi ga bilo 
vsekakor vredno izpostaviti, pa je ugandski projekt 
»Never Lose your Soul«, ki smo ga izpeljali pod vod-
stvom profesorice Keuc. Sam sem se ga udeležil kot 
član DOPPS-a. Cilj naše skupine je bil popisati vrste, 
prisotne na jezeru Bunyonyi, in na podlagi zbranih 

podatkov ugotoviti možnosti za vzpostavitev izo-
braževalnega programa za lokalne prebivalce, ki bi 
lahko postali turistični ornitološki vodniki. Projekt 
se je nato zaključil v Romuniji, v narodnem parku 
Calimani, letos pa naj bi ga nadaljeval nov projekt 
imenovan »Living Together«, a je ta zaradi pandemi-
je žal nekoliko zastal. 

NA LETOŠNJEM PREŠERNOVEM NATEČAJU SI NA 

PODROČJU FOTOGRAFIJE OSVOJIL PRVO MESTO Z ZBIRKO 

ORHIDEJE SLOVENIJE 2.0. KAKO TO, DA SI SE ODLOČIL 

RAVNO ZA NJIH? ALI SI IMEL V MISLIH TUDI KAKŠNO DRUGO 

RASTLINO ALI ŽIVAL, PREDEN SI SE ODLOČIL ZA ORHIDEJE?

Orhideje so me navdušile predvsem zaradi svoje ne-
izmerne lepote in redkosti. Prvi set s fotografijami 
slovenskih divje rastočih orhidej sem oddal že lan-
sko šolsko leto, a je bil, kljub temu da sem zanj 
prejel pohvalo, med dijaki sprejet s precej mešanimi 
občutki. Prav zato sem v letošnjem šolskem letu 
pripravil set s fotografijami netopirjev Slovenije, 
ki je po mojem mnenju izgledal dokaj solidno in fo-
tografij orhidej pravzaprav najprej sploh nisem želel 
poslati. To sem storil šele po daljšem prepričevanju 
sošolca Luke, ki mu gre tako tudi zahvala, da sem 
set sploh oddal. Bolj tako … za rezervo. Ko sem 
kasneje izvedel, da sva skupaj z Živo Potisk dosegla 
prvo mesto, sem bil prepričan, da je to po zaslugi 
seta z netopirji, na katerega se je nato nanašala 
večina mojega prispevka za proslavo. Šele takrat 
sem ugotovil, da je komisijo očitno bolj prepričal set 
z orhidejami, kar me je precej presenetilo, a rezulta-
ta nisem bil nič manj vesel. 

IMAŠ IZ SVOJEGA RAZISKOVANJA KAKŠNO 

ZANIMIVO ZGODBO, KI BI JO DELIL Z BRALCI? 

ALI TI JE KAKŠNA FOTOGRAFIJA, KI SI JO 

POSNEL, POSEBEJ PRI SRCU? ZAKAJ?

Vsak teren zase je nekaj posebnega in vedno se zgo-
di kaj novega. Prav zato se sčasoma nabere cela 
zbirka najrazličnejših prigod in priznati moram, 
da le s težavo izberem eno, ki bi zares izstopala. 
Med pisanjem teh vrstic sem se pravkar vrnil 
s Ptujskega jezera, kjer sem temeljito premišlje-
val, na kak način naj odgovorim na to vprašanje. 
Spomnil sem se vsakoletnega prevažanja »BCS-ke« 
z gumenjakom na otoke sredi jezera, amaterskih 
jamarskih podvigov zaradi netopirjev, poletnih ple-
zanj po cerkvenih zvonikih ob prašnem zraku na 40 
stopinjah Celzija ter seveda tisoč in en način, kako 
izgubiti (in do sedaj k sreči tudi najti) svoj telefon. 
Že ob misli na vse te dogodke se mi je prikradel 
nasmeh na obraz, pa žal nisem imel niti časa, da bi 
pregledal še svoje stare fotografije, ki bi gotovo raz-
krile še kako, že dolgo pozabljeno zgodbo.
Na koncu sem se le odločil, da bi morda izposta-
vil ornitološki tabor v Cerknici leta 2018. Večer 
po neuspešnem iskanju pritlikave tukalice, za ka-
tero smo okoli polnoči peš prebrodili dobršen del 
Cerkniškega jezera in premočeni zbudili le po-
zornost lokalne policije, je bil namenjen popisu 
podhujke. Nihče ne mara izvajati popisov v bližini 
naselja, a včasih je to žal potrebno. Našo taborniško 
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skupino smo sestavljali trije dijaki in dva osnovno-
šolca, podhujko pa smo iskali z metodo izzivanja, 
pri kateri preko zvočnika predvajamo posnetek 
oglašanja ptice v upanju, da se bo ta nanj odzvala. 
Če je kdo od vas že kdaj slučajno slišal oglašanje 
podhujke, ve, da je oglašanje tega ptiča nadvse 
čudaško in zveni kot nekaj, kar je prišlo naravnost 
iz vesolja. Tako je naš, na polno prižgan zvočnik 
na eni izmed točk pritegnil odziv, a ne takšnega, 
kot bi ga pričakovali. Iz bližnje hiše je namreč prišel 
gospod srednjih let in vsakega od nas s »flashem« 
fotografiral naravnost v obraz. Ko smo ga vprašali, 
zakaj gre, nam je odvrnil, da mladci, kot smo mi, 
že poznamo vsakršne metode, a da on že ve, da ga 
nameravamo oropati in da bomo takoj, ko bo v ulici 
kaj narobe, mi prvi nosili krivdo. Ko smo mu poja-
snili, da samo popisujemo ptice, nam je dal jasno 
vedeti, da so ptice vsepovsod, razen na tej lokaciji. 
Ko smo mu razložili, da temu ni tako, je opazil, 
da je naš avto ob obrobju ceste parkiran 15 cm 
v privatni dovoz. Takrat nam je jasno in glasno 
zaupal centralno pivško dogmo, za katero imamo 
razlog, da verjamemo, da si jo je izmislil kar sam. 
Rekel je, da »v Pivki ni prav nič javnega!« in da smo 
parkirali na njegovem dovozu ter da naj se odstra-
nimo. Vpitje je takrat zmotilo še starejšega moža, 
ki je stopil iz iste hiše in gospoda pomiril, mi pa 
smo se odločili, da je bolje za nas, če odidemo. Tako 
smo se odpeljali do naslednje točke. Tam pa se 
je do nas pripeljal mož v avtomobilu, odprl okno 
in nas vprašal, če imamo kaj za piti. Naš mentor 
Mitja mu je povedal, da vse, kar imamo, je voda, 
na kar je gospodič v popolnem primorskem naglasu 
odgovoril z: »A ti zgledam umazan, môna?« K sreči 
se je odpeljal naprej. Med polnočnim obrokom nas 
je ponovno obiskala policija, ki nas je tokrat le opo-
zorila, da naj bomo previdni, saj se menda ravno 
ta čas tukaj naokoli vozijo lokalni pijančki. Mi smo 
se le smeje spogledali in rekli: »Vemo, smo enega 
že srečali.«

Belka je po mojem mnenju ena izmed najlepših ptic 
pri nas. Fascinira nas s svojo nežno srebrno-sivo, 
v zimskih mesecih pa prav snežno belo barvo. Ker 
ni tako zelo plašna, jo je, za razliko od ostalih koco-
nogih kur, pogosto mogoče opazovati za nekoliko 
dlje kot le nekaj sekund, a pot do nje ni preprosta. 
To fotografijo sem prav tako posnel na taboru, in si-
cer dve leti nazaj pod Mišelj vrhom. Na pot smo 
se podali okoli tretje ure zjutraj iz Kardeljeve koče 
na Velem polju, kjer smo spali. Ker sem si dan prej 
pozabil dotočiti vodo, smo se morali po poti usta-
viti še pri potoku, zaradi česar se nam je že malce 
mudilo. Lovili smo namreč sončni vzhod. Pot smo 
sicer poznali, saj smo jo prehodili že prejšnji dan 
in na poti srečali dva vesela planinca, ki sta se zelo 
zanimala za naše delo, a se nam hkrati po tihem 
hihitala in trdila, da za belko nimamo nikakršnih 
možnosti. To nam je dalo še dodaten zagon, saj smo 
sami sebi hoteli dokazati, da se motita. Ko smo 
okoli šeste ure dokončno prispeli na vrh, smo kaj 
kmalu zagledali samca belke. Od veselja smo takoj 
pozabili na utrujenost in hitro poprijeli za objekti-
ve, saj je bil samec, ki je nekaj časa pridno poziral, 
vsekakor nagrada, vredna truda.

ALI BOŠ ŠTUDIRAL NA FAKULTETI, KI JE POVEZANA 

S TVOJIM PODROČJEM RAZISKOVANJA?

Vsekakor se v prihodnosti vidim kot zaposlen v raz-
iskovalni dejavnosti, zato je to moja velika želja. Pri 
študiju se bom usmeril na področje biologije, ki pa 
bi ga najraje obrnil na nekaj, kar bi bilo karseda po-
vezano z živalmi, a se mi zdi, da moram za to zbrati 
še nekaj poguma. 

ALI BI KAJ SPOROČIL BODOČIM MM-OVCEM? 

MORDA KAJ, KAR SI ŽELIŠ, DA BI VEDEL, 

PREDEN SI SE VPISAL NA TA PROGRAM?

Ah, jej. Ta naš MM! MM je le eden izmed oddelkov 
na II. gimnaziji in ni nič kaj posebej strašljivega. 
Zato bi bilo moje sporočilo praktično enako kot 
za vse ostale oddelke. Ciljajte visoko in delajte 
 sproti. B
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VESNA  
MUZEK 
_/ Tjaša Drevenšek

CELOTA NEPOZABNIH 
TRENUTKOV 
Od Druge se poslavlja tudi Vesna Muzek, 
vsestranska dijakinja, ki si jo bomo zapomnili 
po sodelovanju pri aktivnostih na različnih 
področjih, tako pri tekmovanjih iz znanja kot 
pri obšolskih dejavnostih, kot so sodelovanje 
pri časopisu Borec, EST-ju, na Prešernovem 
natečaju ...

Prav njeno udejstvovanje na različnih področjih 
je bila tema tega intervjuja.

SODELOVALA SI NA RAZLIČNIH PODROČJIH, TAKO 

PRI RAZNIH UMETNIŠKIH DEJAVNOSTIH KOT PRI 

TEKMOVANJIH IZ ZNANJA. NOVINARJI BORCA SI TE BOMO 

NAJBOLJ ZAPOMNILI KOT UREDNICO ČASOPISA. KAKO 

SI POSTALA UREDNICA, KAKŠNA JE BILA IZKUŠNJA 

IN PO ČEM SI JO BOŠ NAJBOLJ ZAPOMNILA?

Res je, v teh štirih letih sem se udejstvovala v precej 
raznolikih dejavnostih, a vendar lahko rečem, da je 
bil Borec najljubša med njimi. Spomnim se, kako 
sem polna navdušenja pred prihodom na Drugo 
listala po DrugaDruga prospektu, premišljevala, 
katerim dejavnostim bi se pridružila, in si jih zavze-
to označevala. Nekje med pevskim zborom, paleto 
gledališč in ostalimi mikavnimi dejavnostmi, ki se 
jim potem nisem pridružila, se je znašel tudi šolski 
časopis. Borcu sem se pridružila že v prvem letniku, 
delno zato, ker je njegov mentor, prof. Klis, bil tudi 
naš razrednik. Tako s pridružitvijo Borcu nisem 
odlašala do drugega letnika. Kljub vsemu sem 
na uvodni sestanek kot plah fazanček vzela tudi 
sošolko. Prvo leto sem bila edina novinarka iz svoje 
generacije, enako pa tudi četrto leto, drugo in tretje 
leto pa sva bili samo dve. Nekako takrat, konec tre-
tjega letnika, smo ustvarjali KoronaBorca, ki se ga je 
natisnilo v omejeni nakladi. Da bi en izvod imela 

za spomin, sem se zanj dogovorila s prof. Klisom, 
ki mi je nenamerno »spoilal«, da se mi predaja ure-
dniška štafeta. Pri primopredaji se je nato malo za-
lomilo, komunikacijski šum, »kurzšlus« … Na kratko 
rečeno, kriva je korona. In korona je bila tudi kriva, 
da je v novem šolskem letu utrip Druge, o katerem 
poroča Borec, skorajda potihnil. Moja uredniška 
dolžnost je bila izbrskati čim več dogajanja v statič-
nem čakanju vrnitve v šolo in k temu spodbuditi 
tudi vas, novinarje, zato sem res ponosna, da nam 
je kljub koroni uspelo spisati dve številki, četudi 
v pdf obliki. V tem času sem se precej »namatrala«, 
svoj redki prosti čas sem posvečala Borcu, enkrat 
sem celo napol špricala neko Google Meet uro, 
da sem med njo lahko izvedla intervju, a delo ure-
dnice je bilo prav zares fino: spremljati napredek 
novinarjev, predalčkati članke, fotografije, pa tudi 
kakšnega maila pohvale gospoda ravnatelja se člo-
vek ne brani. To izkušnjo si bom najbolj zapomnila 
po »gruntanju«, kako postaviti Borec Google učil-
nico, po Borčevskem adventnem koledarju, po tisti 
»prešpricani« Google Meet uri in še po čem.

LETOS SI NA PREŠERNOVEM NATEČAJU PREDSTAVILA 

SVOJE SKLADBE, ZA KATERE SI BILA NAGRAJENA. KAJ 

TI POMENI GLASBA? ALI NAMERAVAŠ Z GLASBO IN S 

PISANJEM PESMI NADALJEVATI TUDI V PRIHODNJE?

Glasba je z mano že od nekdaj; morda sem jo pode-
dovala od stare mame, morda se mi je vtisnila v srce 
z Evrovizijo, ne vem. Vsekakor sem že od začetka 
njena velika ljubiteljica, saj ima glasba moč, da iz-
raža notranja občutja, sporoča življenjske modrosti 
in povezuje ljudi. V pisanju glasbe sem se znašla 
dokaj naključno. V osnovni šoli sem bila bolj poet, 
navdušen nad zvenom rim, kot pa kak zaprisežen 
»muzičar«, predan sozvočju harmonij. V gimnaziji 
se je zgodil preobrat. Začela sem se navduševati 
nad zvenom rim v sozvočju harmonij. Morda me je, 
podobno kot Prešerna Kopitar, brcnila sodobna 
poezija. Prav malo mi je bilo hudo, da svet poezije 
ni hotel poplesovati v ritmu zastarelih stihov, ki so 
mi bili tako ljubi. Treba je bilo najti neko rešitev, 
za katero se je kmalu izkazalo pisanje besedil. 
Enkrat na neki vaji EST-ja sva se s (so)sošolcem, 
»leaderjem« novonastajajočega benda, v »back-
stagu« nekako dogovorila, da napišem besedilo 
za njihovo prvo avtorsko skladbo. Z njo smo se pri-
javili na Prešernov natečaj. Fantje so ugotavljali, 
da je štima malo previsoka za (so)sošolcev vokal, 
(samokritična) jaz pa, kako ponesrečeno besedilo, 
za pogreznit se v zemljo, sem napisala. Nazadnje 
smo bili nagrajeni in prav oddahnila sem si, misleč, 
morda pa moje besedilo le ni tako zanič. Naslednje 
leto sem se podala na svojo pot, iz osnutkov napi-
sala dve pesmi, ju amatersko posnela in prijavila 
na Prešerna. Da sta bili nagrajeni, mi je dalo po-
trditev, da cele poletne počitnice učenja uporabe 
programa za skladanje le niso bile zaman. Z glasbo 
bi se vsekakor rada ukvarjala tudi v prihodnje, 
morda kot avtorica besedil in glasbe zase ali za dru-
ge, a zavedam se, da se moram še veliko naučiti, 
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pridobiti več izkušenj, splesti glasbena prijateljstva. 
Kdo ve, morda pa se še kdaj vidimo na Evroviziji. 
(Smeh.)

BILA SI TUDI ČLANICA EST-JA. GLEDE NA TO, 

DA STA BILI ZADNJI DVE LETI ZAZNAMOVANI S 

PANDEMIJO IN NASTOPOV NI BILO VELIKO, JE TVOJA 

IZKUŠNJA Z EST-JEM VERJETNO DRUGAČNA KOT 

IZKUŠNJA TISTIH, KI SO PRI NJEM SODELOVALI V 

"NORMALNIH ČASIH". KAKO BI JO OPISALA?

Iskreno se mi ne zdi, da bi bila moja izkušnja kako 
posebej drugačna od izkušnje ostalih. Malo mi je 
žal za tisti obljubljeni izlet v London, ki mi je med 
poletnimi intenzivnimi vajami bil še edina preo-
stala motivacija, ki ni izpuhtela s hektolitri potu 
na odru amfiteatra. Prav tako smo pol leta prve 
sezone nastopali kar uspešno; vsak petek predstava, 
navdušene množice občinstva, neopisljiv občutek, 
ko ves igralski ansambel na odru (s pomočjo tehnikov 
za odrom in vse naokoli) suvereno zapoje v štiriglasju 
(ki smo ga še pol ure pred predstavo pilili, ker je prej-
šnjič »zvenelo češko«) in neizmerno veselje, ko doži-
viš stoječe ovacije v Cankarjevem domu. Do marca 
2020 je šlo vse po načrtu in zame je teh nekaj me-
secev krasne EST-izkušnje bilo dovolj in enako, kot 
če bi Figara igrali dve leti. Se mi zdi, da nisem kaj 
dosti zamudila, morda le kakšnih 50-krat po pet mi-
nut do začetka predstave in skupinsko »hypeanje« 
v zaodrju.

ZADNJI DVE LETI SI PREŽIVELA V PROGRAMU MM. ZAKAJ 

SI SE ODLOČILA ZANJ? BI SE ZANJ ODLOČILA PONOVNO? 

KAKO JE PRIPOMOGEL K TVOJI IZBIRI ŠTUDIJA? 

Ta odločitev je prišla zelo spontano, ker res nikoli 
nisem izrecno nameravala v program MM. V svojem 
starem razredu sem se vedno počutila nekoliko 
»outsidersko«, kot da sem prvi šolski dan (ko sem de-
jansko brez očal skoraj zamešala učilnice in se pridru-
žila sosošolcem) stopila v napačen razred. (Smeh.) 
V drugem letniku so mnogi sošolci že razmišljali 
o vpisu na MM, pa sem si rekla, poskusimo, če bo, bo, 
če ne bo, ne bo. MM se mi je zdel dobra priložnost, 
da izboljšam svojo polomljeno angleščino, prav tako 
pa se je nanj vpisovalo kar nekaj mojih znancev 
in znancev mojih znancev, s katerimi smo v teh 

dveh letih postali res dobri prijatelji. Vsekakor bi se 
za MM ponovno odločila, četudi nam je bilo zaradi 
pandemije teže kot generacijam pred nami. Če se 
ne bi vpisala na MM, bi sebe prikrajšala za ogromno 
lepih trenutkov, mnogo življenjskih spoznanj, pred-
vsem pa za priložnost, da sem to, kar sem. Del tega 
je verjetno tudi moja izbira študija. Mislila sem, 
da mi bo nevrobiologija v povezavi s psihologijo 
tlakovala pot v svet nevroznanosti s študijem na ka-
teri britanski univerzi. Prav hvaležna sem Brexitu, 
da me je postavil na realna tla in mi pomagal ovre-
dnotiti željo po tujini. Ugotovila sem, da te želje 
niti nimam in da se čez 20 let pravzaprav še nikjer 
ne vidim. Tako sem se morala ponovno podati 
na lov za študijem. Odločala sem se reees dooolgo. 
Celo leto sem mencala, nato pa sem si en dan rekla: 
»Vesna, želiš delati dobro v svetu? Potem izberi psi-
hologijo!« In tako sedaj čakam na rezultate mature, 
da grem oktobra v belo Ljubljano, nikdar zaspano.

GLEDE NA TO, DA SI SODELOVALA PRI TOLIKO 

RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH, PO ČEM SI BOŠ DRUGO 

NAJBOLJ ZAPOMNILA? KATERI TRENUTKI TI 

BODO NAJBOLJ OSTALI V SPOMINU?

Hja, ta bo pa težka … Drugo si bom zapomnila 
po marsičem, ne le po dejavnostih. Recimo, zapo-
mnila si jo bom po čudovitih rastlinah. Vsa štiri leta 
sem občudovala prekrasno monstero v avli na desni 
strani stopnišča, ob njej nič manj bahavo zamijo, 
pa »rastlinored« taščinih jezikov pri stopniščnih 
oknih, cvetoči spatifil v drugem nadstropju … Prava 
džungla! Šalo na stran, Drugo si bom zapomnila kot 
celoto nepozabnih trenutkov. Prebiranje revij v knji-
žnici, zaključena odlična pri prof. Sajko (menda 
edina v njeni profesorski karieri), za las zgrešena ne-
zadostna pri fiziki, solo del Historie v Figaru, dan, 
ko sva s sošolko nenačrtovano prišli v šolo z ena-
kima puloverjema, martinčkanje na odejah med 
glavnimi odmori, privabljanje potepuškega mačka 
s polivinilom slanine, spletanje regratovih venčkov 
ob prepevanju komadov skupine JokerOut, zaključ-
no zmagoslavje ob koncu zadnje pole na maturi … 
Vsi ti sončni trenutki se zlivajo v en sijoč žarek spo-
mina na moja zlata gimnazijska leta. B
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VITO  
LEVSTIK
_/ Ana Plajnšek

VERJAMEM, DA SO ŠTIRI LETA NA DRUGI TUDI 

TEBI MINILA PREHITRO. KAKŠNA JE BILA TVOJA 

IZKUŠNJA NA DRUGI? KAKŠNA PRIGODA, KI TI JE 

POPESTRILA DIJAŠKO ŽIVLJENJE? KAJ TI DRUGA 

POMENI SEDAJ, KO SE OD NJE POSLAVLJAŠ? 

Res je, štiri leta Druge so minila prehitro. Predvsem 
to koronaleto je minilo izredno hitro, saj nismo bili 
skoraj nič v šoli. Na splošno je bila moja izkušnja 
izredno pozitivna. Spoznal sem mnogo zanimivih 
ljudi, preživel sem veliko lepih trenutkov in seveda 
sem se veliko naučil.
Ne vem, če je to ravno prigoda, je pa zagotovo do-
godek, ki mi bo ostal v spominu. V drugem letniku 
sem obiskal kulturni maraton, kljub temu da je na-
slednji dan na Drugi potekalo državno tekmovanje 
iz fizike. Kulturni maraton je bil super, tako da ne 
vem, kdaj sem zaspal na vrečah pod stopnicami, 
vem pa, da sem se zbudil okrog šestih, nakar je pri-
šel profesor Črček s skodelico sveže skuhane kave, 
ki jo je pripravil samo zame. Zelo lepa gesta. Morda 
mi je ravno ta kava pomagala, da mi je kasneje 
na tekmovanju šlo super, haha.
Na žalost se sedaj poslavljam od Druge. Res je bilo 
super na tej šoli in niti malo ne obžalujem, da sem 
se odločil za Drugo. Prihajam namreč s Ptuja, zato 
sem kar okleval, ali se naj vpišem sem ali ne. Malo 
me je bilo strah, da slučajno ne bom zmogel vsega, 
a se je ta strah izkazal za neutemeljenega. Na Drugo 
se bom vedno spominjal kot na šolo, kjer sem pre-
živel odlična 4 leta svojega življenja in kjer sem spo-
znal svoje interese za nadaljnje življenje.

NADVSE USPEŠNO SI SE V ZADNJIH LETIH UDELEŽEVAL 

TEKMOVANJ IZ ZNANJA, PREDVSEM S PODROČJA 

FIZIKE, ASTRONOMIJE IN MATEMATIKE. KAJ TI 

POMENIJO PRIZNANJA? IMAŠ KAKŠNO VODILO, KI 

MU SLEDIŠ IN TI DAJE ZAGON IN MOTIVACIJO?

Vsi dosežki in priznanja na raznih tekmovanjih 
so zame potrdilo, da se je splačalo vložiti čas 
in energijo v učenje snovi, ki dostikrat presega 
srednješolsko raven. Dosežki so tudi indikator, 

da imam potencial na tem področju, kar mi je olaj-
šalo izbiro študija, in sicer nameravam študirati 
fiziko v Ljubljani. Kje pa najdem motivacijo? Nekje 
v sebi, rahlo zaradi tekmovalnosti, rahlo pa zaradi 
tega, ker sem prepričan, da mi bo usvojeno znanje 
koristilo pri samem študiju, da bom laže razumel 
predavanja. Največ motivacije sem videl v uvrstitvi 
na olimpijado iz fizike ter olimpijado iz astronomi-
je. Vsako leto namreč potekajo olimpijade iz zna-
nja in želel sem si, da bi se kdaj uvrstil na kakšno 
olimpijado, saj se tam veliko naučiš, pa še zastonj 
potuješ v tujo državo. Velikokrat so to kakšni ek-
sotični kraji, recimo Tajska, Japonska, Kolumbija, 
Kitajska, itd. No, v drugem letniku sem se uvrstil 
na olimpijado iz astronomije, a je ta potekala 
na Madžarskem. Pa tudi letos sem prišel na evrop-
sko fizikalno olimpijado, vendar se bo zaradi koro-
ne pisala na daljavo.

KOLIKO ČASA IN TRUDA PA JE POTREBNO VLOŽITI 

V ŠOLSKO DELO, ČE SI DIJAK NA IB-JU?

Verjetno nisem najboljši naslov za to vprašanje, saj 
IB zame sploh ni bil tako naporen, haha. Namreč 
fizika, matematika in kemija so predmeti, ki mi 
res grejo dobro, tako da mi pisanje poročil in uče-
nje za te predmete ni predstavljalo velike ovire. 
Drugače pa je na IB-ju na splošno potrebno veliko 
stvari delati bolj sproti kot v nacionalnem oddelku. 
Zelo pomaga tudi, da si res izbereš predmete, ki te 
veselijo, ali pa vsaj, da si za IA-je pri vseh predmetih 
izbereš teme, ki so ti blizu, saj je potem samo delo 
veliko manj naporno in na čase celo zabavno. Težko 
rečem, koliko časa je potrebno vložiti. Odvisno tudi 
od lastne ambicije, od tega, koliko točk želiš na ma-
turi.

ZDI SE, DA SI TUDI VELIK LJUBITELJ ASTRONOMIJE, KI JE 

ZARES FASCINANTNA IN PRAV GOTOVO NE SUHOPARNA 

ZNANSTVENA VEDA. PRAV PREPROSTO VPRAŠANJE: ZAKAJ 

IMA ZATE TAK PREVZEMAJOČ ČAR, ZAKAJ TE INTRIGIRA? 

Astronomija se ukvarja z nepredstavljivo velikimi 
in starimi objekti. Ta velikost da posamezniku 
misliti, kako majhni in nepomembni smo v resnici 
in kako je naše življenje v resnici kratko glede na ve-
soljsko raven. Zavedanje lastne nepomembnosti 
in majhnosti je iskreno prav zastrašujoče, tako da se 
lahko vprašamo, v čem je sploh smisel življenja. 
A ravno s tem posameznik lahko spozna lepoto 
vsega. Astronomija je resda lepa, vse te svetleče 
zvezdice in bleščeča Luna na nebu, a še lepše je, 
ko spoznaš, da je vesolje hladno in prazno, življenje 
tukaj na Zemlji pa toplo, veselo in polno dogodi-
vščin. Začneš ceniti svoj obstoj na tem planetu. Vse 
to skupaj je zame tisti prevzemajoči čar astronomi-
je.

POLEG VSEH OBVEZNOSTI TRENIRAŠ TUDI BOKS. KJE 

TRENIRAŠ IN OD KOD NAVDUŠENJE ZA TA ŠPORT?

Boks treniram samo rekreativno, in sicer pri 
Dejanu Zavcu na Ptuju. Zakaj ravno boks? Iskreno? 
Ne vem, kako sem prišel do boksa. Potreboval sem 
nek šport, saj je ta izrednega pomena za zdravo 
življenje, tako da sem se nekako znašel v Dejanovi 
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telovadnici. Sedaj mi boks predstavlja pravo spro-
stitev v življenju. Ne vem, nekaj pomirjajočega je v 
udarjanju vreč in v sparingu z ljudmi v ringu. Lahko 
pozabim na vse obremenitve v življenju, tako da mi 
boks pomaga pri lajšanju stresa, ki se včasih nabere 
med šolskim letom.

V PROSTEM ČASU, KI JE NAJBRŽ PRAV PESTRO OBARVAN, 

RAD GLEDAŠ TUDI SERIJE. KATERE SO SERIJE, KI SO 

TI VŠEČ IN SO VREDNE, DA JIM NAMENIŠ SVOJ ČAS?

V zadnjem času bolj gledam anime, kot na primer 
Attack on Titan, Death Note ter Seishun Buta Yaro. 
Od bolj standardnih serij pa mi je všeč Witcher, 
Game of Thrones, Vikingi, Money Heist, Elite 
in Queen's Gambit. Ta zadnja je recimo presegla 
moja pričakovanja, saj sem mislil, da bo samo nekaj 
dolgočasnega o šahu, a je bila mnogo boljša, tako 
da sem tudi sam po dolgem času začel malo igrati 
šah. Na splošno so mi všeč vse serije, ne glede 
na stil, tako da ne morem enolično reči, kakšen slog 
mi je všeč.

NA KONCERTIH SI NASTOPAL TUDI KOT KITARIST, 

PRAV TAKO SODELUJEŠ V MLADINSKEM 

PEVSKEM ZBORU II. GIMNAZIJE MARIBOR. KJE 

IMA DANES MESTO PRI TEBI GLASBA? 

Glasba me spremlja vsepovsod, kamor grem. 
Resnično, brez svojih slušalk ne grem nikamor, 
predvsem na vlak ali pa avtobus ne, saj lahko tam 
v miru poslušam glasbo. Glasba kot taka, pa naj 
bo to petje, igranje ali pa samo poslušanje, je zame 
še ena oblika sprostitve. Odlična je tudi, ker lahko 
igram ali pa poslušam glasbo glede na trenutno raz-
položenje, kar ima še dodaten učinek na sprostitev.

KOT IZKUŠEN DRUGOGIMNAZIJEC … KAKŠEN 

NASVET ZA PRVE LETNIKE, KAKO NAJ PREŽIVIMO 

SVOJ SKOPO ODMERJEN ČAS NA II. GIMNAZIJI? 

MENIŠ, DA NAS JE PONOVNA KARANTENA 

PRIKRAJŠALA ZA SLOVITI »DRUGA VIBE«?

Eh, vi, prvi letniki, še imate čas, da nadoknadite vse 
zamujeno. Ob predpostavki, da bo naslednje leto 
pouk potekal v šoli brez večjih ovir, mislim, da bo-
ste lahko brez težav začutili »Druga vibe«. Samo 
glejte, da boste res cenili vse trenutke na Drugi, 
zato se poskusite udeležiti vseh dogodkov, ki jih 
Druga ponuja. B
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ČE VEM, DA BO VSE OK, 
JE TO RES TVEGANJE?
Eden izmed znanih obrazov Druge je Jure 
Kekec, ki obiskuje MM2 in aktivno sodeluje 
pri manjših, srednjih in večjih projektih znotraj 
in zunaj šole. Poznamo ga pod imenom The 
Blu, po realizirani ideji Walk Across Slovenia, 
po vznemirljivih vlogah v predstavah Gnosisa, 
sodelovanju pri šolskih proslavah ... Ob vseh 
akademskih in umetniških dosežkih pa bi 
mu lahko pripisali tudi splošno popularnost. 

V ČASU ŠOLANJA SI SE UDEJSTVOVAL PREDVSEM PRI 

UMETNIŠKIH IN KULTURNIH DOGODKIH, POZNAMO 

TE PO VLOGAH PRI GNOSISU, PA PO PETJU V RAZNIH 

ZASEDBAH, KAJ PA SO ŠE DRUGE MANJ POZNANE 

STRASTI, MOGOČE TUDI KAJ BOLJ NARAVOSLOVNEGA?

Naravoslovje pa, moram reči, res ni na mojem se-
znamu strastnih stvari. Predmeti, kot je npr. fizika, 
znajo biti zanimivi pri pouku, osebno pa se nikoli 
ne bi videl v takšni karieri. Moje strasti, ki ji redkeje 
pokažem, so spremljanje formule 1, igranje video 
iger in v zadnjem času tudi kuhanje.

ZADNJE LETO SMO TE LAHKO ŽE VEČKRAT POSLUŠALI 

KOT DEL GLASBENE SKUPINE Z IMENOM THE BLU. JE 

TO SAMO DIJAŠKI BAND, KI BO ZAMRL PO KONČANEM 

ŠOLANJU, ALI JE TO ZASEDBA, KI JO BOMO LAHKO 

ŠE SPREMLJALI IN POSLUŠALI? SE OBETAJO TUDI 

KAKŠNE AVTORSKE SKLADBE, MOGOČE KAK ALBUM?

The Blu je trenutno širši naziv za vse glasbene 
projekte, s katerimi se ukvarjam in primarno pred-
stavlja samo mene. V prihodnje mi je to definitivno 
prioriteta, tako da če bo šlo vse po planu, pričakuj-
te, da boste to ime še kdaj slišali. Eno avtorsko pe-
sem sem predstavil na kulturnem maratonu, veliko 
se še jih ustvarja, ampak trenutno se mi izdaje še ne 
zdijo smiselne, nato komaj sledijo albumi.

SKUPAJ S SOŠOLCEM SI SE ODPRAVIL NA POHOD PO 

SLOVENIJI, NASLOVLJEN WALK ACROSS SLOVENIA. 

KAKŠNE SO AMBICIJE ZA VNAPREJ? JE TO ZADNJI POHOD 

ALI UPAŠ, DA SE BO TO RAZVILO V KAJ VEČ KOT SAMO 

POHOD V DVOJE? SE JE ŽE KDO JAVIL, KI BI SODELOVAL?

Walk across Slovenia je bila zelo spontana zamisel, 
za katero je bil Matej tudi dovolj spontan in nanjo 
pristal. Z Matejem sva se velikokrat pogovarjala, 

JURE 
KEKEC
_/ Ajša Kacjan
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kako bi lahko to nadgradila, a trenutno ni nič načr-
tovano. Kljub temu da je bilo zelo naporno, bi šel 
še enkrat, ker zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da je 
bila to najbolj kulska stvar, ki sem jo naredil v življe-
nju. To poletje se bom verjetno bolj posvetil glasbi, 
ampak nenehno razmišljam, kako bi lahko potegnil 
vzporednico in uspeh lanskega pohoda povezal 
z glasbo.

IMAŠ KAKŠNO ZANIMIVO ZGODBO ALI HECEN 

PRIPETLJAJ IZ ŠOLSKIH ZABAV, KI SO VČASIH ŠE 

OBSTAJALE IN BI JO RAD DELIL Z BRALCI, DIJAKI?

Imam, ampak niso za 'govorit naokoli'.
V VSEH ŠTIRIH LETIH SI IMEL VELIKO STIKOV Z 

RAZLIČNIMI PROFESORJI. KATERI JE TA, KI TE JE 

NAJVEČKRAT NASMEJAL, KATERI JE TA, KI BI GA 

OZNAČIL ZA NAJBOLJ DOSLEDNEGA, IN KATERI 

JE TA, KI TE JE PUSTIL RAVNODUŠNEGA?

To je res nelagodno vprašanje, saj je tako, kot da bi 
moral izbirati najboljšega prijatelja, ampak če bi 
želel res nekoga izpostaviti, bi izpostavil izjemne-
ga profesorja fizike in bodočega ravnatelja prof. 
Jagodiča. Obvlada učiteljsko vlogo in pri njem res 
pozabiš, da si pri pouku. Strast do fizike in pouče-
vanja sta očitni in mislim, da te ta strast kot dijaka 
najbolj pritegne in motivira. Je tudi odličen človek 
v zasebnem življenju, kar sem ugotovil, ko smo bili 
skupaj na izmenjavi na Kitajskem, kar tudi ni lahko 
reči za vse profesorje. Imel sem dober odnos z vse-
mi profesorji (večino časa), ampak vseh žal tu ne 
morem omeniti, upam, da ne zamerijo.

KATERI FILM JE ZADNJI, KI SI GA 

GLEDAL, IN KAKO BI GA OCENIL?

Moram priznati, da doma res redko sam gledam 
filme ali pa serije in raje alternativno prosti čas 
zapravljam z videogrami. Sploh zdaj, ko so kina za-
prta, je bil verjetno moj zadnji pogledan film nekaj 
mesecev nazaj, in sicer novi dokumentarec Shawna 
Mendesa. Dober dokumentarec, ki nudi vpogled 
v nastanek njegovega prejšnjega albuma. 9/10.

KAKŠNEMU TIPU ČLOVEKA BI PROGRAM MEDNARODNE 

MATURE PRIPOROČAL IN KAKŠNEMU ODSVETOVAL?

Ne verjamem, da IB išče določen profil dijaka. Vpisa 
ne bi odsvetoval nikomur, ker mislim, da bi vsak 
moral izkusiti to izkušnjo. Priporočal bi ga res vsem, 
ne glede na to, kaj delate in kako vam gre z ocena-
mi, vpišite se, ker na koncu ne gledajo na številčne 
kriterije, ampak na vašo prepričljivost. Če ste pre-
pričljivi, ni razloga da vas ne bi sprejeli, zato vsaj 
poskusite.

KAKŠNI SO TVOJI CILJI V PRIHODNOSTI? KATERI 

ŠTUDIJ BOŠ OBISKOVAL IN KAKO ZELO PREPRIČAN 

SI, DA JE BILA TO PRAVA ODLOČITEV? 

Trenutno sem vpisan na študij ekonomije na uni-
verzi WU na Dunaju in čakam na to, da me sprejme-
jo. Ekonomijo imam rad in sem se zanjo odločil, 
ker ima aplikativno vrednost v povezavi z glasbo. 
Nisem prepričan, da bo ekonomija moja dolgoročna 
kariera, ampak vem, da je ta faks trenutno ta, kjer 
moram biti.

BI SE STRINJAL S CITATOM RAVNATELJA IVANA 

LORENČIČA: “V ŽIVLJENJU LAHKO USPEŠ SAMO TAKRAT, 

KO SI UPAŠ, VČASIH JE TREBA TUDI MALO TVEGATI. 

ČE NIČ NE TVEGAŠ, NAJVEČ TVEGAŠ, KER OSTANEŠ 

TAM, KJER SI«? BI REKEL, DA SI UPAŠ? ALI KDAJ KAJ 

TVEGAŠ, ČEPRAV VEŠ, DA IZID NE BO USPEŠEN? KAKO 

ZELO PRERAČUNLJIV SI PRI SVOJIH ODLOČITVAH?

Seveda se strinjam, verjetno je težko najti nekoga, 
ki se ne bi. Je pa to zelo odvisno od perspektive, saj 
tveganje pomeni, da lahko nekaj vrednega izgubiš. 
Za sebe bi rad rekel, da rad tvegam, ampak hkrati 
vem, da bom ne glede na vse, imel streho nad gla-
vo in nekaj za jesti. Če vem, da bo vse ok, je to res 
tveganje? Menim, da je treba situacijo in sebe toliko 
razumeti, da ugotoviš, da večinoma dejanskega tve-
ganja sploh ni in lahko potem dejanje storiš mirne 
duše. Vsem bi rad povedal to, kar Nike pravi že ves 
čas: “Just Do It”. Če ne bi tvegal, ne bi šel tako slabo 
pripravljen prehodit Slovenije, ampak je zdaj to naj-
boljša stvar, ki sem jo naredil v življenju. Splača 
se! B
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NEJA  
BRUMEC
_/ Katarina Kolar

ZA POLETJE SEM SI 
LETOS PLANIRALA 
ŠTIRI POTOVANJA. 
NA KONCU PA NE BOM 
ŠLA NIKAMOR. 
Z Nejo Brumec, perspektivno gledališčnico 
in plesalko, se dobiva na meetu, obe malce 
hitiva, ker iz vseh strani na pogovor pritiska 
matura. Hitro torej pričneva in ne okolišiva. 

KDAJ SI SE ZAČELA UKVARJATI Z GLEDALIŠČEM?

Z gledališčem sem se začela ukvarjati šele v prvem 
letniku, ko sem odšla na gledališko šolo k Svitu. Prej 
sem se z gledališčem ukvarjala toliko, kolikor sem 
plesala, prav z igro pa sem se torej začela ukvarjati 
šele na gledališki šoli. V drugem letniku je že nasta-
la prava predstava, sledile so Vizije …

OMENILA SI PLES. PLESALA PA SI ŽE OD MALEGA?

Ja, z baletom sem začela v prvem razredu, mogoče 
celo v vrtcu. 

KAJ TI JE PRINESEL PLES?

En kup problemov (smeh). Izbiro baleta obžalujem, 
ker je prisotnega preveč pritiska, sploh glede la-
stnega telesa. Mi je pa ples dal ljubezen do glasbe 
in neko drugo možnost izražanja. Kasneje sem 
se začela ukvarjati tudi s sodobnim plesom. To mi 
je prineslo dosti več; dobila sem nov krog prija-
teljev, spoznala sem ogromno ljudi in pridobila 
občutek, da lahko s svojim telesom ustvarim nekaj 
novega. Ne tako, da nekaj povem, zapojem, ampak 
tako, da se brez besed izrazim s čistim gibom. 

SI TA ASPEKT SODOBNEGA PLESA POTEM 

VKLJUČEVALA V USTVARJANJE GNOSIS PREDSTAV?

Definitivno, ko enkrat plešeš, to postane 

samoumevno, enostavno to nezavedno vključuješ 
v proces nastajanja predstave. Potem pa te večkrat 
nekdo prosi, da narediš neko koreografijo in najprej 
se načeloma ustrašiš, ampak potem kar nekako 
steče. 

KAJ BI SEDAJ, KO POGLEDAŠ NAZAJ, 

POVEDALA O GNOSISU?

Gnosis je malo hecen. Vedno se na kup naberejo 
takšni ljudje, ki so vsi »propalice« (smeh). Vsak 
je po svoje poseben, nas pa vse združuje ljubezen 
do gledališča. Gnosis mi je dal vedenje, da bo vse, 
kar narediš, v redu. Vedno smo predstavo ustvar-
jali skupaj, in sicer na način, da smo lahko naredili 
to, kar smo hoteli, ker je prav to potem najboljše. 
In tako se je tudi vedno najboljše izšlo. 

TOREJ OGROMNO UMETNIŠKE SVOBODE?

Ja, včasih še preveč. Včasih sem Svitu rekla, če bi 
mi lahko, prosim, povedal, kaj naj naredim. On pa 
mi je odgovoril samo: “Ne, naredi to, kar ti misliš, 
da bi ta oseba naredila v tem primeru.” V bistvu 
smo imeli vso umetniško svobodo, ki obstaja 
(smeh). 

KAJ TI JE BILO V PROCESIH NAJLJUBŠE?

Ne vem, kavice po vajah? (smeh)
KAKO BI STRNILA MISLI O SVOJI VLOGI V 

HAMLETMAŠINI IN NOSOROGIH?

Prva vloga mi je bila res ful kul, bila sem si všeč 
in v njej sem se dobro počutila. Bila sem ženska … 
V drugi predstavi (Nosorogih) pa sem bila moški. 
Bilo mi je ful grozno, na odru sem morala prvič 
izgledati tako, da sem se sama sebi zdela grda. Bila 
sem preobražena v moškega in to se mi je zdelo 
grozno, sploh, ko sem se zagledala na fotografijah. 
Mi je pa to dosti dalo. Sploh to, da mi ni treba iz-
gledati tako, kot si želim izgledati. Takrat sem prvič 
popolnoma izgubila stik s seboj in postala sem neko 
sebi polarno nasprotje, ker v meni ni smelo ostati 
popolnoma nič ženstvenega, najstniškega, igrivega, 
skratka nič Neje. Bila sem star in zatežen pijanec, 
ki ga je strah. 

NOSOROGI SO SE S PRVIM LOCKDOWNOM 

ČUDOVITO TEMATSKO POVEZALI. 

Res je. Še preden se je prestava prekinila, se je za ko-
rono vedelo, da obstaja. Pri nas je še ni bilo, vendar 
se je po svetu že začela širiti. In v tekstu smo takrat 
dejansko spremenili in govorili o koroni. Dejansko 
so se dale potegniti nore vzporednice. 

KAKO TE JE ZDELALA PANDEMIJA?

Pri koroni so plusi in minusi. Minus je v klimi med 
ljudmi, ko nekoga srečam, se mi zdi, da je med 
nama neka navidezna meja. Kot da smo se začeli 
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bati bližine. Pozitivno pa se mi zdi to, da sem imela 
na začetku šolskega leta več časa za šolo. Zdaj se je 
to malce spremenilo (smeh). In vse skupaj se lahko 
spet poveže z Nosorogi. 

ČE BI LAHKO IZBRALA LIK IZ KATERE KOLI 

DRAME, ROMANA, FILMA … KAJ BI TO BILO?

Sicer nisem o tem nikoli razmišljala … Verjetno 
bi igrala nekaj, kar zame nosi čustveno vrednost, 
nekaj iz otroštva, nekaj Disneyjevega. Nekakšen 
musical ... Dejansko mi je bilo vedno žal, da nisem 
šla na EST. Zelo rada plešem in pojem, ampak neka-
ko se potem zaradi Gnosisa nisem pridružila. 

KAJ PA MACBETH, BO ALI NE BO?

Bo, ampak naslednje leto, ko več ne bom na šoli. 
Svojo vlogo sem predala naprej. 

KAKO SI SE NA VLOGE PRIPRAVLJALA?

Svit nam je zelo hitro povedal, koga bomo igrali. 
Rekel nam je, da naj v vsakdanjem življenju razmi-
šljamo o tem, kaj bi naredil naš lik v tem primeru, 
življenjski situaciji. V fazi umetniškega procesa, 
v inkubaciji, mora potem vloga, gradivo, zamisel 
v glavi zoreti brez tega, da bi se z njo zavestno 
ukvarjal. In to je bilo ravno to, ta priprava. Ker 
si zelo hitro izvedel, kdo si, si nezavedno razmišljal 
o identiteti te osebe in ustvaril si si svojo sliko, v ka-
tero si se potem vživel. 

IN TO JE NEIZMERNO ČUDOVITO, A NE?

Ja, itak. To je najboljša stvar. 

PA TI TO PREDSTAVLJA DOVOLJ MOČNO SILO, DA SI SE 

PRIJAVILA NA SPREJEMNE IZPITE NA AKADEMIJO?

Nisem se prijavila, je pa bilo to zelo aktualno. 
Ogromno pros and cons listov je bilo nalepljenih 
vsepovsod, na koncu pa je nekaj točk proti vse sku-
paj spremenilo v ne. 

AMPAK KLJUB TEMU SE Z IGRO NAMERAVAŠ 

UKVARJATI TUDI V PRIHODNOSTI? 

Ja, zagotovo. Vpisala se bom v prostovoljno gleda-
lišče v Gleju v Ljubljani. Sem pa glede na to, da sem 
prej plesala, razmišljala tudi o fizičnem gledališču, 
ustvarila bi neko gibalno-gledališko predstavo. 

KAJ BI OSEMNAJST/DEVETNAJTLETNA NEJA 

VPRAŠALA NEJO, STARO 30 LET?

(nekaj časa tišina in razmišljanje) Ne moreš priča-
kovati hitrega odgovora (smeh). (po dolgem razmi-
sleku): Ma, nič je ne bi vprašala. Hočem, da se vse 
odvije tako, kot se mora. 

SO POLETI V PLANU KAKŠNA POTOVANJA?

Joj, za poletje sem si letos planirala štiri potovanja. 
Na koncu pa ne bom šla nikamor. Mogoče bom šla, 
če bo vse skupaj izzvenelo, ampak si ne želim, da bi 
mi koronsko vzdušje pokvarilo izkušnjo, ki sem 
si jo želela pridobiti. Prestavljam na naslednje leto 
(smeh). 

KAJ PA SO BILI TI ŠTIRJE PLANI :))?

Najprej Grčija s prijateljicami, potem Ukrajina 
s fantom, nato Pariz z drugo prijateljico in ob koncu 
Berlin s teto. 

AH, ČUDOVITO SE SLIŠI. UPAMO, DA VSAJ NEKAJ 

USPE. SE KAJ GLEDAMO V LJUBLJANI! B
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