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Kljub napornemu letu nam je uspelo pripraviti
novo številko Isker. V njej so predstavljene
raznolike teme, ob katerih, upamo, boste
pozabili na tegobe šolskega leta in z
novim upanjem stopili počitnicam naproti.
Posebej smo se osredotočili na 30. obletnico
osamosvojitve naše domovine, sicer pa smo
poskušali izpostaviti teme iz čim več različnih
področij življenja in znanosti, zato verjamemo,
da bo v teh Iskrah vsak našel svoj kotiček.
Želimo vam lepih počitnic!
Iza Zeljkovič in Ajda Furlan
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ZIVLJENJE
IZZA
EKRANOV
A n k e t a o d i j a š k e m
ž i v l j e n j u m e d k a r a n t e n o
Ko sem končala s šolskimi obveznostmi, se mi je zazdelo, da
bi moji psihi koristilo obujanje zabavnih spominov iz časa karantene.
In ker res nisem imela drugega dela,
sem se pač odločila narediti anketo
na to temo. Poslala sem jo vsem
štirim letnikom in, oh, kako zelo sem
se zabavala tisti večer, ko sem brala
odgovore. Vesela sem, da se jih je
nabralo več kot 180. Nad nekaterimi
sem bila presenečena, drugi so se
mi zdeli malo zaskrbljujoči, zdi se
mi pa, da skupaj dobro odražajo
dijaško življenje v času korone.

vašega poguma in brezbrižnosti do
šole.

1. Kolikokrat si zaspal/-a

»Profesorica je med
videokonferenco štrikala
in jedla jogurt.«

za videokonferenco?

Iskreno sem bila prav ponosna na
nas, saj 35 % dijakov nikoli ni zaspalo.
Enkrat do trikrat nas je zaspalo 37 %,
(skorajda spodobi se, da kdaj zaspiš,
sploh če imaš pouk že ob 7. 30). Trikrat
do petkrat jih je zaspalo 17 %, kar
ni tako malo, ampak v resnici se
mi niti ne zdi čudno, glede na to,
kolikokrat smo ostajali budni pozno
v noč. Ostane še 12 % škofijcev, ki so
zaspali več kot 5-krat. Rečem lahko
le, da si želim, da bi imela vsaj malo

4

2. K a k o

pogosto
si jedel/-a med
videokonferencami?
Očitno je 7 % dijakov na naši šoli
na dieti ali pa imajo prazne hladilnike, ker niso nikoli jedli. Redko se je
prehranjevalo 34 % dijakov in, no ja,
kako definirate redko? Enak delež jih
je jedel občasno, 26 % pa pogosto.
Zdaj obžalujem, da nisem vprašala,
ali so pojedli več kosil ali več zajtrkov.

3. A l i

si se kdaj
pretvarjal/-a, da ti
ne dela kamera?
Malo več dijakov je na to vprašanje
odgovorilo z DA kot z NE, in njihovi
vzroki so bili večinoma lenoba, nizka
samopodoba, prehranjevanje, spanje.
Pa še nekaj najbolj zanimivih: »Ker
sem bil zunaj in sem imel Zoom
vključen, samo da profesor vidi, da

sem prisoten.« »Medtem sem kuhal
in me ni bilo za kamero, pa tudi
moj mlajši brat je zganjal vragolije
v ozadju.« »Enkrat sem se delala,
da sem zmrznila, da mi ne bi bilo
treba odgovoriti pri italijanščini.«
»Manj možnosti je, da te pokličejo
ali vidijo, kakšne “face” delaš, ko nič
ne razumeš.«

4. A l i s i b i l / - a k d a j n a

videokonferenci še
vedno napol v pižami?
No, 22 % škofijcev je bilo zelo lenih
in se nikdar niso preoblekli. Potem je
45 % dijakov, ki nočejo priznati, da
so bili vedno v pižami, in so napisali
občasno. Redko jih je bilo v pižami
15 % – verjetno so ti sicer pridni
in zgledni učenci, ki pa prepozno
vstajajo. Za ostale, ki niso nikdar
bili v pižami, vidim samo dve možni
razlagi: ali ne nosijo pižame ali pa
imajo stroge mame, ki jih zbudijo
že ob šestih.
»Med pisanjem testa je skozi
okno v sobo prišel maček in
se mi usedel na test. Tudi
na zvezke se mi je pogosto
usedel, največkrat na zvezke
od nemščine.«

5. A l i

si se kdaj
pretvarjal/-a, da ti
med spraševanjem
ne deluje mikrofon?

nami tudi »nadljudje«, ki so se med
karanteno družili več kot prej (ne
vem, ali hočem vedeti, kako vam je
to uspelo).

Tukaj se lahko pohvalimo z zelo
nizkim procentom dijakov (13 %), ki
so odgovorili z DA.

9. K o l i k o

6. A l i

si vedno
pravočasno
oddal/-a naloge?
Kar 1/3 dijakov je to uspelo in resnično
občudujem njihovo urejenost in
samodisciplino. Ne vem, kako da niste
spregledali tistih rokov ob 14.00 ali
20.00!

7. K o l i k o

si spal/-a
med karanteno
v primerjavi
s predhodnim
obdobjem?
Seveda je večina (60 %) spala več časa
in mislim, da je bila to ena največjih
prednosti šolanja na daljavo. Enako
dolgo kot prej je spala 1/5 dijakov
(verjetno so to tisti, ki so jih zbujale
mame). Za tisto 1/5 škofijcev, ki je
spala manj: upam, da ste na splošno
v redu in da se zdaj (v šoli) počutite
bolje.

8. K a j

se je med
karanteno zgodilo
s tvojim socialnim
življenjem?
Približno 1/3 dijakov je obdržala enako
število stikov, kar se mi zdi kar dosti
(moja perspektiva morda ni najbolj
optimistična). Nekaj manj kot 2/3 je
socialno življenje počasi propadlo
(upam, da ne popolnoma). So pa med

od tistega,
kar si napisal/-a
v poročilo za
športno, si dejansko
delal/-a?
20 % dijakov je delalo manj kot pol
napisanega ali celo nič (upam, da
vam je vseeno uspelo preteči naš
slavni tek). Ostali smo delali več kot
pol ali vse in, ja … Verjetno Pablo še
vedno ni zadovoljen z nami (previsoki
standardi – včasih se počutim,
kot da sem na športni gimnaziji).

1o.

Kateri od
profesorjev so
največkrat pozabili
ali zamudili na
videokonferenco?
Bomo uvidevni in bomo zamolčali
imena – ker verjamemo, da tudi
profesorji ne govorijo o naših
spodrsljajih. Ampak se je dogajalo
… (Povemo samo zato, da malo
zvišamo samopodobo dijakom, ki
so zamujali, haha.)

11. A l i

ste se na
daljavo naučili
več (ker nekateri
profesorji res niso
bili milostni z
obsegom snovi)?
Slaba 1/5 učencev trdi, da se je naučila
več, toda res ne vem, komu lažejo.
Skoraj 1/2 je lepo priznala, da so se
naučili manj in, no, to ni nič slabega
(se mi zdi). 40 % dijakov ne ve, ali so

se naučili več, in morda je bolje, da
ostane tako.

»Ena sošolka je pri zgodovini
na začetku ure pela Shape of
you. Prof. Šušteršič je pel za
rojstne dneve.«

»Enkrat je pri uri slovenščine
profesorici tako glasno
ropotal sesalec/pralni stroj
oz. nekaj, da nismo mogli
poslušati, kaj govori, ker je
bilo tako zelo nadležno.«

»“Slikice, slikiceeeee, sicer
vas bom vrgel ven!” –
prof. Mozetič; “Naj živijo
piramide!” – prof. Vidmar,
seveda (on je imel veliko
takih, hahaha).«

»Ko je profesorico zamrznilo
v najbolj smešni pozi ...
Seveda smo izkoristili
trenutek.«

»Navdušenje profesorice nad
filtri in ozadji, ki jih lahko
spreminjaš na Zoomu–vsi
smo bili genialci, ker smo
jih znali menjati.«

Ajda Furlan
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TANJA OBLAK
G o s p a ,
S l o v e n i j o
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Kot navdušeni klekljarici, ki se že
vrsto let ukvarjam z belimi nitkami,
mi je sreča namenila vzpostaviti
stik z gospo Tanjo Oblak, žensko z
velikim srcem, ki bi jo rada skupaj z
njenim delom predstavila dijakom
Škofijske gimnazije Vipava.
Sodelovala sem na tekmovanju
»Knjigovanje« in za projekt sem
izdelala lutko s čipko. Po končani
razstavi sem, s pomočjo gospe
Aksinije Kermauner, lutko podarila
slepi deklici, ki jo je Tanja Oblak
naučila klekljati. Človek, ki zmore
nekaj tako čudovitega podariti
slepemu otroku, ima v srcu lahko le
ljubezen. Vsi, ki klekljamo, vemo, kako
zahtevna je ta veščina, kako uspe to
slepemu otroku, je Božja skrivnost.
Gospa Tanja je samostojna
pedagoginja v kulturi in
interpretatorka slovenske kulturne
dediščine. Ukvarja se s klekljanjem
in že večkrat je povezala mnoge
klekljarice v različnih projektih.
V Sloveniji ima klekljanje več
kot 300-letno tradicijo, prva šola
klekljanja pa je nastala v času
Marije Terezije v Ljubljani. Znanje
se je sprva prenašalo iz roda v rod,
kasneje so nastale čipkarske šole.
Gospa Tanja ohranjanje dediščine čuti
kot poslanstvo, zato je v svoje delo
vložila veliko truda in organizirala
ter vodila več odmevnih projektov.
ČIPKE ZA LURD
Leta 2012 se je na njeno pobudo začel
projekt »Čipke za Lurd«. Italijanska
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organizacija Unitalsi že več kot sto
let organizira romanje invalidov v
Lurd, zadnja leta se pridružujejo tudi
invalidi in bolniki iz Kliničnega centra.
Leta 2010 se je gospa Tanja pridružila
romanju kot spremljevalka slepi
prijateljici in romanje jo je prevzelo.
Ob prihodu domov je začutila željo,
da izdela klekljan prt in ga odnese
v Lurd. K sodelovanju je povabila
slovenske klekljarice in klekljarice
iz vsega sveta. Iz koščkov čipk je
nastal velik prt. Čipke so prihajale iz
Avstralije, Nove Zelandije, Kanade,
Japonske, Grčije, Malte ... Največ
pa je bilo slovenskih. Več kot 500
koščkov čipk je sestavilo edinstven
prt neprecenljive vrednosti, ki ima
duhovni naboj in povezovalno noto.
Vse te koščke sta sešili s prijateljico
Zvonko Senčar. Skupaj sta prt odnesli
v Lurd. Gospa Tanja je želela prt
predati v slovenski narodni noši,
vendar jo je žal pozabila doma. Na
predvečer izročitve se je udeležila
procesije z lučkami. Spoznala je
slovensko invalidko in se ji ponudila
za spremljevalko. Božja previdnost
je hotela, da je imela ta gospa s
seboj narodno nošo, čeprav je ni
potrebovala. Tako je gospa Tanja
prišla do narodne noše in je prt
predala kot zavedna Slovenka. Ta
prt je na oltarju vedno, ko se maše
v Lurdu udeležijo slovenski romarji.
OSTALI PROJEKTI
Leto zatem je zaživel projekt ob
500-letnici Marjinega prikazovanja
v Strunjanu. Več kot 400 klekljaric iz

s v e t u

vse Slovenije je sestavilo podoben
prt. Leta 2014 je za brezjansko Marijo
Pomočnico nastal prt s cvetjem. Vsaka
klekljarica je lahko Mariji podarila svoj
cvet. Cvet, ki ne bo nikoli ovenel in je
v njem z belo nitjo zapisana molitev.
Sočasno je nastal prt za oltar kapele
sv. Marte v Rimu, na katerem vsako
jutro mašuje papež Frančišek. Skupaj
s prtom so nastali tudi mašni plašči.
Gospa Tanja je v slovenski narodni
noši skupaj z gospodom Dežmanom
prt podarila papežu osebno.

Leta 2015 je ob obeležitvi konca 2.
svetovne vojne pod njenim vodstvom
nastalo 70 tridimenzionalnih klekljanih
golobčkov za 70 let miru. Sodelovalo
je 70 klekljaric iz 70 slovenskih mest.
Instalacija je pričela svojo pot z
blagoslovom na Brezjah, kasneje je
potovala po slovenskih mestih in
končno dobila stalno mesto v muzeju
jaslic na Brezjah.
Ob 25-letnici samostojne Slovenije je

nastala prva klekljana slovenska
zastava. 25 klekljaric iz različnih
občin je sklekljalo koščke za zastavo
v velikosti 1 meter x 2 metra. 5 km
niti je spletlo spomin na pomemben
del slovenske zgodovine. Zastava je
potovala po Sloveniji, razstavljena je
bila tudi v slovenskem parlamentu in
predsedniški palači. Ob zaključku je
bila podarjena predsedniku Republike
Slovenije, gospodu Borutu Pahorju.
Danes domuje v idrijskem muzeju.
Gospa Tanja pa ni pozabila niti na
družine v stiski. Projekt “S čipkami po
Božji blagoslov za slovenske družine
v ljubljansko stolnico in cerkev
Marijinega oznanjenja v Ljubljani”
se je začel maja 2018. Klekljarice iz
vseh koncev Slovenije so sklekljale
785 čipk, v sredini vsake je na blagu
z belo nitjo izvezen priimek družine.
Čipke, ki so bile sešite v 23 oltarnih
prtov – za 10 oltarjev v ljubljanski
stolnici in 13 oltarjev v cerkvi
Marijinega oznanjenja, predstavljajo
slovenske družine. Projekt “Brajica

v čipkah” je nastajal v letu 2020
ob 100-letnici skupnega delovanja
slepih in slabovidnih na Slovenskem.
Sodelovalo je 25 klekljaric in čast sem
imela, da me je gospa Tanja povabila
k sodelovanju. Projekt je namenjen
osebam s slepoto, da se jim približa
čipko. Tisti, ki vidimo, pa bomo lahko
spoznali Braillovo pisavo.
Stik z osebo, kot je gospa Tanja,
življenje obogati. Sodelovanje pomeni
odrešenje marsikatere stiske, dobro
delo napolni srce, topla oseba, kot
je ona, nam ga odpre. Gospa Tanja
ima veliko oporo v družini, mož ji je
v veliko pomoč, zato družini lahko
zaželimo vse dobro. Hvala vam,
gospa Tanja, da svoje delo delite
z nami, nas predstavljate svetu
in molite za nas. Bele nitke bodo
zapisane v zgodovino, vaše ime pa
v naša srca!

»Vsem dijakinjam in dijakom
Škofijske gimnazije Vipava
želim, da bi vsako delo
začeli z Bogom in tudi
majhne stvari počeli z veliko
ljubeznijo. V življenju naj
vas spremljata veselje in
pogum. Še tako zahtevni
problemi so rešljivi, če jih
gledamo kot izzive, ki jih
zmoremo rešiti z Njim, ki
nam daje moč. Če delamo
dobre stvari, nas vedno
spremlja Božji blagoslov.«

Še misel, ki jo Tanja Oblak namenja
nam, dijakom ŠGV:

Tanja Oblak

Nika Mravlja
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EPIDEMIJA ZIVLJENJA
R a z m i s l e k

o b

FILOZOFSKO OZADJE
Eksistencializem, ena izmed
najpomembnejših smeri filozofije,
se je pospešeno razvijal v prvi
polovici prejšnjega stoletja in močno
zaznamoval vso takratno umetnost.
Osrednja oseba te miselne smeri je
Jean-Paul Sartre, ki je človekovo
bivanje razumel kot vsoto dejanj,
ki človekov obstoj tudi definirajo.
Obenem je človek naključna in
neutemeljena eksistenca, ki se
sicer uresničuje, a svojega cilja
nikdar ne more doseči. Iz tega
sledi, da je eksistenca nad esenco
(bistvom), kar lahko označimo za
paradoksalno. Enako velja tudi za
svobodo. Obstoj je namreč zaporedje
svobodnih odločitev; pri tem je
človek v izbiranju svoboden, le da
se ne more odločiti za nesvobodo.
»Obsojen« na svobodo neizogibno
preide v konflikt s sočlovekom in
smrtjo. V soobstoju zdaj dveh svobod
postane žrtev tako samega sebe kot
sveta. Iz tega izhaja njegovo trpljenje,
čeprav sam zanj prepogosto krivi
svojo determiniranost.
S problemom eksistence se je ukvarjal
tudi Sartrov sodobnik Albert Camus.
Za razliko od sonarodnjaka življenjske
tragike ni videl v konfliktu svobod
(eksistenc), ampak je trdil, da naj bi
izhajala iz možnosti, da je življenje
(lahko) lepo. Iz tega izhaja njegova
filozofija absurda; bivanjski problem,
ki razmerje med človekom in svetom
označuje za absurdno. Camus se
8

C a m u s o v e m

je predvsem spraševal, ali je v
zavedanju, da svet sam po sebi ni
razumen, vredno živeti. Odgovor
je pritrdilen, in sicer zaradi upora
proti absurdu. Gre za metafizični
upor, ki ga je zmožen le človek, ki
se je odpovedal upanju v posmrtno
življenje. Absurdni človek naj bi tako
v boju s paradoksnim vesoljem in
sočlovekom obstajal kot smejoči se
Sizif. Velik del te filozofije se kaže
tudi v pisateljevih delih.
ČLOVEK IN KUGA
Filozofski roman Kuga bralca postavi
v priobalno alžirsko mesto Oran. Gre
za moderno trgovsko središče, ki
pa ga Camus označi za brezdušno,
neslikovito, polno zdolgočasenih
ljudi. Prebivalci – skupek anonimnih
eksistenc – so popolnoma brezvoljni
in ostajajo žrtve monotonosti
navad. Njihovo življenje je bolj kot
bivanju podobno brezsmiselnemu
životarjenju, ki meji na patološkost.
(Njihova beda je podobna našemu
načinu življenja pred epidemijo. Naj
za enoličnost dni krivimo sistem ali
sebe, priznati moramo, da ugonablja
estetiko in moralo človeškega
obstoja.)
Ujetost v malomeščansko kulturo
nenadoma pretrga nenavaden pojav.
Po ulicah se začnejo pojavljati mrtve
podgane, kar vznemiri prebivalstvo.
Nihče pa ni tako zaskrbljen kot pisec
kronike, dr. Rieux. Zaveda se, kaj čuden
dogodek lahko pomeni, medtem
ko mesto le pritiska na upravo,

r o m a n u

K u g a

naj odstrani mrtve glodalce. Ko je
Oran očiščen, se ljudje – absurdno
– ponovno posvetijo reševanju
vsakdanjih problemov.
Kako zelo ironično postane vzdušje,
ko se smrt naenkrat naseli med ljudi.
Za človeštvo je namreč značilno, da
nikdar ni pripravljeno na katastrofe,
kot so epidemije ali vojne. To lahko
potrdi tudi nedavna izkušnja z
virusom. Naivni ves čas »živimo«
v prepričanju, da nas ne more nič
uničiti in nevede zanikamo obstoj
smrti. Imamo se za neranljive, in
ravno v tem je pogubnost. Če bi
smrt sprejeli, bi bila naša življenja
veliko prijetnejša in polnejša. Tako
pa ne sprejemamo absurda lastnega
obstoja in ga poskušamo osmisliti.
Poleg tega se kuga, ki zaživi v
Oranu, prebivalcem zdi zastarela
in nesmiselna. Pretreseni ujetniki
lastnega mesta le stežka sprejmejo
kolektivno usodo. Drugače odreagira
dr. Rieux, ki s svojo človeško držo
neposredno udejanja avtorjevo
filozofsko in humanistično
svetovnonazorsko prepričanje. V
iracionalnem svetu je z neutrudnim
delom, in sicer brezosebno
zagnanostjo, pravi ideal absurdnega
človeka. Opravlja sizifovo delo in ga
stoično sprejema za svojega.
Naravno je za človeka, da za vse
dogajanje išče razloge. Pogosto
mu te ponuja vera, ki jo v romanu
predstavlja pater Paneloux.

Tragedijo označi za od Boga poslano
kazen, čemur pa jasno nasprotuje
zdravnik. Ta je namreč videl umirati
tako zločince kot nedolžne otroke.
Meni, da Bog ne more biti Bog, če
med ljudi pošilja zlo, zato njegov
obstoj zanika. Trpljenje je naključno
in smrt ne izbira, kar se spet izkaže
za absurdno.
Po enem letu izolacije kuga naenkrat
izgine. Sprva so ljudje še previdni,
a se kaj kmalu veseli spet vrnejo v

monotonost svojih življenj. Vsi so
prepričani, da je nevarnosti konec,
razen dr. Rieuxa, ki ve, da kuga ostaja
in na ponovni napad čaka skrita po
sobah in kleteh.
SPOZNANJE
Kuga je vedno prisotna, čeprav se
njenega obstoja ne zavedamo. Kuga
so naša življenja in smo mi sami, ki
se z njimi borimo. Seveda si to težko
priznamo, saj radi živimo v iluziji
nesmrtnosti. Hudo smo prizadeti,

ko nekdo umre, kot bi tega ne
pričakovali. Kot bi nekako upali, da
bo večno živel. V resnici lahko vedno
vsakdo umre in nad tem nimamo
nobene oblasti. Naključnost in
nesmisel smrti sta seveda absurdna,
a zato ne brezupna. Dobro bi bilo, da
bi se s smrtjo sprijaznili in ji ne dajali
tolikšne teže. Iz tega pa sledi, da bi
skozi življenje hodili z večjo radostjo
in stoično (ravnodušno) sprejemali
njegovo absurdnost. Verjamem, da
bi prej našli srečo.

Ajda Furlan
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Obeležitev 30 let
slovenske samostojnosti
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Ob 30. obletnici slovenske
osamosvojitve smo želeli obuditi
spomine na tisti čas, ki so ga
živeli naši starši in stari starši.
Pripravili smo nekaj vprašanj, ob
katerih so izrazili svoje spomine na
osamosvajanje Slovenije.
Andrej Kobal, Dolga Poljana pri Ajdovščini:
»Osamosvojitve se zelo dobro
spomnim, saj je bil to eden
največjih dogodkov naše zgodovine.
Razveselilo me je, da smo bili Slovenci
enotni, zagnani in pripravljeni
postoriti vse za svojo domovino. Na
10
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drugi strani me je bilo strah reakcije
Jugoslavije (ali bo osamosvojitev
izpeljana po mirni poti ali pa bo
jugoslovanska vojska pokazala
svoje adute). Razglasitev rezultatov
plebiscita smo sprejeli predvsem z
navdušenjem, ampak tudi s skrbjo,
kaj se bo dogajalo v nadaljevanju.
Volitev se ne spomnim prav dobro.
Vem pa, da je bila zmeda zaradi
nabora političnih kandidatov, saj
je bila to zelo mešana druščina
navideznih demokratov iz prejšnjega
sistema in novih obrazov, ki zaradi
svojega prepričanja dotlej niso bili
dovolj poznani. Zelo živo se spomnim
trenutka, ko sem se vračal iz službe.

V Vrhpolju mi je nasproti pripeljal
velik vojaški delovni stroj, za katerega
sem kasneje izvedel, da je bil poslan
očistiti barikade za zaustavljanje
tankov. Zaradi tega sem izbral drugo
pot domov. Kmalu sem ugotovil, da
se vozim med karavano tankov, ki
prodira proti Vipavi. Ko sem prišel
do enega izmed njih, ki je bil parkiran
ob cesti, sem se ustavil in opazil
prestrašene mlade vojake, ki so me
spraševali za cigarete in prijazno
spustili naprej. Tistega večera je
bilo v Ajdovščini praznovanje v čast
osamosvojitve, ki smo se ga seveda
udeležili. Ob vračanju domov smo
naleteli na blokado tankov sredi
Vrhpolja. Vojaki JLA (Jugoslovanske
ljudske armade) so imeli plinske
maske, saj so želeli s plinom pregnati

ajs

rjan Garb

foto: Ma

pred tanki ležeče domačine. K sreči
je zmagal razum in se je vse lepo
končalo, tanki pa so nadaljevali svojo
pot proti Vipavi.«
Alenka Murovec, Šempas:
»Osamosvajanje Slovenije smo
doživljali zelo vzneseno, srečni smo
bili, čutili smo se uresničeni kot narod.
Veselili smo se možnosti napredka
Slovencev, samostojne poti v svet
Proces demokratizacije družbe, ki
je vodil v kasnejšo osamosvojitev,
se je začel že prej. Mladi smo bili v
tistih časih kar družbeno aktivni. Na
začetku študija (leta 1988) sem se
tudi sama udeležila demonstracij v
podporo družbenim spremembam.
Ta pritisk je kasneje vodil do
volitev več strank. Mladi smo bili
veseli sprememb, pa tudi tega, da
se nam ne bo več potrebno učiti
predmetov samoupravljanje s
temelji marksizma ter obrambe in
zaščite, ki sta bila najbolj dolgočasna
predmeta v srednji šoli in na faksu.
Dobro se spominjam tudi Majniške
deklaracije. Kot študentka 1. letnika
sem se udeležila njene razglasitve in
dobro se spomnim, kako jo je prebral
pesnik Tone Pavček.
Plebiscit! Seveda smo z veseljem
obkrožili DA, kaj drugega sploh ni bila
opcija. Potem pa smo doma do konca
televizijskega programa spremljali
neverjetne rezultate. Vedeli smo, da
nas čaka nova pot, vendar smo bili
pripravljeni tvegati, poleg tega smo
zaupali novoizvoljeni oblasti (Demos).
Čutili smo, da mislijo resno, da tudi
sami verjamejo v Slovenijo in da bodo
naredili vse, da nam uspe. V mesecih
po plebiscitu nismo vedeli, kaj se
dogaja v zakulisju, kako potekajo
priprave. Večina medijev oblasti ni
preveč prizanašala, ves čas je bilo
kaj narobe, nova vlada ni delala
prav ničesar prav. Doma smo bili

naročeni na Mladino, ki je bila v času
do politične spremembe družbeno
napreden časopis.
Počasi je prišel dan osamosvojitve,
25. junij, ko smo spremljali prireditev
pred parlamentom, nagovore
predsednika, nadškofa, ki je
blagoslovil lipo (prav takrat je čisto
»po naključju« odpovedal mikrofon),
naše postrojene teritorialce, zastavo.
Skupaj smo proslavljali. Z mlajšim
bratom sva bila tako vznemirjena,
da nisva mogla zaspati do 4h zjutraj
(ko sva zaspala, so ravno udarili tanki
JLA iz vojašnic, vendar sva to izvedela
šele drugi dan …).
Začela se je vojna. Mlajši brat (takrat
srednješolec) se je takoj zjutraj na
skrivaj odpeljal s »šestko« (Tomos
APN 6) po vaseh in sledil dogajanju
kot vojni dopisnik. V domačem arhivu
imamo fotografije, ki jih je naredil, ko
so domačini z molotovkami napadli
tanke, ki so peljali skozi Dornberk.
Sicer pa smo ostajali doma in
spremljali televizijski program: od
bombardiranja RTV-oddajnikov do
groženj s strani srbskega generala.
Dogajalo se je marsikaj, vendar
prevelike bojazni ni bilo. Edini hujši
strah me je zajel, ko me je nekega
jutra zbudila sirena za zračni napad
in nisem vedela, kaj storiti. Na srečo
letala v Novi Gorici niso napadla.
Življenje je kljub vsemu nekako teklo
naprej. Mladi smo bili brezskrbni in
tudi neumni, tako da smo se nekega
večera odločili obiskati vojake (JLA)
na mejnem prehodu Rožna Dolina.
Malo smo jih provocirali: avto smo
parkirali pred njimi, »nabili« slovenske
pesmi in odprli prtljažnik, da jih vojska
ne bi preslišala. Opazili pa smo tudi
stisko vojakov, poklepetali z njimi in
jim ponudili pijačo. Nekateri so bili
prav prijazni, drugi prestrašeni, tretji
pa so precej sovražno pogledovali
proti nam. V času vojne sem se nekega

dne odpeljala v Ljubljano še na izpit
iz statistike; na avtocesti sem srečala
pokvarjen tank JLA, ob povratku pa so
nas ustavili pred Črničami, saj je tam
ravno potekal boj (slišali so se streli).
Vse je teklo nekako kot v sanjah, kot
da te krogla ne more zadeti, kot da
se vse to dogaja samo v filmu. Za
nas se je vse dobro končalo in veseli
ter ponosni smo bili ob slovenski
zmagi v vojni.
Oguljene ceste od kolesnic tankov, ki
so ob vožnji po njih zvenele na prav
poseben način, so nas še več mesecev
spominjale na te dogodke … Ampak
nekateri niso imeli takšne sreče in so
žrtvovali celo svoje življenje za to, da
lahko 30 let kasneje praznujemo. Če
ne iz ljubezni do domovine (kdor je
ne premore), pa vsaj iz spoštovanja
do soljudi, ki so utrpeli hudo izgubo,
bi morali tudi sedaj s spoštovanjem
zreti na te čase in biti hvaležni, da
nam je uspelo.«
Veronika Tihelj Bajc, Ajdovščina:
»Spomini na rojstvo samostojne
Slovenije segajo v zgodnje
obdobje mojega odraščanja. Leto
1991 je pomenilo zame pomembno
prelomnico. Ne toliko zaradi
razpada Jugoslavije in začetka nove
samostojne državne tvorbe – bolj
zaradi izgube najdražjih prijateljev,
ki niso bili slovenskega rodu in so
morali zapustiti Slovenijo praktično
čez noč. Otroštvo in mladost sem
preživljala v Vipavi. Vipava je bila
v času Jugoslavije močna vojaška
točka, imeli smo dve vojašnici. Bila
je narodnostno zelo mešana in otroci
smo otroštvo preživljali skupaj in
pletli trdne prijateljske vezi. Potem
pa je iznenada prišla novica, da je
vsega konec. Družine častnikov so
množično zapuščale kraj. Vipava je
postala prazna.
Osamosvojitev sem delno preživljala
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v Ljubljani pri babici, ki je živela pod
Šmarno goro. Neko noč sem slišala
strašno bobnenje in pobliskavanje,
rečeno je bilo, da bombardirajo
letališče Brnik (sedaj Jožeta Pučnika).
Z očetom sva se ob zori odpravila na
Primorsko proti bolnišnici v Stari gori,
v kateri je ležala mama. Spomnim se
poti po takratni avtocesti in barikad,
ki sva jih morala s »kalimerčkom«
obiti. Skoraj sama sva bila na cesti in
uspešno sva pripeljala v Staro goro.
Bila sem najstnica in nisem razumela
političnih besed niti dejanj, ki smo
jih spremljali po televiziji. Edino, na
kar sem bila pozorna, je bilo to, da
smo se vsakič, ko sem zaslišala sireno
gasilskega avtomobila, s potovalko
konzerv in čokolade umaknili k
sosedovim v zidani hlev. Od vsega
mi je bilo najbolj pomembno to, da
ostane družina skupaj, kjerkoli že
smo bili.«
Mateja Kutin, Kamno pri Tolminu:
»Kot srednješolci se leta 1991 nismo
ukvarjali ne s politiko ne z aktualnim
dogajanjem v državi. Kdaj pa kdaj smo
kaj ujeli na uho, a naše skrbi so bile v
tistih letih drugačne – kje se bomo
zabavali, kako zaceliti ljubezenske
rane, kako preživeti bližajoče se
počitnice … Še nekaj dni pred tem
smo brezskrbno uživali na večdnevni
ekskurziji v Puli.
Tistega dne, ko je na slovesni
razglasitvi samostojnosti v Ljubljani
zaplapolala nova slovenska zastava,
smo mladi ob gorečem kresu peli in se
veselili, ne zavedajoč se, kaj se bliža.
Naslednjega dne, ko sem se vračala s
podelitve šolskih spričeval, je že bilo
zaznati, da nekaj ni čisto tako, kot smo
bili vajeni – ves promet je tekel le po
levem bregu Soče, ker so na desnem
že postavili barikade Jugoslovanska
oblast je našo samostojnost
skušala zatreti s silo. V desetdnevni
12

osamosvojitveni vojni so slovenske
oborožene sile stopile v bran komaj
rojeni državi. Zaskrbljeni smo prek
televizije spremljali dogajanje na
slovenskih tleh. V strahu pred zračnim
napadom smo pogledovali v nebo,
ko so se približevala letala. Na vasi
nimamo sirene, ki bi nas opozorila
na nevarnost, le starši so bili tisti,
ki nam niso dovolili zapuščati
strnjenega naselja. Na srečo vseh
nas to stanje ni trajalo dolgo. Temelji
so bili postavljeni, a mlado državo
je čakalo še veliko dela, da bi bila
»hiša pod streho«. Ko se danes
oziram nazaj, se zavedam veličine
takratnega dogajanja. Znali smo
stopiti skupaj, biti enotni in si izboriti
svojo, samostojno Slovenijo, v kateri
nam »… ne vrag, le sosed bo mejak«.
Janez Demšar, Šentjošt nad Horjulom:
»Osamosvajanje Slovenije sem
doživljal praktično od samega
začetka, se pravi od aretacije Janeza
Janše, čigar sorodniki živijo v naših
krajih, in Ivana Borštnerja, ki je po
spletu okoliščin spremenil mišljenje
in iz Jugoslovana (komunista) postal
Slovenec (rodoljub) v našem rodnem
Šentjoštu. Od dogajanja na Roški v
tistih julijsko-avgustovskih dneh do
raznih demonstracij oz. zborovanj
po Ljubljani in malo kasneje po vsej
Sloveniji. Starega dobrih 20 let me
je vse dogajanje veselilo, v vseh nas
je bilo obilo optimizma in ponosa,
da sodelujemo pri ustvarjanju nove
države, novega sveta. Takrat nisem
čutil nobenega strahu.
Ob razglasitvi plebiscita sem bil v
Ljubljani, pred magistratom, in tam
smo rajali, se objemali, peli in pili.
Bilo je evforično. Bolj kot dneva
prvih demokratičnih volitev se
spominjam predvolilnih dogajanj,
raznih zborovanj, pogovorov globoko

v noč, plakatiranj. Ob samih volitvah
smo bili že kar malo utrujeni.
Osamosvojitev – kot dogodek se
je za nas Šentjoščane začela že ob
pripravah na drugi Demosov tabor
v Šentjoštu 22. junija 1991. Postavljali
smo mlaje, krasili, pripravljali
pogostitev. Na tabor so tistega dne
prišli vsi, ki so v demokratičnemu
življenju kaj pomenili, celotna vlada
Slovenije in še mnogi drugi. Za
povrh pa še vladna delegacija Češke
republike. Drugega dne, na kresni
večer, smo kurili še kres in nihče si
ni predstavljal, kaj nas še čaka. 24.
junija je vladalo nekakšno zatišje, 25.
pa se je že začelo. Posameznike so
začeli obiskovati možje s pozivi za
mobilizacijo. Zvečer se je oglasil tudi
pri meni. Do jutra, 26., sem se moral
zglasiti na Lepem potu v Ljubljani.
Z bratom sva se še smejala, ko sem
iskal vojno knjižico, vojaško obleko
in škornje. Na zbornem mestu me je
presenetilo, koliko obveznikov se je
nabralo, na oko bi rekel, da morda
300. Tisti dan smo bolj postopali,
iskali senco. Vmes smo šli zamenjat
stare uniforme za nove, ker smo
bili v zaščitni četi mesta Ljubljana.
Dobili smo sicer samo vojaške čižme,
hlače, srajco in kapo, jugoslovansko
kalašnikovko z zložljivim kopitom,
30 nabojev in bombo. Popoldne so
nas postrojili, pregledali in tiste z
bolniško poslali domov. Povprašali so
nas, ali se je kdo ravnokar poročil ali
ima dojenčka, in tudi tiste odpustili
domov, če so želeli oditi. Sicer pa je
vladal optimizem, med častniki in
nami pa je bilo prijateljsko vzdušje.
Zvečer smo si ob pivu privoščili
ogled ognjemeta ob razglasitvi
samostojnosti in se nato odpravili
spat. Ob štirih zjutraj sem bil na vrsti

za stražo, vendar je že okrog pol
petih pome prišel častnik, rekoč, naj
poberem vse, kar je mojega, in grem
na avtobus. Nekaj časa smo se na
avtobusu še zabavali, češ da gremo
na izlet, nato pa smo po radiu slišali,
da so iz vrhniške vojašnice odpeljali
tanki proti Ljubljani. Mi pa smo se po
Tržaški cesti vozili naravnost proti
Vrhniki. Vsi smo utihnili in pobledeli.
Malo smo si oddahnili, ko so nas pri
viški cerkvi odložili. Tam je že stal
tovornjak z municijo, ki smo si jo tlačili
v žepe, v kapo, kamor koli, kjer je
bilo kaj prostora. S še enim vojakom
sva stopila za stanovanjski blok in
s tresočimi rokami polnila naboje
v magazine (nabojnike). Naenkrat
se je odgrnilo okno in neka ženska
naju je z izbuljenimi očmi in odprtimi
usti nekaj trenutkov gledala, nakar je
kriče zagrnila okno in še nekaj časa
so po zraku plavali kriki strahu. Sicer
pa je dopoldne minilo precej mirno,
pomaknili smo se nazaj proti centru,
in ker nismo dobili nobenih informacij,
smo menili, da je najhujše za nami.

Popoldne pa smo zaslišali bližajoč
se helikopter in strele, poskrili smo
se za drevesa in vogale, nakar se je
zaslišala močna eksplozija. Helikopter
je hipoma izginil in po kakšni minuti
se je izza hiš okoli 300 metrov stran
dvignil steber temnega dima. Nihče
od nas ni niti pisnil, zgledali smo kot
politi cucki.
Tako se je za našo četo začela vojna
Vrsti red nadaljnjega dogajanja se mi
je v tridesetih letih že malo pomešal,
nekateri dogodki pa so ostali kristalno
jasni. Na primer, ko je vojaško letalo
nad Ljubljano prebilo zvočni zid
in odmetavalo toplotne pasti za
morebitne rakete. Še danes jih vidim
na modrem nebu. Pa ljudi, ki so po
tem bežali iz okoliških objektov v
zaklonišče v Elesu in smo morali delati
red, da se ni zgodil stampedo. Ob
drugih priložnostih so nas isti ljudje
zalagali z vodo, kavo, sladkarijami
pa tudi informacijami, ki pa so bile
včasih tudi nasprotujoče,

bolj komentarji, strahovi in
pričakovanja kot resnica. Najbolj
zoprno opravilo je bilo usmerjanje
rednega prometa in nadzor nad njim.
Ustavljati je bilo potrebno avtomobile,
pregledati potnike, vozilo in tudi
prtljažnik. Za to sta bila potrebna vsaj
dva. Eden je pregledoval, drugi ga je
kril iz zaklona. Nekoč sem ob takem
nadzoru odkril za zadnjim sedežem
v kombiju skrito avtomatsko puško,
za katero voznik ni imel pametnega
odgovora niti dokumenta. Poklicali
smo policijo in ta ga je odpeljala.
Sčasoma smo sestavili ekipe; nekateri
so radi pregledovali vozila in tako
izvajali nekakšno oblast (rekli smo jim
»ramboti«), drugi pa smo raje varno
sedeli v zaklonu. Nekega popoldneva
so nas s tovornjaki odpeljali v
Mostec in nas tam razporedili okoli
Šišenskega hriba. Vse je potekalo v
čisti tišini, s prikrito živčnostjo, rečeno
nam je bilo le, da bomo poskušali
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zavzeti sovražnikovo postojanko in
da se ne ve, koliko je tam prisotnih
in ali se nameravajo predati. Pripravili
smo bombe, puške na »gotovs« in
smo šli. Mislim, da smo vsi, tudi tisti,
ki niso znali, potihoma molili. V okrilju
gozda smo dobili še zadnja navodila,
častniki so živčno gledali na ure, nakar
se je slišal pridušen ukaz: »Napad!«
Prva vrsta se je pognala na čistino,
pred mrežo polegla, drugi smo jih krili
in merili v zgradbe visoko nad nami.
Druga vrsta se je pognala, preskočila
ograjo, polegla. Nato tretja vrsta,
krita od prvih dveh … Čez ograjo
smo skakali kot profesionalci, povsod
naokoli je bila tišina, premikali smo
se usklajeno, z izklopljenimi čustvi.
Stavbe na hribu so se neverjetno
hitro bližale. Dva naša sta planila k
vratom, eden je kril drugega, ki je z
nogo odsunil vrata, in izginila sta v
temo. Kot v akcijskem filmu. Nato je
zapokalo. Po nekaj sekundah, ki so se
takrat zdele zelo dolge, se je iz stavb
zaslišalo vpitje; nekaj časa je trajalo,
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da smo razumeli, naj ne streljamo,
da ni nikogar, saj so že pobegnili.
Iz stavbe sta prišla vojaka, ki sta
vdrla vanjo, vsa bleda, zaprašena in
umazana. Pripovedovala sta, kako
sta ležala na tleh, ko so le ped nad
njima letele krogle skozi lesene stene.
Kmalu smo ugotovili, da so streljali
naši vojaki iz druge čete, ko so zaslišali
hrup iz stavbe. Skoraj bi se pobili med
seboj. Vendar je bilo pomembno, da
smo zavzeli oddajnik na Šišenskem
hribu. Zaplenili smo nekaj čelad,
star radio Ei Niš in 50 metrov kabla.
Odslej nas je radio spremljal povsod,
kajti vsaka informacija je bila takrat
zelo pomembna. Kasneje se kakšne
posebne akcije niso dogajale, se
je pa optimizem venomer mešal s
pesimizmom – glede na tisto, kar
se je dogajalo drugod po Sloveniji.
Po navadi smo že po radijski glasbi
vedeli, kakšno je stanje; umirjena
glasba je pomenila napad sovražnika
ali kakšno nenavadno odločitev
Beograda, veselejša obratno. Nekoč
je zapokalo v sosednji ulici: praznovali
so teritorialci, česar pa mi nismo

vedeli, zato sem s še enim vojakom
tekel in se plazil v zaklon. Rekel mi je:
»Uf, vojska pa res ni za stare ljudi.«
Imel je le petdeset let – bil je mlajši,
kot sem sedaj jaz. Po nekaj dneh se
je naša četa premaknila v središče
Ljubljane. Eno noč smo presedeli in
prespali v parku Zvezda, nato pa so
nas premestili v Dijaški dom Ivana
Cankarja na Poljansko cesto, ki stoji
nasproti kasarne na Roški. Tam se
je začelo pravo vojaško življenje:
stražarjenje, počivanje, velikokrat
smo se morali pokazati na dvorišču,
da smo vojakom JLA v kasarni zbijali
moralo. Stražili smo različne stavbe
in urade v stari Ljubljani, v katerih so
hranili orožje in strelivo. Spomnim se
neke sobe v Lutkovnem gledališču s
celo skladovnico protiletalskih raket,
dolgih skoraj štiri metre. Čuvati smo
jih morali zelo konspirativno, morali
smo se delati, da čuvamo drug vhod
kot v resnici. Po nekaj dneh v DDIC
me je obiskalo dekle – sedanja žena.
Še danes se mi zdi zanimivo, da se ni
prav nič obremenjevala zaradi vojne,
res pa je, da se našega hribovja vojna
ni kaj posebno dotaknila. Po skoraj

treh tednih so nas naposled spustili
domov. Oddali smo puško, strelivo,
vso opremo, razen uniforme, ki
jo imam še danes. Najbolj sem si
oddahnil, ko sem oddal bombo. Vrnili
so nam vojaške knjižice z žigom in
vpisom: »Udeležba v vojni.« To je
posebna rubrika vojne knjižice, za
katero sem mislil, da nikoli ne bo
izpolnjena, pa je bila že po petih letih,
kar sem bil v JLA. Tisto leto sem še
enkrat šel na vojaške vaje stražit
zaplenjene vojaške tovornjake, nakar
so me premestili v civilno zaščito.«
Hilarija Kete, Budanje:
»Vedno sem si želela samostojne
Slovenije, v kateri bomo sami odločali
o svoji usodi. Nikakor pa nisem bila
prestrašena, saj sem bila mlada in
sem verjela, da se bo vse dobro
izšlo. Med čakanjem na razglasitev
izida referenduma sem bila seveda
nekoliko neučakana, vendar sem
verjela, da bo večina glasovala za
odcepitev od Jugoslavije. Na žalost
se ga nisem mogla udeležiti, ker še
nisem bila polnoletna. Vsa družina je
spremljala novice prek televizije in
radia, gledali in poslušali smo oddaje,
ki so nas seznanjale s trenutno
situacijo. Ko sem prvič videla rezultate
plebiscita, sem bila vzhičena, saj bom
lahko živela v samostojni Sloveniji.
Nisem pričakovala, da bo prišlo do
vojne.
Spominjam se oklepnih vozil, ki so
se iz vipavskih vojašnic premikala na
strateške položaje – npr. na mostove.
Večkrat je tulila sirena, ki nas je
opozarjala na nevarnost. Spominjam
se dneva, ko so bombardirali stolp
na Nanosu in stare mame, ki je bila
zelo prestrašena, saj so jo obhajali
strahotni spomini na dve preživeti
veliki vojni. Nekateri pogumni
častniki so prestopili k teritorialni
obrambi Slovenije, prav tako so

nekateri vojaki JLA ušli iz vojašnic.
Domačini so jim pomagali tako, da
so jim priskrbeli civilne obleke. V
Vipavi je takrat živelo veliko družin
iz drugih republik in Vipavci so jim na
glavnem trgu izobesili napis »Živite
z nami, bodite z nami, druga pot
je odhod«. Slovensko zastavo so
izobesili tudi na gradu nad Vipavo. «
Spomin mojega dedka Draga Blažka:
»Na tovornjaku sva s šoferjem peljala
moko v Ilirsko Bistrico. Videla sva,
kako so tanki prihajali iz svojih garaž.
Spustili so nas naprej, ker smo morali
dostaviti hrano v tovarno. Ko sva
raztovorila in se vračala proti domu,
sva naletela na barikado, zato sva šla
čez Postojno, Trnovski gozd, Podkraj
in tako prišla v Ajdovščino. Ozračje je
bilo napeto. Človek ni mogel vedeti,
kaj se bo zgodilo. Doma smo imeli
hram, kamor smo se skrili s prijatelji,
ko je sirena začela tuliti. Nismo mogli
normalno delati. Vendar smo bili
bolj dosledni, bolj smo spoštovali
Slovenijo, kot jo državljani danes.«
Zapisala: Manuela Žigon, Črniče

Dnevnik Pavla Godniča iz Komna:
Torek, 25. 6. 1991 (dan pred vojno)
V Zagrebu je Sabor razglasil neodvisno
republiko Hrvaško ob 20.00 . Vsi trije
zbori skupščine Republike Slovenije
so ob 21.00 uradno razglasili suvereno
in neodvisno državo Slovenijo.
Sreda, 26. 6. 1991 (začetek vojne)
V Ljubljani so uradno razglasili
samostojno Republiko Slovenijo,
govor je imel predsednik Milan
Kučan, ki je pregledal častno četo
Teritorialne obrambe. Udeležil se ga
je tudi moj sin. Med govorom so v
nizkem letu preletela letala MIG-21
Jugoslovanske ljudske armade (JLA).
Že prvi dan samostojnosti je pričelo

rožljanje orožja in prihajanje vojakov
JLA. Če Bog da, se bo vse uredilo.
Oklepne enote JLA so se namestile pri
Lipici, Krvavem Potoku. V Rebrnicah
je bila blokada ceste, vlak je pri Divači
ustavil prihajajočo vojsko. Ob 20.30 se
je po vsej Sloveniji od sreče zvonilo in
zavijale so sirene. Moj sin se je vračal
iz Ljubljane domov ob 3 h zjutraj in
pred njim se je peljala tankovska
enota na Brnik.
Četrtek, 27. 6. 1991 -------------------------------Pri Rožni Dolini so pripadniki TO
razorožili vojake v tanku in tank
zažgali. Fantje po Sloveniji so vsi
pred kasarnami JLA ter na položajih
na meji.
Petek, 28. 6. 1991 -----------------------------------Na Vrhniki je Teritorialna obramba
blokirala kasarno tankovske enote.
Povsod je zmešnjava, nihče ne ve,
kaj se dogaja. Vse, kar vemo, je, da
se po vsej Sloveniji dogajajo predaje
pripadnikov JLA. Poslan sem bil v
Italijo čez mejni prehod Brestovica.
Na meji pa so bili zvezni policisti.
Sobota, 29. 6. 1991 -------------------------------V Novi vasi so naši vojaki in policisti
obkolili kasarno. Med njimi je bil tudi
vodnik JLA, ki se po ponudbi predaje
ni hotel predati in je bil ustreljen v čelo
ter je na mestu umrl. V Gorjanskem
pa je bila požgana kasarna do tal. Mi,
pripadniki gasilskega društva Komen,
nismo gasili.
Nedelja, 30. 6. 1991 ------------------------------Vojna je še vedno v polnem razmahu.
Vozim naše fante k zbornim mestom
in ponoči prekladam municijo. S
sinom sva peljala tri sovražne vojake
v Sežano. Od tam enega v Dutovlje.
Ta je mislil razstreliti Brestovski
vodovod.
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Ponedeljek, 1. 7. 1991 --------------------------Vsi smo razburjeni, saj vojna še
vedno traja. Naša vojska dobiva vse
ključne pozicije v Sloveniji, od Šentilja
do Fernetičev. Sovražna letala so
razbila TV-oddajnik na Nanosu ter
vse pretvornike.
Torek, 2. 7. 1991 -------------------------------------Moj sin je v vojski kot aktiven vojak, na
prehodu Fernetiči, ujet med ognjem
JLA in gozdnim požarom. Minister za
informiranje Jelko Kacin ima vsak dan
za tuje novinarje konferenco in vsak
dan obvešča o vseh podrobnostih
vojne na Slovenskem.
Sreda, 3. 7. 1991 --------------------------------------Vojna je še vedno in se ne zaustavlja,
toda upanje in morala se dvigujeta,
saj se JLA predaja in za seboj pušča
opremo. Policija in Teritorialna
obramba zaplenjujeta velike količine
orožja. Dobili smo tudi tanke, mnogo
novega avtomatskega orožja in
topove. Naši fantje so obkolili kasarno
v Lipici.
Četrtek, 4. 7. 1991 ---------------------------------Vojna še vedno traja, fantje se ne
dajo in držijo obrambe pozicije v
naših rokah. Kacin ima zelo bogato
in izčrpno poročilo na tiskovni
konferenci.
Sobota, 6. 7. 1991 (konec vojne)
Zadnji dan vojne v Sloveniji, JLA je
kapitulirala in se predala. Od sedaj
naprej gredo le še diplomatski
pogovori o umiku iz Slovenije v Bosno
in Hrvaško. Čuti se strah Hrvatov, ki
se bojijo, da bodo sedaj oni na vrsti …
Marko Godnič, Komen:
»Takrat sem končal študij in imel dekle,
ki je študirala medicino in sva bila
ločena zaradi moje službe na morju, ki
sem jo začel kot mlad častnik krova.
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Novice iz domovine sem dobival iz
njenih pisem in starih časopisov, ki
smo jih dobivali z zamikom ... Ob
novicah nas je prevevalo vzhičeno
vzdušje, pričakovanje nečesa novega,
našega ... Ali res lahko zaživimo v svoji
državi Sloveniji?
Ker smo bili mladi, živi, nas ni bilo
strah. Še pomislili nismo nanj.
Globoko v sebi smo bili celo podžgani
z jasnim čustvom upora proti režimu
(socialističnemu komunizmu, mačehi
Jugoslaviji) in poenotenju. Vsi,
živeči tu, v mestih in vaseh, stari
in mladi, popolnoma združeni in
uprti v novo spremembo. Pesem
“Za Slovenijo živim” se je vrtela na
vseh sredstvih javnega obveščanja.
Vzdušje doma je bilo res fantastično
in vse je prekipevalo v domoljubnih
čustvih. S Tadejo sva se v »stoenki«
odpeljala na Trg republike (tedaj še
Trg revolucije) v Ljubljano ... Masa
ljudi je bila prevelika za mali plato
in vse postroje Garde slovenske
vojske, trobojnice slovenskih zastav
... Še zdaj se spomnim, da so bile
popolnoma brez rdečih zvezd! Glasni
vojaški ukazi in predaja poročila o
pripravljenosti predsedniku države.
Prvič javno zapeta slovenska himna!
In dvig nove, slovenske zastave na
osrednjem drogu. Dvigovala se je v
višave, kot da droga ne bo konec.
Kakšna čast! Ponos, vzhičenje, velika
hvaležnost Bogu, da se to dogaja
sredi Ljubljane – še vedno tudi v
Jugoslaviji – pred najinimi očmi. To
je bil res enkraten trenutek v življenju
nas, bivših jugoslovanskih Slovencev.
Razglasitev Slovenije kot samostojne
države je bila za tisti čas nam, mladim
in starim prebivalcem jugoslovanske
republike, nekaj nepredstavljivega in
nemogočega! Samo Marijin čudež
lahko to doseže.

Prelet jugoslovanskih letal in močan
pok preboja zvočnega zidu letal
naj bi množico prestrašil, da bi se
razbežala. Vsaj tako so generali mislili.
Napačno. V nas se je vzdignilo: »Kar
pridite, kar ..., vam bomo pokazali,
kam bo treba!« S takimi občutki sva
se midva, zaljubljenca, odpeljala iz
Ljubljane domov. Po volitvah smo
se počutili kot ena velika (zedinjena)
družina. Kot novi rod v novi, svoji
državi, ki je ponosno in samostojno
presekala vso navlako preteklega zla,
rdeče diktature, iluzije, laži, pritiska
na malega človeka. Vsega, kar nas
je do tega trenutka dušilo, morilo,
tlačilo. In kar je predstavljala vlada
v Beogradu. Konec.
Vsi mladi fantje smo hoteli biti zraven
v oboroženem uporu proti sovražni
JLA. »Vse živo« se je javljalo na
policijski postaji, da se hoče prijaviti
v slovensko Teritorialno obrambo.
Zahtevali smo orožje … In z grozo
poslušali nemoč poveljnikov – v
novih, lepih TO - uniformah, češ da
orožja nimajo, ker je vse zaplenjeno.
To je bila tudi največja težava –
pomanjkanje orožja. Tanki JLA so
se že valili proti mejnim prehodom.
Štajerska je gorela. Padle so prve
žrtve. Ampak naši vojaki se niso dali.
V Rožni Dolini je TO zajela in uničila
posadke tankov, zajela vojaške enote
v Vrtojbi, obvladali in zajeli so moštvo
karavle v Novi vasi pri Opatjem selu, ki
je grozila z obstreljevanjem te vasice.
Vojaški uspehi so se kar vrstili. Prav tu
blizu se je dogajalo in mi smo nosili
oboroženim »miličnikom« sendviče
in pijačo na cerkveni zvonik in druge
položaje, povsod, koder so čakali na
napad JLA enot ...
Norija s 24-urnim spremljanjem TVporočil je napovedovala, da prihajajo

okrepitve JLA s helikopterji iz Srbije.
Ker ni bilo orožja, smo si pripravljali
steklenice z bencinom (molotovke),
da bomo tanke posuli s streh, če gredo
skozi naš kraj ... Kot so to nekateri že
počeli po vaseh na Primorskem.
Ta zapis ni kdo ve kaj, odraža pa
duha tistega časa, ko smo bili
Slovenci zelo povezani in v resnici
združeni proti skupnemu sovražniku,
ki ga je predstavljala vojska JLA.
Takrat je nismo sovražili, pač pa
smo samo nepopustljivo in odločno
zahtevali svojo državo, zato so morali
jugoslovanski vojaki oditi. Kar se je
tudi zgodilo. Zdaj je tega že 30 let.  
Bog živi našo Slovenijo in vse ponosne
ljudi, ki v njej živijo!«
Tanja Stibilj Slemič, Ajdovščina:
»Obdobje priprav na slovensko
osamosvojitev in dogodki v času
osamosvojitve so zame preplet
spominov na prelomne dogodke iz
osebnega in družbenega življenja.
Kot študentka sociologije na takratni
Fakulteti za sociologijo, politične
vede in novinarstvo sem imela

priložnost, da sem skozi predavanja
nekaterih priznanih profesorjev
razbrala, da se v naši družbi dogaja
nekaj novega, pomembnega, nekaj,
kar bo zaznamovalo našo zgodovino.
Najbolj živo pa mi je iz tega obdobja
ostalo v spominu predavanje prof. dr.
Dimitrija Rupla 11. januarja 1989. Že
ob njegovem vstopu v predavalnico
je bilo čutiti, da ne bomo deležni
običajnega predavanja. Njegova
visoka in vselej dostojanstvena
postava je izžarevala mešanico
ponosa in strahu. Usedel se je med
nas študente in nas po krajšem molku
nagovoril kot kolege, ki bi jim želel
povedati, da se tega dne dogaja
nekaj posebnega, velikega, vendar
da še ni napočil čas, da nam o tem
spregovori. Skozi svoje predavanje
nam je ves čas sporočal, naj bomo
pozorni, kaj se dogaja v naši družbi,
ki je pred velikimi in pomembnimi
spremembami, da je pomembno,
da smo pri tem pogumni, enotni ...
sočasno (za vsak primer) pa se je
želel od nas tudi posloviti. Pozneje
se je izkazalo, da je bil 11. januar 1989

prelomni dan v naši zgodovini. Ta
dan ni bila običajna sreda – bil je dan,
ko je bila ustanovljena Slovenska
demokratska zveza in eden od njenih
ustanoviteljev je bil naš profesor dr.
Rupel. Na obdobje osamosvojitvene
vojne me prav tako veže kar nekaj
spominov. Najbolj globoko pa so
se mi vtisnili spomini na občutke,
ki so me prevevali, ko sem se z
avtobusom peljala mimo požganih
tankov v Rožni Dolini, ali ko smo
zbirali civilna oblačila za fante, ki
so služili jugoslovansko vojsko na
obmejnem območju z Italijo in so
zbežali iz nje, ali na zastraženo ulico,
v kateri živimo, in na teritorialce, ki
so stražili skladišče bencina in nafte v
neposredni bližini našega doma. Tako
nas kot njih je prevevala mešanica
strahu za življenje, če slučajno JLA
izvede napad na skladišče, kot tudi
nekega posebnega zanosa, poguma,
občutka, da smo del posebnega časa.
Eden od najbolj živih spominov pa
je na vožnjo z avtobusom v Novo
Gorico, kjer sem
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opravljala pripravništvo. Ob vstopu
na avtobus v Ajdovščini je k meni
pristopil gospod (domačin) s
preplašenim fantom malce temnejše
polti ob sebi, oblečenim v nova civilna
oblačila. Gospoda sem na videz
poznala, on pa očitno mene malo
bolj. Prosil me je, naj se na avtobusu
usedem poleg fanta in poskrbim, da v
Novi Gorici izstopi, tam pa bo zanj vse
urejeno. Fant je bil vidno prestrašen,
roke, ki jih je držal v naročju, so se
tresle. Med potjo je komaj spregovoril
besedo, dve. Gospa, ki ga je čakala v
Novi Gorici, je fanta objela, kot da sta
stara znanca in čez ramo polglasno
rekla: »Veste, jaz poskrbim, da fantje,
ki so zbežali iz kasarne, pridejo na
varno.« Videli smo se samo enkrat,
drug v drugem pa smo verjetno pustili
trajen pečat.«
Uroš Kravos, Žapuže – Ajdovščina:
»Vsako leto se v času obletnice
samostojnosti naše države spominjam
dogodkov, ki segajo v obdobje
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plebiscita, dnevov pred
osamosvojitvijo Slovenije in po njej
ter na 10-dnevno vojno, ki je sam
takrat, še kot najstnik, nisem dojemal
z dimenzijo takih grozot, kot so se
kasneje dogajale na ozemlju Hrvaške
in BiH. Plebiscit o samostojnosti
Slovenije je potekal 23. decembra
1990 in na njem sem bil eden od
slovenskih volivcev, ki smo takrat
imeli edinstveno priložnost odločati o
vprašanju »Ali naj Republika Slovenija
postane samostojna in neodvisna
država?« Tedaj sem z 18 leti pridobil
volilno pravico in prvič lahko oddal
svoj glas. Spominjam se, kako sem
3-krat obkrožil DA, da bo moja
namera jasna. To je bil moj glas, ki
je štel pri tako pomembni odločitvi,
po kateri so stoletja hrepeneli naši
predniki in tega ne bom nikoli pozabil.
Ob razglasitvi rezultatov plebiscita
26. 12. 1990, si nisem predstavljal,
kaj bo sledilo v naslednjih mesecih.
Izražena volja slovenskega naroda
je bila jasna. Dnevi pred razglasitvijo
samostojnosti mi bodo za vedno

ostali v spominu. Mesec junij,
zaključek srednje šole, pred mano
naj bi bile dolge in mirne počitnice
pred odhodom na študij v Ljubljano. A
dnevi od 23. 6. 1991 dalje so bili daleč
od pričakovanih mirnih poletnih dni.
23. 6. 1991: Bila je nedelja in vreme
je bilo ta dan idealno za letenje.
Nič lepšega, kot da se dan preživi v
kabini jadralnega letala, iz katere se
razprostira čudovit pogled na prelepo
Slovenijo iz drugačne perspektive.
Sam v objemu narave in le piš vetra
okrog kabine. Popoldan se je že
prevešal proti večeru in sonce je
bilo precej nizko. Ta dan sem imel
za sabo že več kot 4 ure jadranja.
Letel sem v smeri od Podkraja
proti Ajdovščini na relativno nizki
višini, kakih 300 m nad terenom,
ko je nenadoma, brez napovedi ali
predhodnega opozorila, po levi strani
z veliko hitrostjo priletelo reaktivno
vojaško letalo. Po radijski zvezi smo
prejeli ukaz upravnika letališča: »Vsi v
zraku takoj na pristajanje! Iz letališča
v Ajdovščini je bila izstreljena rdeča
raketa, ki je imela enak pomen kot

zvočno opozorilo. Vsi, ki smo bili
ob tem dogodku v zraku, smo
varno pristali, a lahko bi se drugače
končalo, saj so bila na istem področju
v zraku tudi druga jadralna letala in
pilot vojaškega letala nas pri veliki
hitrosti gotovo ni videl. To je bil
prvi »zastraševalni« let vojaškega
reaktivca nad Vipavsko dolino pred
razglasitvijo samostojnosti. In to je bil
moj zadnji let tistega poletja, saj so
dnevi, ki so sledili, prinesli drugačno
podobo Slovenije, kot sem jo poznal
iz ptičje perspektive.
26. 6. 1991: Proslava ob razglasitvi
samostojnosti na Trgu revolucije v
Ljubljani in takrat izrečene besede
predsednika Kučana: »Nocoj so
dovoljene sanje, jutri je nov dan.«
Kaj bo prinesel nov dan, si tistega
večera še nisem znal predstavljati.
A kmalu sem spoznal, kaj je z njimi
nakazoval.
27. 6. 1991: Prišel je nov dan in
Jugoslovanska armada je iz vojašnic
krenila na zunanje meje Slovenije.
Spominjam se, kako smo na TV in
Radiu Koper spremljali informacije
o premikih tankov iz Vipave proti
Vrtojbi in Rožni Dolini. Iz Nove Gorice
smo odšli v Rožno Dolino in jih na
mednarodnem mejnem prehodu
pričakali. Ko so se pripeljali, je bila
Rožna Dolina že polna ljudi, ki smo jih
pričakali z žvižgi. Pričeli smo prepevati
slovensko himno, Zdravljico. Med
petjem nas je lepo namočila poletna
nevihta, a se nismo dali! Počasi so iz
kupol tankov pogledali vojaki. Bili
so še mlajši od mene, zmedeni in
preplašeni. Nič jim ni bilo jasno; mislili
so, da so prišli branit zahodno mejo
pred agresijo z zahoda in Slovence, ti
pa so jih pričakali z žvižgi. Z vojaki smo
se pogovarjali. Fante so, preden so
prišli v Slovenijo (nekaj dni prej), držali
v informacijski blokadi v Makedoniji.

Pojma niso imeli, kaj se dogaja. Ljudje
so jim pričeli nositi časopise, hodili
smo okoli tankov in jim govorili, da
ni nobene nevarnosti z zahoda ...
V Rožno Dolino smo šli tudi naslednji
dan, a je med nami, »protestniki«,
zaokrožila informacija, naj se
umaknemo, ker bo pokalo. Verjetno
so bili policisti v civilu, ki so se
pomešali med nas in nas obvestili. Še
isto popoldne je Teritorialna obramba
v Rožni Dolini uničila dva tanka JLA.
Žal so trije vojaki, mladi fantje iz
drugih republik tedanje Jugoslavije,
izgubili življenje. Uničena tanka sta še
nekaj časa stala na mejnem prehodu
in še dolgo sem videl pred očmi sliko
obrazov vojakov, ki smo jih sprejeli
z žvižgi in slovensko himno.
Da se nikoli več kaj podobnega ne bi
zgodilo! Ti dogodki ob osamosvojitvi
mi bodo za vedno ostali v spominu.«
Jožef Turk, Šempeter pri Gorici:
»Že desetletja so Slovenci sanjali o
lastni državi, v kateri bi kot narod
s slovenskim vodstvom upravljali
s svojim naravnim bogastvom in
bogastvom, ki ga ima slovenski
narod v svoji majhnosti in poštenosti.
Poštenost je bila velika prvina
Slovencev, kajti pred stoletji so bila
naša bivališča nezaklenjena. Temu se
je čudil še Napoleon, ko je zasedel
našo deželo. Možnost, da bi Slovenci
živeli v lastni deželi oziroma državi, je
bila še najbližje po prvi svetovni vojni,
ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije,
v kateri smo se sicer Slovenci kar
dobro počutili. Če bi takrat bili enotni
in ne bi nasedali srbski propagandi,
bi bili v lastni državi. Bili pa so časi
nezaupanja drug drugemu. Med
drugo svetovno vojno in po njej pa
je bil narod še bolj razcepljen, ker
je k nam vdiral komunizem, ki se
je širil iz tedanje boljševiške Rusije.

Ustvarili sta se dve struji in ideologiji.
Eni so z nasiljem vodili Slovence v
komunizem, drugi pa so vedeli, kaj
prinaša komunizem, in so ustanovili
svoj način upora in odpora. Bili so
namreč terorizirani od komunističnih
dejanj in marsikateri zavedni Slovenec
je bil likvidiran s strani partizanskih
enot. Če bi se takrat sporazumeli
in upoštevali drug drugega, bi bil
upor proti skupnemu okupatorju,
nemškemu nacizmu in italijanskemu
fašizmu, lažji. Tako pa je bila takrat
v Sloveniji državljanska vojna, ki se
je tiho nadaljevala v obdobje po
koncu vojne in s povojnimi poboji
brez sojenja še bolj razdrla ljudi.
Tako stanje je trajalo blizu 50 let do
konca osemdesetih let, ko je v Evropi
počasi začel propadati komunizem.
Tudi Jugoslavijo je to doletelo. Ljudje
so bili vedno bolj nezadovoljni.
Osnovne dobrine so bile v Jugoslaviji
nedosegljive in hodilo se je kupovat
v sosednje države, Italijo in Avstrijo.
V tem nezadovoljstvu je v Sloveniji
vzklila misel, da se osvobodimo in
ustanovimo svojo državo. Slovenijo.
V Sloveniji se je v devetdesetih letih
zgodil PLEBISCIT, ki so se ga udeležili
skoraj vsi Slovenci, od katerih se je
velika večina opredelila za svojo
državo. Temu so potem sledile
volitve. Kako se je to takrat zgodilo,
se še danes čudijo mnogi analitiki.
Enotnost, ki je bila takrat v Sloveniji
je pravi čudež. Presenetljivo dobro so
se takrat sporazumele tudi politične
stranke, čeprav se je pozneje
pokazalo, da s figo v žepu. Tako
smo dočakali razglasitev Republike
Slovenije konec junija 1991.
Nad razglasitvijo svoje države
Slovenije smo bili vsi navdušeni,
čeprav so bili dotedanji vodilni
komunisti skeptični. Jugoslavija pa je
s svojo vojsko pretila Sloveniji. K sreči
je v Sloveniji delovala Teritorialna
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obramba, ki se ji je uprla. Poleg tega
je proti vojski delovala tudi policija, ki
je posedovala orožje. Grožnjo vojske
smo vzeli bolj na lahko, a prišel je
25. Junij 1991, ko so nepričakovano z
vojsko vdrli v Slovenijo oz. s tanki šli
iz kasarn in hoteli zasesti položaje.
Temu so se uprli ljudje, med katerimi
so bile tudi žrtve. Ta dan sem šel iz
Šempetra na Kras, kjer sem bil rojen in
kjer imam majhno kmetijo. Bil je čas,
ko so zorele češnje. Splezal sem na
drevo in naenkrat je prihrumelo mimo
v nizkem letu nekaj letal. Spreletel
me je srh in hitro sem končal z delom.
Videl sem, da je stanje resno. Takoj
sem se usedel v avto in šel po najbližji
poti v trideset kilometrov oddaljeni
Šempeter. Ko sem prišel v Dornberk,
je bila cesta zaprta, ker so pričakovali
tanke iz vipavske kasarne, ki so hoteli
zasesti italijansko mejo. Moral sem po
stranski poti, čez most preko Vipave
v Prvačino. Od tu naprej je šlo do
Šempetra nemoteno. Ob poti je bila
vsake toliko skupina teritorialcev,
ki so opozarjali, naj hitro zapustimo
cesto zaradi bližajočih se tankov. Še
desetletje zatem se je čutilo na cesti
tresenje avta zaradi udrtin tankovskih
gosenic, vtisnjenih v asfalt.
Doma so bili že vsi zaskrbljeni, saj
še ni bilo mobilnih telefonov. Ta
dan so tanki zasedli mejni prehod v
Rožni Dolini. Tu pa tam je bilo slišati
kakšen pok iz puške. Drugi dan pa je
strah že naraščal, kajti grozili so, da
bodo tanki obstreljevali Novo Gorico
in Šempeter. Kar naenkrat se je iz
smeri Rožne Doline zaslišalo močno
streljanje in vpitje – le kilometer od
nas. Z družino smo se zaprli v sobo
in sklenili, da tam ostanemo. Skupaj
smo bili novorojeni otrok in dva sina
osnovnošolca. Čakali smo, kaj bo,
ker nismo vedeli ničesar. Vpitju je
sledilo nekaj zamolklih eksplozij.
Naslednji dan se je razvedelo, da so
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v Rožni Dolini teritorialci in policisti
razorožili tankovsko enoto. Strah je
bil velik in negotova prihodnost še
večja. Ker smo imeli novorojenega
otroka, ki še ni bil krščen, smo ga
doma krstili sami, naslednji dan pa
smo ga nesli v cerkev, ker je bil ravno
krst skupine otrok – nismo namreč
vedeli, kaj se bo naprej dogajalo. Na
srečo se je čez nekaj dni stvar uredila
in na našem koncu je bilo sklenjeno
premirje. Vendar pa je bilo drugod
po Sloveniji še 10 dni napeto.
Res ni bilo v boju za slovensko
osamosvojitev veliko žrtev, a vsaka
je bila preveč. Danes se marsikje
omalovažuje osamosvajanje, a če
se mnogi ne bi žrtvovali, bi imeli
še vedno sistem, ki je nasproten
demokraciji. Sicer se danes sliši
marsikaj o nedemokratičnosti, a to
širijo tisti, ki hočejo ta sistem zopet
vpeljati. To so potomci tistih, ki so
imeli sedemdeset let privilegije. Na
vsakem koraku se moramo boriti
za enakopravnost in pravičnost, ne
glede na politični nazor.«

Maja Brajkovič, Vižovlje pri Devinu:
»V zamejstvu smo pozorno spremljali
dogajanju v Sloveniji. Primorski
dnevnik je o tem stalno poročal.
Ne bom skrivala, da smo se zamejci
spraševali, kam bo vse to peljalo.
Leta 1988 so zaprli štiri novinarje
tednika Mladina, kar nas je močno
prizadelo. Lahko rečem, da smo vsi
dihali z njimi in se z njimi veselili, ko
so jih izpustili iz zapora. V tistih letih
je zaslovela tudi skupina Agropop,
ki je s svojimi pesmimi spodbujala
narodno zavest in upor oz. željo po
osamosvojitvi. Skupina je bila zelo
priljubljena tudi na Tržaškem, njihovi
koncerti so bili vedno zelo dobro
obiskani. Lahko torej rečem, da je vse

to sočasno dogajanje močno vplivalo
tudi na naše čutenje do domovine,
saj smo dobesedno dihali z njo. Ko se
je v Sloveniji zgodil referendum, na
katerem so se Slovenci plebiscitarno
odločili za osamosvojitev, smo se
tudi mi zelo razveselili te odločitve.
Predvsem takratna mladina.
Spominjam pa se srečanja, ki se
je odvijalo na Proseku Nekateri
politiki in kulturniki iz Slovenije so
prišli predstavit projekt – »sanje« o
samostojni Sloveniji. Med njimi je bil
tudi Ciril Zlobec. Vzdušje v dvorani je
bilo čudno, saj so nekateri zamejski
levičarski politiki nasprotovali
odcepitvi Slovenije od SFR Jugoslavije.
Trdili so, da sama Slovenija ne bo
mogla obstajati, češ da je premajhna.
Izrazili so bojazen, da ji bodo sosede
(predvsem Italija) oporekale meje in
zahtevale del ozemlja. Odcepitev so
čutili kot prevaro do SFRJ. Ciril Zlobec
in njegovi sogovorniki pa so trdili,
da ima Slovenija možnost postati
mala Švica. Velik del prisotnih smo
podpirali željo po odcepitvi in bili
nad njo navdušeni. Pozorno smo zato
spremljali vse korake, ki so vodili v to
smer. Na osamosvojitev sem gledala s
ponosom. Zadnjemu aktu sem sledila
preko televizijskega zaslona, prav
tako prazniku pred Cankarjevim
domom. Kocka je padla! Zamejci smo
dobili matico, ki bo skrbela za nas.
Slovenija je imela v prvih letih odlično
skupino politikov, ki so delali enotno,
ne glede na strankarsko pripadnost.
Bili so državotvorni, Slovenija se je
razvijala, napredovala na raznih
področjih. Postala je pozitivni
zgled za Evropo. Pravljica. Žal pa
imam v zadnjih letih vtis, da je ta
državotvornost prepustila mesto
strankarskim interesom in razprtijam,
politični ozkoglednosti, kar prav
gotovo ne pripomore ugledu RS.

Odnos do Slovencev v zamejstvu pa
se je v zadnjih letih izboljšal. Več je
posluha za naše potrebe, ministri za
Slovence v zamejstvu in po svetu so
med nami zelo prisotni in zato bolje
poznajo naše stanje. To se je odražalo
npr. tudi pri pomembni vlogi, ki jo
je RS odigrala pri odprtju novega
TKS360 na Oberdankovem trgu v
središču Trsta. Tudi predsednik RS
Borut Pahor je spletel pomembne
odnose s predsednikom Italije
Mattarello, kar pozitivno vpliva
tudi na naše stanje. Naj tu omenim
zgodovinsko srečanje med Pahorjem
in Mattarello julija 2020, ko sta
naredila gesto sprave na obeh
spomenikih v Bazovici in bila nato
garanta pri podpisu dokumentov,
s katerimi bo Italija vrnila tržaški
Narodni dom v slovenske roke.
Ob 30-tem rojstnem dnevu Republike
Slovenije želim, da bi spet našla tisto
energijo in državotvornost, ki jo je

odlikovala v prvem desetletju po
osamosvojitvi.«
Peter Močnik, Trst:
»V zamejstvu so bila mnenja o
odcepitvi precej deljena, samo
en del zamejcev je pozdravil
osamosvojitev, drugi del je bil pač
vezan na Jugoslavijo, verjetno bolj
iz tradicije in navade kot pa zaradi
globokega prepričanja. Marsikdo
je bil tudi v strahu, kako bo lahko
mala državica skrbela za manjšino
ter varovala njene pravice v odnosu
do velike države, kot je npr. Italija.
Suverenost je najvišja oblika
družbene in pravne organizacije
nekega naroda ali ljudstva, je edino
jamstvo za neodvisnost družbene
organizacije. Zato sem bil nad tem
navdušen in vesel, ko se je zgodilo.
Uresničile so se sanje marsikaterega
človeka, ne samo domoljuba. Zato
sem rad podpiral vsako pobudo ali
prizadevanje v to smer.

Marsikaj od obljubljenega je bilo
uresničeno, a bojim se, da prepirljivost
ali samozadostnost lahko zameglita
državniški čut ljudstva – tega večkrat
pogrešam in zato se zaveze ne
uresničijo. Odnos med matico in
zamejstvom je pozitiven, saj nam
matica pomaga in skrbi za celoten
slovenski prostor. Morda pa bi včasih
morala tudi kaj odločiti z državniškim
čutom in ne samo čakati na soglasje
znotraj naše narodne skupnosti, ki je
včasih nedosegljivo. Menim tudi, da bi
morali matični Slovenci bolje poznati
zgodovino in življenje manjšine, se
tega naučiti v šoli, da se ne bi nihče
več ne čudil, kako lepo govorimo
slovensko, ko pa smo v Italiji!«

Zbral in uredil: Luka Štrukelj
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J a k o b

D o m e n i k

ZA JEZIK IN BRATE
Jakob Domenik je po navdihu Prešernovega Krsta pri Savici spesnil poezijo z enakimi elementi zgradbe (posvetilni
sonet, uvod v tercinah in osrednja pesnitev v stancah), posvečeno domovini, predvsem pa domačim Vrhpoljcem
v drugačnem prelomnem času, kot je čas pokristjanjevanja. Naslov je zgovoren: Za jezik in brate. Za pokušino
objavljamo Uvod.
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Kolovrat nesrečni se v krvi utaplja,
tam Feliks kleči in se v solzah bojuje
s prijat’lom, ki teče iz srca mu kaplja.

Kater’ga naroda bo slišat’ slavljenje;
al’ Soča Isonzo ime bo dobila;
al’ utihnilo kdaj bo orožja hrumenje;

Če vsega je konec, se Feliks sprašuje,
preveč se vojakov je že poslovilo,
Slovenec po čudežu v bitki zmaguje.

al’ burja nad narodom močno bo vila;
al’ reka kot danes bo tekla krvava;
al’ jutri zdravica se tukaj bo pila?

Se včeraj je zgodaj že klanje lotilo,
a Feliksa vojsko je Bog le uslišal,
je padlo vojakov veliko število;

Je v rokah nedolžnih teh fantov dobrava,
na vseh so straneh le nič krivi vojaki,
tu eden zbog več’ga tud’ v smrt naj zatava;

se zvok je ponosa tiranov utišal.
Zdaj v gosti se megli še sliši grmenje,
saj sleherni fant je molitev povišal.

a drugi, da bodejo zdravi rojaki.
Nespamet človeka še v smrt je poslala,
tu umrejo nič krivi, so krivi junaki.

Zdravilnica daleč od črte je stala,
kjer Primož je solze ob sliki prelival,
ob sliki, ki mati mu jo je dar’vala,

njih v solznem pogledu odhod obžaluje.
Ko drugi vojaki se grenko smejijo,
pa Feliks le Primoža smrt objokuje.

še zadnje je Feliksu misli izlival:
»Doma pa pozdravi mi moje Vrhpoljce!«
ter šel tja je v večnost, kjer zdaj bo prebival.

In končno junaki se več ne bojijo,
domov se odpravijo k svojim družinam,
gre Feliks v Vrhpolje s soseda kočijo,

So príšle na fronto avstrijske prikol’ce
in v eni se uri je ves hrup ustavil,
na tla padle mnoge patronov so rol’ce.

v Vrhpolje z domačim nazdravit gre vinam.
Sosedu razlaga o črnih dogodkih,
o hudem, storjenem vojakov skupinam.

V trenutkih tišine se Bog je pojavil,
počasi pokojni hodili so v rojih,
se Primož je z njimi zdaj v večnost odpravil.

Se vozita tam po slovenstva zarodkih,
kjer v jarkih ležijo vojakov vozovi
in zgodbe o krivih komande napotkih;

»Kdo kriv je za smrti v teh dvánajstih bojih?«
se Feliks zdaj tiho ob truplih sprašuje.
Izgubil stotine tovar’šev je svojih,

orožja kot mladih so fantov okovi.
So vidne najhujše grozote človeštva,
vsi polni so trupel slovenski gozdovi.
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Marca 2021 se je poslovil od nas dragi škof Metod Pirih. 14. septembra,
na praznik povišanja svetega križa, je v uvodni šolski maši (tokrat
na šolskem vrtu) v svoji pridigi spregovoril o vrednosti križa v našem
življenju. Govoril je tudi iz svoje, intenzivno živete izkušnje trpljenja.
Objavljamo poudarke njegove pridige, kot si jih je zapisal.
Na praznik povišanja svetega križa smo skupaj pri sveti maši. Križ je za
kristjane sveto znamenje, ker smo po Jezusovem križu bili zveličani.
Seveda v povezavi z velikonočno skrivnostjo, s trpljenjem, smrtjo in
vstajenjem Božjega Sina. Bogoslužje pravi, da Jezusov križ žari, ker
je na njem viselo Jezusovo telo. Jezus je rekel svojim učencem: »Če
kdo hoče hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ in
hodi za menoj.« Jezus pove, da je vsakemu dano na izbiro – če hoče
hoditi za njim, ne pa da mora. Vidimo, da to izbiro ljudje izkoristijo.
Z nobeno utemeljitvijo ne moremo koga prisiliti, da bi v krščanskem
poklicu hodil za Kristusom. Ni pa izbire v nošenju križa. Križ je naložen
vsakemu človeku, vernemu, manj vernemu in nevernemu, ker je križ,
simbol za vsako trpljenje, povezan z našo človeško naravo.
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V

KRIZ JE SIMBOL ZA
VSAKO TRPLJENJE
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V

POEZIJA ODLOCILA O
DOBITNIKIH KLJUCA
V

Ob letošnji “predaji ključa” maturantov tretjeletnikom je bila ena izmed simpatičnih nalog,
s katerimi so se paralelke bodočih maturantov potegovale za primat na šoli, tudi pesnjenje.
Zastopniki vsakega razreda so dobili svoje besede in besedne zveze, ki so jih je morali
uporabiti v sicer svobodno oblikovanem slavospevu.
Časa je bilo le nekaj minut, zato presodite ustvarjalnost, ki so jo uspeli izraziti, in tudi, katera
od pesmi vas najbolj prepriča.
Le še podatek, da so hranitelji ključa postali dijaki 3. b!
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3. A
Škofijska teče; mikroskopiranje;
samo preverjam, če sledite

Čas teče, nič ne reče,

3. B

Škofijska teče.

powerpointi od Vidmarja; angelovo
češčenje; teci, da ne boš debela in
žalostna

Marija, Nadja in Tina
pod mikroskopom gledajo
50 odtenkov vina –
4. a dober je ko svina.

O, ti naši maturanti,
hvali vas obličje zemlje
in vaše punce so naše želje.

prva klop; pokaži dijaško;
vrni učbenik

Čez nekaj let ste na Vidmarjevih
powerpointih vi

Prva klop, šolska klop -

Če boste glasovali za nas,
dobili boste vina glaš ;)
Samo preverjam, če nam sledite,
nam ŠGV zapustite.

3. C

in v angelovem češčenju vas bomo
častili mi.

pride Mozetič in reče:
“Stop, pokaži dijaško!”
in v rokah ima flaško.

Radi vas imamo!
Bili ste nam zgled in vzor,

3. c je naučil fiziko -

postali ste naš absolutni idol!

naj ve ves svet,
da fiziko na maturi

“Teci, da ne boš žalostna, debela!”

lepo je imet.

se zasliši iz Pablotovih ust,
ampak vaša podoba,

Hvala, profesor,

da vaš svet ne bo več pust.

da ste naš svetnik.
Preden greš na popravca,
vrni učbenik!
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MATURA, MATURA
D i j a k i

i n

p r o f e s o r j i

o

m a t u r i t e t n i h

p r e d m e t i h

Zadnja in ena najpomembnejših postaj na poti do študija je matura, ki vsa štiri leta (brez potrebe) straši vse
dijake. Misli na maturo se za nas dijake začnejo najpozneje v tretjem letniku, ko si moramo poleg obveznih
matematike, slovenščine in tujega jezika izbrati še dva izbirna maturitetna predmeta – odločamo se predvsem
na podlagi svojega zanimanja in zahtev, ki jih ima želena fakulteta.

P S I H O L O G I J A

Matura pri predmetu psihologija je sestavljena iz dveh delov. Dijaki morajo napisati seminarsko nalogo iz
poljubne teme – oblikovanje le-te se začne že na začetku četrtega letnika, sledi pa še pisanje izpitnih pol junija;
vprašanja so esejska in strukturirana. Približno eno tretjino snovi za maturo dijaki obdelajo že v drugem letniku, v
četrtem pa svoje znanje dopolnijo. Snovi je kar nekaj, a sama matura ni tako zelo zahtevna, saj si lahko dijaki pri
razumevanju pomagajo s pogledom vase, predznanjem in s splošno razgledanostjo. Izbor psihologije na maturi
priporočamo vsem tistim, ki bodo v življenju delali z ljudmi, vsem, ki jih psihologija zanima in bi radi pridobili
veščino razumevanja človekovega notranjega dogajanja.

S O C I O L O G I J A

Poleg seminarske naloge, ki jo je potrebno oddati sredi aprila, je matura sestavljena iz dveh delov. V prvem delu si
dijaki poljubno izberejo vprašanja, na katera bodo odgovorili, drugi del pa predstavlja pisanje eseja na dano temo.
Polovico snovi dijaki obravnavajo že v tretjem letniku, v četrtem pa svoje znanje poglobijo in spoznajo še drugo
polovico. Matura iz sociologije je zelo podobna maturi iz psihologije, a se ta predmet že sam po sebi nekoliko
bolj povezuje z ostalimi družboslovnimi predmeti, kot sta geografija in zgodovina. Ravno zaradi povezovanja
med vedami in predhodnega znanja matura ni prav posebej zahtevna. Izbor tega predmeta priporočamo vsem,
ki jih sociološke teme zanimajo, in tistim, ki se nagibajo k družboslovnemu študiju in bi radi razširili svoje znanje.

L A T I N Š Č I N A

Matura iz latinščine je sestavljena iz ustnega in pisnega dela. Pisni del je razdeljen na tri sklope, in sicer: prevod
besedila, slovnična vprašanja in vprašanja iz rimske književnosti, kamor spada tudi esej. Prednost te mature je,
da lahko maturantje izbirajo med osnovnim in višjim nivojem. Na enak način je sestavljen tudi ustni del, a ni tako
obsežen. Dve tretjini snovi dijaki obdelajo že v drugem in tretjem letniku, v četrtem letniku še nekoliko nadgradijo
književnost in slovnico. Ta matura je nekoliko zahtevnejša, vendar naši marljivi dijaki s sprotnim učenjem vsako
leto dosežejo odlične rezultate. Maturo iz latinščine priporočamo vsem, ki jim ta jezik ne povzroča težav, ki so
se pripravljeni vestno učiti in jih snov zanima.

B I O L O G I J A

Matura iz biologije je sestavljena iz dveh pol; prva vsebuje vprašanja odprtega tipa, druga pa se še dodatno deli
na dva dela, ki obsegata nalogo iz laboratorijske vaje in tri poljubno izbrane daljše naloge na določeno temo.
Z vso snovjo na maturi se dijaki okvirno spoznajo že med poukom, med pripravami pa znanje razširijo. Snov je
obsežna in nekoliko zahtevnejša, vendar se področja, o katerih veliko slišiš v ostalih treh letih šolanja, prepletajo
in delovnim dijakom izbor tega predmeta omogoča odlične rezultate na maturi. Biologijo na maturi priporočamo
dijakom, ki jih ta veda zanima, ki so po duši naravoslovci (in imajo naravoslovni način razmišljanja) ter vsem tistim,
ki za vpis na želeno fakulteto potrebujejo naravoslovni predmet.
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Matura iz fizike je sestavljena iz priprave poročila laboratorijskega dela, ki ga dijaki sami napišejo doma, in iz pisnega
dela, ki vključuje naloge zaprtega tipa in tri strukturirane naloge, osredotočene na določeno fizikalno področje,
in si jih dijak poljubno izbere. Nekoliko več kot eno tretjino snovi, ki pride v poštev za maturo, se obdela že v
prvem, drugem in tretjem letniku, vendar je na novo osvojena snov iz četrtega letnika zelo pomembna in malce
zahtevnejša. Menimo, da lahko z resnim in ne pretiranim delom dijaki brez težav dosežejo zelo dober rezultat,
saj so naloge po težavnosti približno enake tistim iz prejšnjih treh let. Matura iz fizike je seveda primernejša za
kandidate z veseljem za ta predmet in darom za naravoslovje in matematiko, vendar ni nič pretirano hudega tudi
za vse ostale kandidate, ki so pripravljeni delati.

V T I S I

N A Š I H

»Biologijo sem izbrala, ker me
predmet močno zanima in se mi
večine snovi nikoli ni bilo težko
naučiti in razumeti. Snov se mi ne
zdi zahtevna, saj sem z udeležbo
na različnih tekmovanjih v nižjih
letnikih pridobila veliko zahtevanega
znanja in po treh letih imela dovolj
predznanja, da sem nekatere stvari,
ki se povezujejo, kar sklepala. Način
dela mi je ustrezal, kajti profesorica je
objavljala veliko kvizov in nas na tak
način »prisilila«, da ponavljamo snov.
Prav tako smo skupaj pregledovali
liste in profesorico kar med uro
prosili za dodatna pojasnila, ki so
bila zelo dobra in natančna. Dodatno
delo so bila še poročila, ki so meni
osebno najbolj zoprno opravilo pri
biologiji, ker nikoli nisem točno
vedela, kaj moram napisati. Matura
iz biologije me od vseh najmanj
skrbi, saj smo čez leto pridno
delali in ponavljali vse malenkosti.«

Nika Uršič

»Po sistemu izločanja sem izbrala
kot maturitetni predmet latinščino.
Za mnenje sem vprašala starejše
maturantke, ki so bile zelo zadovoljne,
hvalile so profesorico in slovar, jaz pa
se jim pridružujem. Snov iz prejšnjih
letnikov je le osnova, na pripravah
za maturo se obdela še dodatno
slovnico in naredimo podrobnejši
pregled rimske književnosti. Štiri
dodatne maturitetne ure precej
pomagajo, tako da se mi za test
pri običajni latinščini skoraj ni bilo
treba učiti. V drugem polletju smo
največkrat imeli samostojno delo in
reševali prejšnje mature ter jih na
naslednji uri latinščine s profesorico
pregledali. Proti koncu leta se mi
je zdelo, da v primerjavi z drugimi
maturitetni predmeti ni toliko
dela, kar pa ne pomeni, da je malo
snovi, ravno obratno – zapomniti
si je treba veliko podrobnosti.«

»Izbral sem si fiziko, saj me zanima
in mi je lahka. Vsak teden smo imeli
štiri ure priprav, pri katerih smo v
prvem polletju obravnavali novo
snov, v drugem pa le ponavljali
snov iz prejšnjih treh letnikov.
Najzahtevnejši je bil prvi del leta
z novo snovjo, ki smo jo konec
novembra tudi preverili s pisanjem
kontrolne naloge. V drugem delu je
bil sistem dela takšen kot v prejšnjih
letnikih, vendar je bilo vse skupaj
lažje. Naloge se mi zdijo kar lahke,
saj večino potrebnih formul in
konstant dobiš napisanih na listu. Če
se potrudiš in napišeš dobro poročilo
o laboratorijski vaji, lahko dobiš
brez večjega napora vse točke. Na
splošno se mi zdi, da je maturo lažje
pisati odlično kot pa imeti v četrtem
letniku same petice pri testih.«

Blaž Kobal

Katarina Krečič
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Laura Birsa Jogan
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STUDIJ V TUJINI
In tu so počitnice. Medtem ko se
maturantje spopadajo z maturitetnimi
izpiti, se dijaki tretjega letnika
sprašujemo, kam bo pa nas zanesla
pot po končani gimnaziji.
Da bi si olajšali izbiro in bolje
pretehtali različne možnosti, sem za
vse tiste dijake, ki se spogledujete
s študijem v tujini, pripravila nekaj
informacij o postopku izbire študija
v drugi državi.
Najprej moramo vedeti, da se študij v
tujini in študij v Sloveniji izključujeta.
To pomeni, da tvoje preteklo
izobraževanje v Sloveniji ne vpliva
na vpis na študijske programe v tujini.
Pri izbiranju možnosti za študij v tujini
se je dobro opreti na naslednje točke:
izbira študijskega programa, izbira
države in univerze, pogoji za vpis in
bivanje v tujini.
IZBIRA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Najbolje je, da se sprva odločiš, kaj
sploh hočeš študirati. Tako si omejiš
izbiro in hitreje najdeš univerze s
študijskim programom, ki bi ti ustrezal.
V tujini je ponudba programov precej
večja kot pri nas, ti pa so pogosto
tudi bolj specializirani. Pomembno je,
da preveriš, ali je program evropsko
akreditiran (priznan po celi Evropski
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uniji in tudi v Sloveniji) in koliko
kreditnih točk z njim pridobiš.
IZBIRA DRŽAVE IN UNIVERZE
Ko si si že izbral/-a študijski program,
lahko začneš iskati države in univerze,
v katerih bi rad/-a študiral/-a. Pri
iskanju univerze upoštevaj dejavnike,
kot so vsebina študijskega programa
na določeni univerzi, jezik, ki ga
obvladaš ali bi se ga rad/-a naučil/-a,
kulturo univerze in države, finančna
sredstva, ki so ti na voljo, višina
šolnine, okolica univerze, dodatne
možnosti, ki jih univerza ponuja, njene
prednosti in slabosti …
Na študij se lahko brezplačno
neposredno vpišeš na nekatere
univerze v Nemčiji, Franciji, Avstriji,
Švedski, Grčiji, na Islandiji, na Češkem,
v Luksemburgu, na Norveškem, v
Braziliji in na Japonskem. V ostalih
državah je študij običajno plačljiv,
a vseeno imajo nekatere evropske
države za študente iz Evropske unije
precej nizke šolnine, to so Nizozemska
(okoli 2 000 evrov), Švica (okoli 1 350
evrov) in Irska (4 000 – 7 000 evrov).
Pri vzdrževanju ti lahko pomagajo
tudi razne štipendije, kot je npr.
štipendija Ad futura za študij v
tujini. Dodeljuje se za dodiplomski

ali podiplomski študij. Njena višina
znaša do 1 250 evrov mesečno za
življenjske stroške in do 15 000 evrov
letno za šolnino. Štipendiranje traja
ves čas uradnega trajanja študijskega
programa. Pred vlaganjem vloge za
pridobitev štipendije se je dobro
seznaniti s pogoji za pridobitev in z
obveznostmi, ki se od tebe zahtevajo.
Študent, ki prejema štipendijo Ad
Futura mora po končanem študiju
toliko let, kolikor je prejemal
štipendijo, biti zaposlen v Sloveniji.
Javni štipendijski sklad Republike
Slovenije ponuja tudi Zoisovo
štipendijo za študij v tujini, ki je
nekoliko višja od tiste za študij v
domovini. V primeru visoke šolnine
in bivalnih stroškov se ti splača tudi
preveriti, ali univerza, ki si si jo izbral,
ponuja možnosti finančne pomoči za
študente iz Evropske unije.
POGOJI ZA VPIS
Vsaki univerzi moraš poslati overjen
prevod spričevala, ki ga pridobiš pri
tolmačih za prevajanje listin. Nekatere
zahtevajo, da so ocene pretvorjene
v lestvico, ki jo uporablja država, v
kateri boš študiral. Podatki o tem so
običajno dostopni na spletni strani
univerze, tam lahko preveriš tudi

posebne pogoje, kot npr., iz katerih
predmetov moraš opravljati maturo
in kakšno oceno moraš pri njih doseči.
Ti pogoji se razlikujejo od univerze
do univerze.
Velika večina tujih univerz zahteva
tudi potrdilo o znanju jezika, v
katerem boš študiral. Na spletni
strani univerze je običajno podan
seznam potrdil o znanju jezika, ki jih
sprejemajo. V Sloveniji lahko opravljaš
izpite iz številnih jezikov in pridobiš
certifikat. Za angleščino univerze
največkrat zahtevajo izpita TOEFL ali
IELTS Academic, ki sta po obliki zelo
podobna maturi iz angleščine. Oba
lahko opravljaš v Ljubljani, TOEFL pa
tudi na spletu.
V primeru, da se odločiš za študij
v tujini, je potrebno nameniti
posebno pozornost roku za prijavo
(ta se pogosto razlikuje od države
do države) in načinu vpisa, ker ta
običajno ne poteka prek posamezne
univerze, ampak prek spletne
platforme.

N e k a j

u p o r a b n i h

BIVANJE V TUJINI
Nazadnje se moraš spopasti le še z
birokracijo. Vizo potrebuješ le, če
potuješ v države izven Evropske unije.
Če v njih bivaš več kot tri mesece,
si moraš urediti začasno bivališče.
Stanuješ lahko v študentskem
domu ali pri zasebnikih. Bivanje
v študentskem domu je običajno
cenejše, zaradi česar je mesto v
njem včasih nekoliko težje dobiti,
vendar ti bivanje v kampusu omogoča
nekoliko lažje privajanje na novo
okolje. Za informacije o nastanitvi
izven kampusa se je prav tako
najbolje obrniti na spletno stran
univerze, saj velikokrat ponujajo
povezave do strani, prek katerih si
lahko najdeš stanovanje. Še posebej
na Nizozemskem se lahko iskanje
bivališča izkaže za precej težavno,
ker univerze ne ponujajo študentskih
nastanitev. Mnogi si jih poiščejo prek
Facebook skupin. Iskanja bivališča se
ne sme zanemariti, saj je to lahko
precej dolgotrajen in težaven proces.

Urejanje zavarovanja v vsaki državi
poteka drugače. Pogosto možnost
zdravstvenega zavarovanja zagotovi
šola. Sicer pa lahko vedno pridobiš
informacije v mednarodnih pisarnah
institucij.
Sedaj se lahko brezskrbno prepustiš
potovanju, študiju in sklepanju novih
prijateljstev. In če imaš pomisleke ali
pa si še vedno v dvomih, ne skrbi.
Vsi študentje se iz tujine vračajo
polni novega znanja, doživetij in
poznanstev. Z bivanjem v drugi državi
prav tako izboljšuješ znanje jezika
in spoznavaš novo kulturo, zato je
študij v tujini vedno dobra izbira.
Če pa se ti zdi odločitev za študij v
tujini prevelik korak, se vedno lahko
odločiš za študijsko izmenjavo med
časom šolanja v Sloveniji.

p o v e z a v :

BachelorsPortal
Bivalni stroški se močno razlikujejo od
države do države, okvirne vrednosti pa
lahko dobiš na tej spletni strani.

Društvo v tujini izobraženih Slovencev
Tukaj lahko iz prve roke pridobiš mnoge
informacije o študiju v tujini, organizirajo
pa tudi številne predstavitve študija v
drugih državah.

IntegralEdu.si
Organizacija, ki prireja številne
predstavitve študija v tujini.

Study.eu
Seznam programov, ki jih ponujajo
evropske univerze in osnovni podatki
o njih.
Neža Marussi

31

BITI ALI NE BITI,
V

TO JE ZDAJ VPRASANJE
a l i

S c h r ö d i n g e r
i n

32

n j e g o v a

m a č k a

Avstrijski znanstvenik Erwin
Schrödinger zagotovo ni bil velik
ljubitelj mačk, vendar je bil kljub
temu pomemben fizik, ki je veliko
prispeval h kvantni mehaniki, eni
najpomembnejših fizikalnih teorij vseh časov. Ta veja fizike, ki je
nastala v 20. stoletju, se večinoma
ukvarja s svetom na subatomskem
nivoju in najmanjšimi delci snovi ter
opisuje obnašanje snovi na izjemno
majhnih razdaljah.
Danski fizik Niels Bohr je predstavil
teorijo, ki pravi, da elektroni, preden
so opazovani in izmerjeni, nimajo
jasno določenih lastnosti. Leta 1935
ji je sledil članek Einsteina, Podolskyja in Rosena, v katerem razlagajo
posebno stanje delcev v kvantni mehaniki – superpozicijo. Ta dovoljuje
kvantnim sistemom, kot je npr. atom,
da obstajajo kot kombinacija različnih
stanj z več možnimi izidi. Takrat je
v znanstvenih krogih prevladovala
københavnska interpretacija superpozicije, ki pravi, da sistem obstaja v
vseh možnih stanjih hkrati, dokler ni
izmerjen oziroma opazovan. V tem
primeru bo sistem zavzel le eno
izmed možnih stanj.
Ta članek je dal Schrödingerju navdih
za njegov znameniti miselni eksperiment, t. i. Schrödingerjevo mačko.
Mačka se nahaja v neprodušno zaprti škatli, v kateri so tudi geigerjev
števec (naprava za merjenje sevanja
oz. radioaktivnosti),

atom radioaktivnega elementa, npr.
urana, in zaprta epruveta cianovodikove kisline. Jedro atoma ima 50 %
možnosti, da razpade v naslednji uri.
Če bo razpadlo, bo oddalo sevanje,
ki ga bo zaznal geigerjev števec, ta
pa bo sprožil kladivce, ki bo razbilo
epruveto in kislina bo ubila mačko.
Če pa jedro ne razpade, bo žival ostala živa in zdrava. Tako po eni uri
obstajata dve možni stanji mačke:
živa in mrtva. (Zaradi velike slave
eksperimenta so se pojavile številne
variacije, v katerih atom in epruveto
nadomešča bomba ali naprava s 50 %
možnosti, da čez eno uro pokonča
žival). Ob upoštevanju københavnske
interpretacije ne moremo določiti
izida našega poskusa, dokler ne
odpremo škatle in se prepričamo
o počutju mačke. To pa pomeni, da
je, dokler škatla ostaja zaprta, žival
hkrati živa in mrtva.
Namen tega poskusa je bil demonstrirati razumevanje superpozicije v
večjih sistemih in pokazati absurdnost
københavnske interpretacije, ki nastane zaradi pomanjkanja jasne ločnice
med »našo« in kvantno resničnostjo,
ter predstavitev bistvene težave, ki
se pojavi zaradi težavnega določanja,
kdaj natanko pride do stika z zunanjim svetom in posledičnega prehoda
iz superpozicije v eno izmed možnih
stanj.
V kvantni mehaniki so se pozneje pojavile še številne nove interpretacije
in teorije o propadu superpozicije,
od katerih vsaka ponuja nov pogled
na težave Schrödingerjeve mačke.
Interpretacija mnogih svetov pravi,

da se vsak izmed možnih izidov zgodi v enem izmed svetov velikega
števila, kar vodi v ugotovitev, da se
ob vsakem propadu superpozicije
vesolje »razcepi« na več različnih, v
katerih sistem zasede različna stanja.
Tako bi po odprtju škatle v enem
vesolju v njej našli mrtvo mačko, v
drugem pa njeno živo dvojnico. Teorija objektivnega kolapsa pa nasprotno
trdi, da do kolapsa superpozicije
ne pride ob meritvi ali opazovanju
sistema, ampak ta zasede eno izmed
stanj, ko je dosežen določen pogoj v
okolju (npr. določena temperatura ali
pritisk), kar pa zahteva prilagoditev
klasične kvantne mehanike.
Čeprav za zdaj Schrödingerjeva
mačka obstaja le na papirju, je leta
2010 znanstvenikom iz kalifornijske
univerze Santa Barbara prvič uspelo
v superpozicijo spraviti (komaj) viden
predmet (ki pa je še vedno veliko večji
od delcev, s katerimi se kvantna fizika
običajno ukvarja). Izdelali so kovinski resonator, nekakšne glasbene
vilice, v velikosti enega piksla, ki je
nekaj nanosekund hkrati nihal in ne
nihal. S tem so dokazali, da lahko
tudi večji sistemi zasedajo kvantna
stanja, neznačilna zanje.

Naj bo mačka živa ali mrtva,
Schrödingerjev poskus je kaj kmalu
postal izjemno slaven in poznan,
posledično pogosto napačno razumljen. Vseeno pa danes še vedno buri
duhove tako znanstvenikov kot filozofov in tudi »navadnih smrtnikov«.
Polona Boštjančič
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Danes se mnogi mladi odvračajo
od krščanskih vrednot ali pa v njih
ne vidijo smisla. Razmišljajo, delajo
velike načrte za prihodnost. Tudi
Carlo v tem pogledu ni bil izjema –
bil je »normalen fant«. Rad je igral
nogomet, se družil, kar mu je šlo
najbolje od rok, pa so bili računalniki.
Imel je posebno lastnost – močno
prijateljstvo z Jezusom. Bil je fant, ki
ni ničesar skrival; želel si je prijateljev,
širiti znanje in trdno je zagovarjal
svoja stališča. Nikogar ni obsojal in
vedno je mislil na druge. Poudarjal
je: Svetost ni v dodajanju, temveč
v odvzemanju. Manj prostora zame
in več za Boga. Ne jaz, ampak Bog.
Tudi umrl je z besedami: “Umiram v
miru, saj v življenju nisem zapravil niti
minute za stvari, ki Bogu niso všeč.”
Carlo je zelo spretno prepoznaval
Božji glas v digitalnem svetu. Želim
si, da bi tudi mi v predstavitvi tega
fanta prepoznali svoj zgled.
PRVI KORAKI
Rojen je bil italijanskim staršem 3.
maja 1991 v Londonu. Septembra se je
z družino vrnil v Milano. Obiskoval je
šolo, ki so jo vodile redovnice, in tam
se je počutil zelo domače. Spominjajo
se ga kot zelo dobrodušnega,
veselega, darežljivega. Njegova lepa
gesta je bila, da se je pogovarjal z
varnostniki, vratarji – običajno
neopaženimi. Izkazal se je kot zelo
zrel in odgovoren. Poletja je preživljal
pri starih starših ob Tirenskem morju.
Tam si je Carlo pridobil odprtost in
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ponižnost. Veliko počitnic je preživel
tudi v rojstnem mestu Frančiška
Asiškega, kjer je imel dva dobra
prijatelja. Pri 14 letih se je vpisal na
gimnazijo v Milanu. Sodeloval je pri
raznih projektih v povezavi s šolo
in si pridobil ugled tudi kot dober
voditelj z ljubeznivim, a učinkovitim
nastopom. Carlo je v svetem obhajilu
našel pot v nebesa. Vsak dan je šel k
maši in hitro je opazil, ali duhovnik
mašuje s srcem ali zgolj ponavlja
obrazce. Vedno se je pred mašo in po
njej ustavil pred tabernakljem. Med
sošolci je postal apostol evharistije.
Njegova redna meditacija pa ga ni
vedno bolj zapirala vase, ampak vse
bolj odpirala drugim in Bogu.
DEVICA MARIJA IN SVETNIKI
Molitev rožnega venca je bila za Carla
vsakodnevna. K Mariji se je zatekal
kot k materi in učiteljici. S starši je
obiskal Lurd in si ogledal votlino
Marijinega prikazanja ter Fatimo.
Poleg Marije mu je bil posebej pri
srcu sv. Frančišek Asiški, ki ga je
spoznaval ob svojih potovanjih
v Assisi. Občudoval je njegovo
ponižnost in ljubezen do evharistije.
Zanj je bil vzor, kako povezati skrb
do narave, pravičnost do ubogih in
notranji mir. Občudoval je tudi sv.
Antona Padovanskega kot apostola
evharistije in Božje besede. Zavzemal
se je tudi za medverski dialog. Živel ga
je v stalnih stikih z receptorji, vratarji.
Seznanil se je z njihovo vero in molil,
da bi tudi sami spoznali Jezusa. S
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svojim oznanjevanjem je spodbudil
mnoge, da so razmislili o vrednotah,
v katere verjamejo, nekateri pa so
sprejeli Jezusa in ob Carlovi pomoči še
danes z Jezusom živijo novo življenje.
Na začetku oktobra 2006 je zbolel
za levkemijo. Čas svoje bolezni in
svojo smrt je daroval za papeža in
Cerkev. Osebje, ki je skrbelo zanj,
ga opisuje kot zelo potrpežljivega.
Sploh, ker naj bi levkemija njegovega
tipa povzročala neznosne bolečine.
Vse trpljenje je daroval Bogu. Umrl
je 12. oktobra. Njegovo krsto so
najprej položili v družinski grob v
Ternengu, kasneje pa so ga prekopali
na pokopališče v Assisi.
ZAKLJUČEK
Carlova navzočnost se na zemlji s
smrtjo ni končala. Njegova podoba
se je vtisnila v spomin in srca mnogih.
Naj njegov zgled pritegne tudi nas
k razmišljanju in nas spodbudi k
drugačnemu odnosu do vere in
pričevanju zanjo. Mnogo mladih
omaga in ne najdejo upanja; če
jim bomo lahko pomagali s svojim
zgledom vsaj malo, bo to res veliko
delo. In naj zaključim s papeževimi
besedami: Z vsakim otrokom, ki
vstane, se vrne k Bogu, vstane tudi
Cerkev.
Luka Štrukelj

KATERE ŽUŽELČJE JEDI BOMO
JEDLI V PRIHODNOSTI?
Ena najbolj znanih jedi iz insektov
je mehiška jed chapulines, ki je
sestavljena iz ocvrtih kobilic,
začinjenih s čilijem, česnom in
limetinim sokom in jo uporabijo kot
polnilo za takos (vrsta prigrizka) ali
dodatek k solati. Užitni pa so tudi nam
poznani črički, ki so zaradi svojega
okusa po škampih dober dodatek
solati, iz njih pa lahko naredimo tudi
smuti ali jih užijemo kot dodatek moki.
Tako bomo morda v prihodnosti,
namesto v hladilniku, prigrizke iskali
kar na travniku za svojo hišo.

https://www.tasteatlas.com/most-popular-insect-dishes-in-the-world

Na začetku leta je Evropska agencija
za varnost hrane (EFSA) objavila
znanstveno mnenje z ugotovitvijo, da
so posušeni črvi velikih mokarjev varni
za prehrano ljudi. To je znak, da bodo
proizvode iz žuželk morda že kmalu
začeli uvajati na evropski trg. Kljub
vsem prednostim prehranjevanja
z žuželkami namesto z mesom pa
se je v raziskavi pokazalo, da je le
10,3 % odstotkov ljudi pripravljenih
sprejeti to spremembo. Strokovnjaki
vseeno predvidevajo, da bo do leta
2030 v Evropi žuželke uživalo kar
390 milijonov ljudi.

https://www.bizarrefood.com/insect-bug-flour-powder

KDAJ SE BODO ŽUŽELKE POJAVILE
NA NAŠEM JEDILNIKU?

https://www.dnevnik.si/1042896440

Da bi se spoprijeli s tem problemom, je
treba uvesti alternativne in trajnostne
vire beljakovin. Živinoreja porablja
veliko naravnih virov in ima negativne
vplive na okolje. Širjenje živinorejskih
površin je eden od glavnih razlogov
za izsekovanje gozdov, poleg tega
pa povzroča tudi 14,5 % emisij
toplogrednih plinov. Strokovnjaki
zato predlagajo dober nadomestek
– žuželke. Trenutno se gojenje žuželk
uporablja predvsem za krmo živali,
kmalu pa naj bi se ga prakticiralo tudi
za gojenje človeške hrane. Insekti
so zdrav in bogat vir beljakovin, ki
ga je mogoče pridobiti na cenejši
in okolju prijaznejši način. Prav tako
lahko za krmljenje žuželk porabimo
nizkokakovostne organske ostanke,
zaradi česar je njihova pridelava
cenejša. Ker pa se misel na uživanje
žuželk v neobdelani obliki večini ljudi
upira, strokovnjaki menijo, da bomo
insekte v našo prehrano vpeljali z
žuželčjo moko. Raznovrstne praške
in proteinska dopolnila, narejena iz
zmletih insektov, lahko prek spleta
kupite že danes, zato se zdi, da je le
vprašanje časa, kdaj bodo žuželke kot
hrana vpeljane tudi v naše vsakdanje
življenje. Vsakodnevno pa žuželke
že danes v prehrani uporablja kar
četrtina svetovnega prebivalstva,
predvsem na področju Afrike, Azije
in Južne Amerike. Poznamo kar 2000
vrst užitnih žuželk. Na jedilniku se
najpogosteje znajdejo hrošči in
njihove ličinke, metulji, čebele, ose
in mravlje ter kobilice in črički.

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/4829966/mod_resource/content/1/
u%C5%BEitne%20%C5%BEu%C5%BEelke.pdf

KAJ BOMO JEDLI »JUTRI«?

Vse žuželke pa nimajo enakega okusa.
So nadomestilo za meso, vendar
se njihov okus od vrste do vrste
razlikuje. Pečeni insekti naj bi imeli
oreškast okus, medtem ko ličinke in
azijski hrošči spominjajo na slanino.
Škorpijoni naj bi spominjali na ribo,
tarantele pa na rake ali kozice. Vodni
hrošči imajo okus po soljeni banani,
smrdljivci pa naj bi kljub svojemu
vonju spominjali na jabolka.

Viri:

UZITNE ZUZELKE

V

V

V

Veliko ljudem se misel na uživanje
žuželk gabi, strokovnjaki pa menijo,
da je v insektih prihodnost živilske
industrije. V letu 2050 se bo, po
napovedih, svetovno prebivalstvo
povečalo na kar 9,8 milijarde, s
čimer se bo povpraševanje po hrani
povečalo kar za 70 %.

Sara Pregelj
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ODLICNI DOSEZKI
NASIH DIJAKOV
V

Dijaki so se letos, tako kot vsako
leto, veselili uspehov na državnih
in mednarodnih tekmovanjih.
ANGLEŠČINA
Na državnem tekmovanju v znanju
angleščine je Rene Turk (3. a) dosegel
7. , Urška Krumpak (3. b) pa 1. mesto v
državi. Oba sta prejela zlato priznanje.
BIOLOGIJA
Na tekmovanju iz znanja biologije za
Proteusovo nagrado je zlato priznanje
prejela Nika Uršič (4. a).
FINANČNA MATEMATIKA
Rok Klančič (4. a) in Blaž Murovec
(4. c) sta na tekmovanju iz finančne
matematike dosegla srebrno
priznanje.
GEOGRAFIJA
Na državnem tekmovanju iz geografije
sta srebrno priznanje dosegla Tadej
Vovk (2. b) in Domen Medvešček
(4. a). Zlato priznanje so dosegli
Blaž Murovec (4. c), Lara Deotto
Bat (3. c), Tia Marc (4. a), Rene Turk
(3. a), Matic Kravos (3. a) in Polona
Boštjančič (3. a). Rene (7. mesto)
in Matic (5. mesto) sta se uvrstila
na Evropsko geografsko olimpijado,
na kateri je Rene dosegel srebrno
medaljo. Polona (1. mesto v državi) se
je uvrstila na Mednarodno geografsko
olimpijado, ki bo potekala poleti.

ITALIJANŠČINA
Na državnem tekmovanju iz
italijanščine je Rok Klančič (4. a)
dosegel 7. mesto in prejel srebrno
priznanje. Nika Uršič (4. a) je s 4.
mestom prav tako prejela srebrno
priznanje. Žana Žgavc (4. a) je za 2.
mesto v državi prejela zlato priznanje.
KEMIJA
Ema Černe (1. a) in Tadej Vovk (2. b)
sta na državnem tekmovanju iz znanja
kemije za Preglove plakete prejela
srebrno priznanje. Zlato priznanje
je prejel Jakob Grmek (2. c).
LOGIKA
Nika Uršič (4. a) in Tiana Kutin
(4. c) sta na državnem tekmovanju
iz logike prejeli srebrno priznanje.
Metod Ferjančič (1. a), Tadej Vovk
(2. b) in Zala Gruntar (4. c) so prejeli
zlato priznanje.

SLADKORNA BOLEZEN
Na državnem tekmovanju v
poznavanju sladkorne bolezni so Lara
Kropej (2. a), Tia Marc (4. a) in Nika
Uršič (4. a) prejele srebrno priznanje.
SLOVENŠČINA
Na tekmovanju v poznavanju
materinščine za Cankarjevo priznanje
je Jerneja Trošt (2. b) prejela srebrno
priznanje.
VIDEOMONTAŽA
Na državnem tekmovanju v
videomontaži, ki je potekalo v sklopu
Festivala inovativnih tehnologij, je
Andraž Dimc (3. a) dosegel 1. mesto
v državi in srebrno priznanje.

MATEMATIKA
Na državnem tekmovanju v znanju
matematike za Vegova priznanja so
Jakob Grmek (2. c), Rene Turk (3. a),
Aljaž Velikonja (3. b), Filip Petrovič
(4. b) in Blaž Murovec (4. c) dosegli
srebrno priznanje.
NARAVOSLOVJE
Jakob Grmek (2. c) je na državnem
tekmovanju iz naravoslovja prejel
srebrno priznanje.
RAZVEDRILNA MATEMATIKA
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Na državnem tekmovanju iz
razvedrilne matematike je Ana
Poljšak (3. c) prejela srebrno priznanje.
Hana Valič (4. a) je na tekmovanju z
2. mestom prejela 2. nagrado.

Iskrene
čestitke vsem
tekmovalcem
in njihovim
mentorjem!

Že drugo leto je bila Urška Krumpak
v vrhu državnega tekmovanja
v znanju angleščine. Tu je njena
letošnja zgodba …
Ryan closed the jumble of tabs
open on his laptop. By now he had
all the relevant articles, blog posts,
and comments engraved in his
memory and was rather certain he
hadn’t missed anything important.
He scanned his closet for a shirt to
match the trousers from the previous
evening he was still wearing. The
blinding light seeping through the
curtains reminded him he needed
to stop for a cup of coffee on the
way. On the way where?
Her name was Ellen Adams and after
lengthy research he was relatively
certain he would be able to find her at
the Turner mansion. He felt somewhat
uneasy and fidgety as he headed
uptown to confront this mysterious
character. During his research, which
included some questionable and
borderline legitimate practices, he
managed to get an impressive insight
into the Multiverse, its members and
structure. It was a large and fascinating
yet intimidating community existing
solely on the Internet that excelled
in promulgating just about every
conspiracy theory to ever gain
enough momentum to temporarily
enter the mainstream consciousness.
The leader of the pack seemed to be
a user introducing himself as Nebula.
As the name suggests, Nebula had
immersed himself in a cloud of
mystery and Ryan quickly gave up
on trying to uncover him. He instead
devoted his attention to Nebula’s
most faithful followers. Those on
the other hand ranged from flatEarthers to individuals convinced Paul
McCartney died in 1966, but most
importantly were much less cautious
about their digital footprints and

Ryan got their personal information
served on a silver platter. He had most
of their profiles ready to be published
in his article, but was still missing
Mrs. Adams, who despite being
regularly active in the community,
was much harder to trace. But now
Ryan reassured himself for the last
time he would find her working for
the Turners and pulled over onto the
mansion’s driveway.
Since there wasn’t anybody or
anything at the entrance to announce
his arrival to, he gently pushed the
door and soon found himself in a
spacious lobby. His eyes scanned
the place and paused on a redhaired woman sweeping the floor
a couple feet ahead. She could have
been either twenty or fifty years old,
something about her made it hard
to tell. Quickly, Ryan approached her
and cleared his throat. “Pardon me,
are you by any chance Ellen Adams?”
he inquired. “My name’s Ryan Lewis.
I’m a journalist writing an article on
the Multiverse.”
At first startled, confidence took over
her expression upon the mention of
the Multiverse. “I believe I might be
your person, yes,” she responded.
“How can I help you? Is this one of
those articles that just mock us?
Because in that case I suggest you
turn around before you waste any
more time.”
“No, I promise, I’m simply curious,” he
countered. “I want to hear your point
of view and learn. I’d just like to get
a clearer picture of the community,
know what motivations are behind
it, that’s all.”
Ellen bit her lip. “I’m not sure you
indeed mean that, but I’ll give you
the benefit of the doubt.” She pointed
to one of the sofas in the lobby and
they both sat down, Ryan pulling

out his pad. “If you don’t mind, I’ll
speak for all of us rather than just
me personally,” she started. “We
believe what Nebula says is the
truth, because it’s different from
what everybody else claims to be
true and what we ourselves have
come to realise is in fact false. We’d
been lied to over and over again until
we found the Multiverse and Nebula,
telling us the whole story. I’m quite
certain that, sooner or later, all of
you disillusioned fools will recognise
it too.”
Intimidated by Ellen’s piercing gaze,
Ryan struggled to find a polite
response. “But what makes you so
certain Nebula is being honest with
you?” he eventually teased.
She was quick to respond with a
predictable comeback. “If he wanted
to lie to us, he could have told us
what everybody else is saying
and believing.” His desperate
facial expression prompted her to
elaborate. “Nebula is one of the
most trustworthy people out there.
If you really wish to understand the
Multiverse, you’ll need to interview
him. But you’ll never find him. Even
though you were crafty enough to
find me, his tactics are beyond you.”
It was only at this point that Ryan
noticed passion in her words. She
wasn’t as heated or as convincing
earlier. “He knows how not to leave
the faintest trace. He’s devised his
unique techniques to do so. You
cannot come near him.”
He decided now was the time to
leave, since he was way beyond his
comfort zone. He was already walking
down the driveway towards his car
when he stopped in his tracks. Why
would an ordinary follower know this
much about Nebula in such detail?
Sure, she was one of his most avid
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followers, but even if she had tried
to track him down at some point,
she still couldn’t have known exactly
how he protected himself. Yet Ellen
sounded as if she knew precisely that.
But perhaps he was just imagining
what he wanted to be true and Ellen
was really only trying to scare him
away. Nevertheless, he turned around
and ran back into the lobby and while
part of him was convincing him he
was crazy, the other part was feeling
more and more certain that he might
be right. He burst inside and shouted,
“You’re Nebula, aren’t you?”
“So you’ve heard me,” she calmly
stated, “very impressive.” As if
nothing had happened, she went
about sweeping the floor. “So, what
are you going to do now?” she
remarked casually.
Ryan was beside himself. “But why,”
he uttered, “why do you think the
entire world is against you?”
“Oh, please, you don’t think I truly
believe all those deranged stories?
I’m not even religious, in case you
were wondering. They’re just fun
fantasies I created in my head.”
“Wait, you just make theories up?
And tell foolish people about them?”
he responded perplexedly. “And you

work as a cleaning woman? Why
on Earth?”
“I love houses, all the things they
tell me, so that’s one reason I don’t
mind working as a cleaning woman.
It’s just like reading a book. I notice
little details and see a tale. I see them
everywhere. Give me a couple of
random facts and I’ll find a way to
feature them all in one single farfetched extravaganza. Besides, you
never thought Nebula would be a
cleaning woman.”
“Mrs. Adams, are you at all aware
of the influence you have on the
members of the Multiverse? They will
believe whatever you think of and
will do whatever you ask of them!
Instead of trying to help them, you’re
convincing them that the universe
is inherently bad, that everyone is
against them, when you’re the sole
reason for that suspicion. That illfated perspective only leads towards
desperation!”
“For my entertainment, let’s
pretend that is actually my name,”
she smirked. “And yes, I am fully
aware of my influence. But it isn’t
my problem a portion of people is
this naïve. For some reason or other
they think they’re being lied to and

all I’m doing is providing them with
illusory evidence. They believe it
because they want it to be true and
because of its contrasting nature it’s
all the more apparent. They aren’t
despondent, they’re encouraged by
it and I have no problem with that.
And because of the likes of Nebula
and Ellen Adams, they feel a sense
of community.”
“But what you’re doing must be
illegal! You cannot simply deceive
masses this way!”
“Perhaps you’re right. And yet that’s
exactly what I’m doing. You realise
you can’t stop me, right? You could
post an entire article on the day you
met Nebula and I could discredit it
within hours. Look at yourself! You
look as if you had got dressed in
the middle of a tornado. You are in
desperate need of a cup of coffee,
so there is definitely a chance that
this is all inside your head, isn’t it?
I know how writing stories works.
It would be child’s play to turn this
against you. After all you just make up
fables, not unlike myself, remember?”

Poslovila se je naša dijakinja Anamarija Štrancar.

Ostaja v naših srcih.

38

KO MINE MAJ ...
Za vas smo zbrali nekaj naslovov naših najljubših knjig, filmov
in serij, ki vam jih priporočamo v branje in ogled čez poletje.

KNJIGE

FILMI IN SERIJE

Bili smo lažnivci (E. Lockhart)

Anna Karenina

Boter (M. Puzo)

Anne with an E

Deklina zgodba (M. Atwood)

Behind Her Eyes

Eden od nas laže (K. M. McManus)

Colombiana

Hotel sem prijeti sonce (T. Partljič)

Derry Girls

Idiot (F. M. Dostojevski)

How to Get Away with Murder

In potem ni bilo nikogar
več (A. Christie)

I’m Thinking of Ending Things

Izruvana (N. Novik)
K svetilniku (V. Woolf)
Kradljivka knjig (M. Zusak)
Ljubljena (T. Morrison)
Moja sestra, serijska morilka
(O. Braithwaitr)
Mojster in Margareta (M. Bulgakov)
Nikolikje (N. Gaiman)
Pijevo življenje (Y. Martel)
Preden se poslovim (M. H. Clark)
Proces (F. Kafka)
Skrivna zgodovina (D. Tartt)
Tiha pacientka (A. Michaelides)
Tole bo bolelo (A. Key)
Vranja šesterica (L. Bardugo)

Into the Wild
La mafia uccide solo d’estate
Mary, Queen of Scots
Murder Mistery
Peaky Blinders
Prevzetnost in pristranost
Shadow and Bone
The Good Place
The Great
The Queen’s Gambit
The Rain
The Social Network
The Stanford Prison Experiment
The Theory of Everything
The Witcher

Zlovešči otok (D. Lehane)
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