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Vsi smo v blatu,  a nekateri zremo v 
zvezde. 

Oscar Wilde
Maša Florjanič

Čas teče. 
Hitro, neusmiljeno in nasploh za vsakega. Tu ni nobene relativnosti. Nobenega subjektivnega dojemanja. 

Minute in sekunde nam drsijo skozi dlani kot zrnca v peščeni uri.
Tik tak, tik tak. 

Čas teče. Ne ustavi se za nobenega. Kaj se nam zgodi v vsem tem času? Dnevi se valijo mimo nas; enkrat 
so poletne počitnice, ki jih kdove kdaj zamenjajo šolske klopi in preljubi učbeniki. Verjetno še opazimo 

ne, ko vsako leto postajamo starejši, bolj izkušeni in zreli. (Čeprav to še ni znanstveno dokazano…)
Stezice tečejo z nami.

Sicer nimam pojma, kdaj ali zakaj so nastale. Ne vem, kdo in s kakšnim namenom jih je naredil. Za to, 
prosim ne krivite moje profesorice zgodovine, saj ni sama kriva, da smo obtičali pri Ilirskih provincah in 

še nismo prišli do Stezic. 
Kdo je torej »kriv«, da lahko dijaki prakticiramo svobodo govora in medijev? Da se lahko grupa iz-

brancev skupaj igra novinarje in urednike? Da lahko taisti blazneži doma klofajo po računalniku in se 
potijo ob vezavi besed v neko prebavljivo celoto?

Kaj bo center s svojimi Letečimi norci proti našim, Stezičnim?  
Vendar imajo Stezice v vsej svoji črno-beli lepoti in unikatnem vonju, ki bo, vsaj upam, kmalu izginil, 

poseben čar. Za nas, ki jih ustvarimo. Za vas, ki jih berete. Ali pa vsaj gledate slikice.
Ne vem, če ste pretirano navezani na naš časopis. Ne vem, če vam pomeni znak pripadnosti ali pa kakšno 

drugo poetično zadevo. Dejstvo je, da če to berete, v rokah držite Stezice. Čas-opis, ki ni ne Cool, ne 
Bravo, ne Cosmopolitan. Čeprav ni v njih nobenega Damjana ali pa Justina in niti horoskopa (kar zeelooo 
obžalujem…), ste ga izbrali. Stezice so naš žig. Niso ravno Staatsymbol, zagotovo pa so Gymnasiumsym-

bol. 
Ne moje Stezice. Ne Lubejeve Stezice. 

Naše Stezice. Gimnazijske.

Let’s watch the stars together, shall we?

Stezice
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Pregled dogodkov
vir: www.gimnm.org, 

Zmagovalci evropske nagrade Za en-
ergetsko učinkovitost. Dijaki Klemen 
Berus, Zala Košak, Anže Mraz, Ambrož 
Pušnik in Peter Rangus iz 3. d so sodelovali 
na natečaju za evropsko nagrado za energet-
sko učinkovitost. S filmom Zvok, ki govori o 
nuji varčevanja z energijo in vplivu sodobnih 
tehnologij na vsakdanje življenje, so osvojili 
prvo nagrado. Tekmovali so v najmočnejši 
kategoriji »video/multimedija«, v kateri se je 
pomerilo 98 prispevkov s 15 slovenskih sred-
njih šol.
Primož Kastelic nagrajenec natečaja o 
demokraciji. Ministrstvo za šolstvo in šport 
je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo 
in družbo Mobitel v februarju razpisalo liter-
arni natečaj za najboljše slovensko literarno 
besedilo v prozni, pesemski ali dramski ob-
liki z naslovom »Demokracija naj ti da krila«. 
Natečaj je bil namenjen učencem zadnjega tri-
letja osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Za 
vsako stopnjo izobraževanja sta bili razpisani 
po dve temi: 1. Slovenija leta 2030 in 2. Ro-
jeni smo v demokraciji. V kategoriji sredn-
jih šol je bil nagrajen tudi naš dijak Primož 
Kastelic za svoj spis Slovenija leta 2030. 
 
nagradni iZlet natečaja jpp. Na 
natečaju, razpisanem 24. 5. 2010 s strani 
Ministrstva za promet in društva za sonar-
aven razvoj – Focus, so dijakinje Ana Cirn-
ski, Tjaša Frey-Gorše in Petra Lesjak s svojim 
projektom »Čas je za preokret – bodi za javni 
promet!« pod mentorstvom prof. Marinke 
Kovač osvojile prvo nagrado in si tako za svoj 
razred 4. d prislužile enodnevni izlet na kater-
okoli destinacijo znotraj meja Slovenije. 23. 
9. 2010 so se odpeljali proti Mariboru z na-
menom, da spoznajo Dolenjcem manj znano 
mesto na bregovih reke Drave. 

nagrajenke Festivala Za tretje 
življenjsko obdobje. V okviru Festivala za 
tretje življenjsko obdobje je potekal natečaj 
za dijake in študente. Raziskovalna naloga 
dijakinj 4. f razreda, Tine Bregar, Anje Kos 
in Glorije Meglič, z naslovom “Socialne ra-
zlike  med starejšimi glede na okolje, v ka-

terem živijo in rešitve dijakov Gimnazije 
Novo mesto v boju proti revščini in socialni 
izključenosti starejših”, je osvojila drugo mes-
to. Podelitev priznanj in nagrad je potekala 1. 
10. 2010 v Cankarjevem domu. Podelili so jih 
minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič, 
nekdanja županija Ljubljane Nuša Kerševan 
in nekdanja direktorica Zavarovalnice Triglav 
Nada Klemenčič. 

romi nam niso več tako tuji in 
drugačni. V okviru Comeniusovega pro-
jekta »Drugačnost in tujost v Evropi – most 
do Romov« smo na šoli od 25. 9. - 4. 10. 
2010 v sodelovanju z nemško gimnazijo 
iz Eppingena izvajali številne dejavnosti.  
 

krkine nagrade: Gimnazija prejela zahva-
lo. V jubilejnem letu, ob 40. obletnici Krkinih 
nagrad, je bila 13. 10. 2010 v upravni stavbi 
Krke slavnostna akademija. Ob tej priložnosti 
sta predsednik uprave in generalni direktor 
Jože Colarič ter predsednik častnega odbora 
Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave 
in direktor Razvoja in raziskav ter predsed-
nik Sveta Sklada Krkinih nagrad, za njihov 
izjemen prispevek pri usmerjanju in spodbu-
janju mladih k raziskovalnemu delu, podelila 
zahvale posebej zaslužnim posameznikom 
in ustanovam. Gimnazija Novo mesto je 
prejela zahvalo Krke za dolgoletno uspešno 
sodelovanje in spodbujanje raziskovalnega 
dela mladih. Stanislava Florijančič, prof. 
kemije na gimnaziji, je prejela zahvalo za 
izjemen prispevek pri usmerjanju in spod-
bujanju mladih k raziskovalnemu delu. Obe 
plaketi pomenita priznanje dosedanjemu 
mentorskemu in raziskovalnemu delu z 

našimi dijaki in spodbudo za sodelovanje s 
Krko tudi v prihodnje. 

letošnji krkini nagrajenci. V letu 2010 je 
6 dijakov Gimnazije Novo mesto za svoje 
raziskovalne naloge prejelo Krkine nagrade, 
in sicer: Maja Bahor, Nataša Plut, Nina Štravs 
za nalogo Problematika neuporabnih zdravil 
(mentorica: mag. Miroslava Abazović, so-
mentorica: Stanislava Florijančič, prof.). 
Gregor Hrovat, Mirjam Pušavec in Mercedes 
Vitek za nalogo Prehranska dopolnila pri psih 
in mačkah (mentorica: Marjeta Redek, dr. 
med. vet., somentorica: Stanislava Florijančič, 
prof.). Nagrajenci so prejeli nagrade na 
slavnosti podelitvi, ki je bila 15. 10. v Kul-
turnem centru Janeza Trdine. Slavnostni gov-
ornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk.  

jeZikovni tabor celovec. Od 18. do 
22. 10. 2010 so se dijaki 4. letnika, ki želijo 
opravljati NJD, udeležili jezikovnega tabora 
v Celovcu. Pridružilo se jim je nekaj naših 
tretješolcev ter nekaj dijakov črnomaljske 
in bežigrajske gimnazije. Učenje je bilo na-
menjeno intenzivnim pripravam na pisni 
in ustni izpit, prostočasne dejavnosti pa od-
krivanju Celovca, ogledu ORF, sprehodom  v 
Europapark do Vrbskega jezera, filmskemu 
večeru in zabavni zaključni prireditvi. Piko 
na i vsem dejavnostim je dodalo še bivanje 
v avtentičnem avstrijskem okolju in spozna-
vanje ter druženje mladih iz treh različnih šol.

strokovna ekskurZija Za učiteljski 
Zbor. Pred jesenskimi počitnicami, 
natančneje 22. in 23. 10. 2010 smo v okviru 
izobraževanja učiteljskega zbora za potrebe 
vodenja in spremstva na ekskurzijah or-
ganizirali strokovno ekskurzijo v Oglej, 
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Padovo, Raveno, Rimini in San Marino.  

klasiki na iZmenjavi v trstu. Zamisel 
za izmenjavo razredov klasične gimnazije z 
zamejskimi Slovenci se je porodila kmalu po 
zelo uspešni lanski izmenjavi z Gimnazijo 
Škofja Loka.  6. 11. 2010 se je tako 2. k razred 
odpravil v Trst. Tržaški kolegi so nas pričakali 
in pozdravili na trgu Oberdan. Nato smo si 
podrobno ogledali Trst in splezali  na goro 
sv. Justa. Po kosilu smo odšli proti Devinu 
in se sprehodili po Rilkejevi poti. Devinski 
grad je res čudovit, okolica pa pravljična, ni 
čudno, da je tu toliko avtorjev našlo navdih za 
svoja dela. Nato smo odšli še do izvira reke 
Timave; nekatere je prevzela cerkev, druge pa 
veličasten izvir reke, ki so ga opevali številni 
antični avtorji. Ob slovesu smo si zaželeli, 
da bi ta izmenjava postala tradicionalna.  
okrogla miZa o comeniusovem pro-
jektu. Comeniusov projekt »Drugačnost in 
tujost v Evropi – most do Romov«, ki  smo 
ga na Gimnaziji Novo mesto izvajali od 25.9. 
- 4. 10. 2010 v sodelovanju z nemško gim-
nazijo iz Eppingena, smo zaključili z okrog-
lo mizo, ki je potekala 11. 11. 2010 v Mali 
dvorani KCJT. Na okroglo mizo smo pova-
bili sodelujoče dijake in učitelje, ustanove, s 
katerimi smo sodelovali, Vrtec Pikapoloni-
ca, OŠ Bršljin, RIC, DRPD Novo mesto ter 
romsko svetnico in predstavnike MO Novo 
mesto. Najprej smo osvetlili aktualno romsko 
problematiko v MO Novo mesto, predstavili 
Comeniusov projekt v celoti in refleksijo 
nemških dijakov in učiteljev. Iz fotografij, ki 
so nastale v okviru foto-delavnice na RIC-u, 
smo pripravili fotografsko razstavo, hkrati 
pa strnili vtise dijakov in ustanov na sten-
skem časopisu. Po razpravi smo se dogovo-
rili za oblike stalnega sodelovanja in za nad-
aljevanje projekta v naslednjem šolskem letu. 

goga na obisku. Založba Goga je ob svoji 
10. obletnici od 9. do 11. 11. 2010 gostovala 
v atriju Gimnazije Novo mesto. Gostovanje 
je bilo povezano z 90. obletnico Novomeške 
pomladi in ob obeh jubilejih so se na gim-
naziji zvrstili dogodki, s katerimi smo želeli 
predstaviti koncept knjigarne kot stičišča kul-

turnega in umetniškega življenja v skupnosti 
ter osveščati mlade o kvalitetni literaturi in 
kulturnem izročilu Novega mesta. 9. 11. 2010 
smo v atriju gimnazije gostili pisatelja in 
režiserja Gorana Vojnovića. Predstavil je svoj 
prvi roman Čefurji raus!, ki je še pred prvimi 
recenzijami v časopisih doživel nenavadno 
velik bralski odziv. 11. 11. 2010 smo prisluh-
nili interdisciplinarnemu literarnemu dogodku 
z naslovom Novo mesto/Zgodovinska avant-
garda/Neoavantgarda, posvečenemu devetde-
seti obletnici kulturno umetniške manifestac-
ije, znane pod imenom Novomeška pomlad. 

obisk in solidarnost Z gimnaZije 
škoFja loka. 12. in 13. 11. 2010 so dijaki 
škofjeloške gimnazije že drugič obiskali svoje 
vrstnike, dijake klasične gimnazije, v Novem 
mestu. Vendar je letošnja izmenjava prerasla 
pedagoške in družabne okvire. Dijaki in za-
posleni z Gimnazije Škofja Loka so namreč 
zbirali sredstva za dva dijaka Gimnazije Novo 
mesto. Njunima družinama so zadnje poplave 
prizadejale ogromno škodo. Zbrana sredstva 
sta jima izročili profesorici škofjeloške gim-
nazije Andreja Kolar in Helena Morisset
Zlata in srebrna priznanja iz logike. Septem-
brskega šolskega tekmovanja iz logike se je 
udeležilo 100 tekmovalcev, 34 jih je prejelo 
bronasto priznanje, 17 pa se jih je uvrstilo na 
državno tekmovanje, ki je bilo na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani. 13. 11. 2010 
je na državnem tekmovanju sodelovalo 16 
dijakov, prislužili so si pet zlatih in dve sre-
brni priznanji. Zlati so bili: Zala Babič iz 1. 
d, Manca Bukovac iz 2. e, Erika Hrastar iz 3. 
b, Žiga Lukšič iz 3. b in Monika Škrabec iz 4. 
k; srebrni pa Nina Remec iz 1. c in Katarina 
Juršič iz 2. e. 

90 let novomeške pomladi. 22. in 23. 11. 
2010 je gledališka skupina Goga z Gimnazije 
Novo mesto na odru Kulturnega centra Jan-
eza Trdine uprizorila predstavo Novomeška 
pomlad. Na povabilo Kulturnega centra Jan-
eza Trdine smo skupaj obeležili 90. obletnico 
novomeške pomladi. Na oder smo postavili 
učno uro o času in življenju novomeških gim-
nazijcev pred več kot 90 leti. Z igro, skozi re-

citacije in glasbo so se dijaki skušali vživeti 
v čas med 1. svetovno vojno in po njej, v čas 
Mirana Jarca, Antona Podbevška in drugih, ki 
so s svojo ustvarjalnostjo močno zaznamova-
li novomeško kulturno podobo in se zapisali 
med pomembna imena v slovenski umetnosti. 

nagradni obisk ep v strasbourgu. 
Skupina dijakov 4. letnika novomeške gim-
nazije se je 26. in 27. 11. 2010 mudila v Ev-
ropskem parlamentu v Strasbourgu. Ta izlet 
so si zaslužili z uspešnimi simulacijami EP na 
nacionalni ravni. V EP so izmenjali mnenja 
z vrstniki iz 23 evropskih držav, v parla-
mentu so zasedli mesta evropskih poslancev, 
se pomerili v igri Eurogame. Nato je sledilo 
zasedanje delovnih skupin za posamezna 
področja. Pomešali smo se v 7 skupin, v 
katerih smo razpravljali o okoljski politiki, 
revščini in socialni izključenosti, demokrac-
iji, zaposlovanju, dinamični Evropi ter o 
prihodnosti Evrope. Zjutraj so si ogledali še 
staro mestno jedro Strasbourga, nato pa pot 
nadaljevali proti Stuttgartu, kjer smo obiskali 
muzej Mercedes Benz. 

srebrna priZnanja iZ Znanja o slad-
korni boleZni. Na državnem tekmovan-
ju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo 
20. 11. 2010 v Kranju, so naše dijakinje 
pokazale odlično znanje. Manca Zorko 
iz 1. d, Neža Dimec iz 2. b in Mina Cam-
loh iz 3. k so osvojile srebrna priznanja. 

na dunaj Zaradi Fride kahlo. Skupina 
dijakov 2. k in drugih razredov klasične gim-
nazije se je 3. 12. 2010 odpravila na Dunaj. 
Najprej so si v Kunstforumu ogledali razstavo 
Fride Kahlo, ki je največja razstava njenih del 
doslej. Potem so se odpravilli na “popotovan-
je” skozi nenavadno galerijo zvokov in glas-
bene zgodovine v interaktivni muzej Haus der 
Musik. Sledil je ogled Dunaja. 

Šport in šah

jaka žulič peti na olimpijskih igrah 
mladih. Na prvih olimpijskih igrah mladih 
v Singapuru je 21. 8. 2010 dijak naše šole 
Jaka Žulič iz 3. š dosegel izreden rezultat. 
Uvrstil se je v finale meta diska, kjer je osvo-
jil 5. mesto in tako presegel vsa pričakovanja. 
Po finalnem nastopu je dejal: “Občutki so 
fenomenalni. Petega mesta na olimpijskih ig-
rah nisem pričakoval, tako da sem res zelo za-
dovoljen z doseženim rezultatom. To sezono 
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sem izpeljal precej bolje, kot sem pričakoval. 
Zelo sem vesel, da se je tako izteklo.” Jaka ni 
le dober športnik, ampak tudi vesten dijak, ki 
odgovorno izpolnjuje svoje šolske obveznos-
ti. Iskreno mu čestitamo in želimo nastop na 
»pravih« olimpijskih igrah.

 

atleti in atletinje spet na stopničkah. 
28. 9. 2010 je bilo na stadionu Portoval ekip-
no atletsko prvenstvo za dijake in dijakinje. 
Dijakinje so dosegle prvo mesto, dijaki so bili 
tretji. Dosegli so kar nekaj dobrih rezultatov 
in osvojili nekaj prvih mest v posameznih dis-
ciplinah. Zmagali so: Ahac Moretti v skoku 
v višino, Jaka Žulič v metu krogle, Breda 
Škedelj v teku na 400 m, Špela Derčar v teku 
na 1000 m, Katarina Juršič v metu krogle in 
ženska štafeta 4 x 100 m. Dijakinje so dosegle 
8540 točk, dijaki pa 7747 točk. Po celi Slov-
eniji potekajo regijska tekmovanja, kjer se 
točkujejo rezultati posameznih ekip. Dvanajst 
najboljših ekip se bo uvrstilo na državno tek-
movanje, ki bo v sredo,13. 10. 2010, v Slov-
enski Bistrici. 

odbojkarji na pesku na državnem 
prvenstvu. Naši odbojkarji in odbojkarice 
so se 30. 9. 2010 v Ankaranu borili za preboj 
v finale in stopničke na državnem prvenst-
vu v odbojki na pesku. Oboji so začeli zelo 
obetavno, ter se preko predtekmovanja uvrs-
tili v boj za najvišja mesta. Nato so fantje in 
dekleta naleteli na premočnega nasprotnika 
ter tako oboji zasedli na koncu nehvaležno 
4. mesto. Fantje so bili z uvrstitvijo neko-
liko razočarani, dekleta pa so bila s končno 
uvrstitvijo zadovoljna. Kljub temu ostaja 
grenak priokus, da bi se z malo sreče dalo 
iztržiti še kaj več. 

odbojkarji na pesku gredo na državno 
prvenstvo. 13. 9. 2010 se je na igriščih na 
Loki odvijalo področno prvenstvo v odbojki 
na pesku. Naši odbojkarji in odbojkarice so 
osvojili 2. mesto v konkurenci ekip Dolen-
jske, Bele krajine in Posavja. S tem sta se obe 
ekipi uvrstili na finale državnega prvenstva, 
ki bo konec meseca septembra. 
Odlični rezultati na jesenskem krosu. 22. 

9. 2010 je bil na Bajnofu pri Kmetijski 
šoli kros. Udeležba naše šole je bila zelo 
številna. Dijaki in dijakinje so tekmovali v 
šestih kategorijah in dosegli odlične rezul-
tate. Pri starejših dečkih in deklicah smo 
slavili zmago v obeh kategorijah. Pri dijak-
ih je zmagal Tilen Seničar, pri dijakinjah pa 
Špela Derčar, drugo mesto je osvojila Nika 
Brečko. Pri mlajših mladinkah je slavila zma-
go Breda Škedelj, Gregor Bučar je v moški 
kategoriji osvojil tretje mesto. Pri starejših 
mladincih je bil Marko Jankulov tretji. 

Finale ekipnega prvenstva v atletiki 
Konec septembra so se dijaki za nastop v 
finalu borili na novomeškem stadionu. Dija-
kinje so se uvrstile zelo zanesljivo, medtem 
ko so fantje trepetali do zadnjega področnega 
tekmovanja v državi in se v finale uvrstili 
skozi šivankino uho kot zadnji, dvanajsti. 13. 
10. 2010 so se naši atleti pomerili v Slovenski 
Bistrici še na finalnem tekmovanju. Vreme 
tekmovalcem ni bilo naklonjeno, bilo je 
precej mrzlo in tekmovalci so med posamezn-
imi nastopi težko ostali ogreti. Dekleta so zas-
edla skupno 5. mesto, fantje pa so napredova-
li celo na 7. mesto. Velik uspeh je že sama 
uvrstitev v finale in priložnost pomeriti se z 
najboljšimi atleti v svoji starostni kategoriji.  

rokometašice prve na občinskem 
prvenstvu. 10. 2010 je v športni dvora-
ni Marof potekalo srednješolsko občinsko 
prvenstvo v rokometu za dijakinje. Naša dek-
leta so prepričljivo zmagala vse 3 tekme proti 
Srednji ekonomski šoli, Šolskemu centru 
Novo mesto in Kmetijski šoli.

gimnaZijci na ljubljanskem mara-
tonu. 23. in 24. 10. 2010 je 21 novomeških 
gimnazijcev, dijakov in profesorjev,  tradi-
cionalno teklo na 15. Ljubljanskem maratonu. 
V soboto in nedeljo so tekli različne razdalje: 
od 4 km na šolskem maratonu, pa do 10 km, 
21 km in tudi 42 km, kar je pretekel profesor 
Sandi Kostić.

uspešne košarkarice.25. 11. 2010 je bilo 
na Šolskem centru v Novem mestu občinsko 
prvenstvo v košarki za dijakinje, na katerem 
so naše tekmovalke zmagale. 1. 12. 2010 pa 
so se pomerile še z najboljšimi ekipami v 
naši regiji. Po ogorčenem boju v polfinalu so 
po dveh podaljških morale priznati premoč 
Srednji zdravstveni šoli iz Novega mesta. V 
malem finalu pa so zmagale in tako osvojile 
končno tretje mesto, kar je lep uspeh za našo 
mlado ekipo. 

bron Z državnega prvenstva v šahu. 
Naši šahisti so 4. 12. 2010 sodelova-
li na posamičnem državnem prvenstvu 
srednješolcev v šahu. Štirje fantje in eno 
dekle so se pridružili ostalim sovrstnikom, ki 
so se v snežnem metežu do Kočevja prebili 
z vseh koncev Slovenije. Na tekmovanju so 
nastopili Aleš Brcar, ki je dosegel 10. mesto, 
Dejan Andolšek je bil 14., Ambrož Čopi 15. 
in Žiga Škvorc 26. Povsem pa je preseneti-
la drugošolka Manca Hervolj, ki je igrala 
odlično in povsem zasluženo osvojila tretje 
mesto med dijakinjami.

odlični reZultati na strelskem tek-
movanju Strelsko društvo Leskovec je v 20. 
1. 2011 organiziralo področno tekmovanje 
v streljanju za osnovne in srednje šole. V 
posamični kategoriji se je med dijaki Andraž 
Hudoklin uvrstil na četrto mesto. Med dija-
kinjami je Ines Kastelic zasedla drugo, Deja 
Zupančič četrto in Sara Gorše peto mesto. Di-
jakinje so ekipno zasedle prvo mesto. Vsi di-
jaki, ki so nastopili, so se uvrstili na državno 
prvenstvo v streljanju.
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Kdo so osebe, ki ti v življenju največ pomenijo? Nekateri bi rekli, da 
so to naši starši, drugi bi za najpomembnejše označili prijatelje, brate, 
sestre, … Toda nihče se ne spomni na profesorje. Da, prav ste slišali. 
Čeprav morda tega niste pripravljeni sprejeti ali priznati, to dejstvo 
drži kot pribito. Profesorji so pomemben del naših vsakodnevnih inter-
akcij, z njimi prebijemo veliko časa, preveč, da bi jih lahko imeli le za 
neznance. Kljub temu, da jim nihče ne pripisuje nobene posebne vloge,  
imajo velik vpliv na naše življenje. So izvorna točka našega počutja, 
pa naj bo to bes, žalost ali zadovoljstvo in zagotovo prispevajo svoj 
piskerček k oblikovanju naše osebne identitete. Nekateri svojo vlogo 
jemljejo resno, tako kot je treba, spet drugim je prav malo mar za di-
jake, njihovo znanje in počutje. In tu se je potrebno ustaviti. Raziskava 
je pokazala, da ima profesor pravzaprav vedno vpliv na priljubljenost 
predmeta. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 87,3 % dijakov Gimnazije 
Novo mesto trdi, da so jim profesorji že zagabili, zamerili, zagnusili 
kakšen predmet, nekateri so to doživeli celo večkrat. Dragi profesorji, 
mar vas to pušča hladne? No, pa vas ne bi smelo. Vi ste tisti, ki uro za 
uro, leto za letom krojite generacije mladih. In ti mladi so namenjeni, 
da spremenijo svet in ga naredijo boljšega in prijetnejšega za življenje. 
Vse temelji na odnosu. Vašem in našem. Živimo v simbiozi, sožitju. 
Seveda znamo biti dijaki včasih sila problematični, toda tudi vi od 
časa do časa ne blestite kaj preveč. Se mar zavedate, da imate v svojih 
rokah tako gromozansko moč? Z nami lahko na nek način delate kot z 
marionetami in prav vsak od vas je nekakšen master of puppets. 
Odličen profesor je sposoben narediti še tako dolgočasno snov, vredno 
poslušanja, je motivator in poleg tega, da zna govoriti, mora prav tako 
znati prisluhniti. 
Liberte, egalite, fraternite. Mislim, da so nam Francozi te besede 
»vsilili« z razlogom. Deklaracija o človekovih pravicah med drugim 
priča tudi o enakosti. Na žalost tega ne občutimo vedno. Pa naj bo 
v šoli ali kjerkoli. Določeni profesorji nas ne jemljejo ravno enako. 
Čez čas nas razdelijo na določene skupine: lenobe, wannabe-ji, ne-
opazni in favoriti. Učite nas o takšnem in drugačnem razslojevanju 
znotraj družbe, nikoli pa ne opazite, kako razslojen je po vaši zaslugi 
vsak razred. In tako kot je včasih, je tudi danes prehod iz »nižjega« 
v »višji« sloj praktično skorajda nemogoč. Nekateri (pozor, nekateri) 
tako potencirajo le svoje ljubljene, ostalih pa ne opazijo oz. jih včasih 
niti ne želijo, jih prezirajo in včasih z veseljem zbijejo na tla in po-

tem še pohodijo in pljunejo nanje. Ste pomislili, da si tudi tisti, ki 
niso v krogu ljubljencev želijo znanja enako ali pa še bolj močno? 
Dijaki so v sklopu raziskave navedli različne razloge za vpis na 
novomeško gimnazijo. Eni trdijo, da zaradi večje izbire študija, ker 
niso vedeli kam, ker so jih v to zvlekli bratje ali sestre, ker je to 
najboljša šola in podobno. Kar veliko dijakov je sem prišlo z željo, da 
tu pridobijo določena znanja, na osnovi katerih bodo lahko študirali 
nekaj, kar jih resnično veseli najbolj na tem svetu. Med njimi sem bila 
tudi jaz. 
Toda zgodi se, da učenci pač ne pridejo v klub favoritov, zaradi česar 
tudi niso deležni profesorjevega vedenja, namenjenega le eliti. Nekaj 
takih je obupalo. Kasneje sem jaz sklenila, da ni vredno. Ni vredno, 
da se odrečem svojim sanjam, samo zaradi ene osebe, ki ji pač ne 
ugajam. Za tiste, ki so se vdali, mi je resnično žal. Priznam, morda 
res nis(m)o najbolj blesteče zvezde na nebu, toda to ne pomeni, da ne 
želimo biti. 
Tudi vi ste bili nekoč na naših mestih. Žulili ste klopi kot mi in tudi 
kdaj bili žrtve, kdaj favoriti. In nekaj vas je moralo navdihniti, da 
ste se odločili za ta poklic, drugače ne bi stali vsak dan za katedrom. 
Mogoče je bil to predmet sam, stavim pa, da so na vas vplivali tudi 
profesorji. Si ne želite, da bi bili tudi vi tisti, ki bi navdihovali mlade, 
da bi postali podobni vam? Vam to ne predstavlja nekega zadoščenja, 
neko pohvalo za ta vaš trud? Prepričana sem, da bi vam to laskalo. 
Na srečo imamo tu tudi profesorje, pri katerih se že na daleč vidi nji-
hovo strast do poučevanja, otrok in predmeta, ki ga poučujejo. Že 
zaradi njihovega zanosa je vredno priti k pouku, kajti vedno veš, da 
se bo profesor potrudil maksimalno, da bo iz ure iztisnil največ, ko-
likor bo mogel in jo tudi naredil zabavno. Res, občudujem vas, a kaj 
ko ste tako redki. Izumirajoča vrsta. Če se že kdaj le spustim v vaše 
vode, prisegam, da se bom borila do zadnjega diha, da ne bo dokončno 
izumrla.

Master of Puppets 
I’m pulling your strings, 
Twisting your mind and 
smashing your dreams. ♫

Odnos učitelj – dijak

Profesorji – podajalci znanja ali teptalci sanj?

KOMENTAR

R.E.
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»HEJ, A GREMO NAPISAT PETICIJO PROTI URNIKU?« »JA, 
GREMO, AMPAK JAZ SE NE BOM PRVI PODPISAL.«
»PA MISLITE, DA BO TO SPLOH DELOVALO?« »NIMAM PO-
JMA, AMPAK LAHKO VSAJ POSKUSIMO.«

Taki stavki so odmevali po gimnaziji, ko smo izvedeli za nov urnik. 
Širile so se celo govorice, da so četrti letniki štrajkali pred zbornico, 
vendar še vedno ne vem, če je bilo to res. Ja, letos resnično nismo 
preveč zadovoljni z našim urnikom. Zakaj se nam pouk začne šele ob 
osmih ali devetih, če pa večina dijakov pride v šolo že ob sedmih, ker 
drugače nimajo prevoza? Nimamo že vsi izpita za avto, da bi se lahko 
tako kot profesorji pripeljali v šolo. Sicer se tudi profesorji pritožujejo 
nad urnikom, vendar pa jim je všeč, da lahko pridejo v šolo kasneje. 
Seveda bi tudi mi z veseljem dlje spali, vendar stoli atriju niso ravno 
udobni za tako početje.

Da seveda sploh ne omenjam čudovitih kombinacij predmetov – 
v ponedeljek: matematika, fizika, kemija, nemščina in blok ura 
angleščine; in pa seveda moj najljubši trojček ob petkih: matematika, 
fizika in biologija. Razumem, da je zelo težko uskladiti vse ure, profe-
sorje in učilnice za vse letnike, pa vendar … Če že moramo imeti vsak 
dan pouk do dveh, nam naredite uslugo vsaj s tem, da nas ne bodo ob-
letavale samomorilske misli, zaradi »težkih« predmetov, nagrmadenih 
en za drugim

Torej predlog: pouk bi lahko začeli že ob sedmih, saj nam potem ne 
bi bilo več treba posedati v atriju ali v lokalih in seveda bi tudi prej 
zaključili s poukom. To je še en razlog za nezadovoljstvo - pouk do 
dveh popoldne vsak dan. Biti skoncentriran osem ur na dan ni tako 
lahko, kakor se morda sliši. Ob dveh popoldne se zagotovo nikomur 
več ne da poslušati razlage o polinomih ali zakaj so imeli kmetje ravno 
4. in 5. avgusta nočno sejo skupščine in kakšne sklepe so sprejeli. 
Ampak ne preostane nam drugega, kot da se sprijaznimo z urnikom in 
čakamo na boljše čase.

Vsi smo seznanjeni s frazo »chasing the American dream«. Če citiramo 
drugi stavek Deklaracije o neodvisnosti: Vsi ljudje so enakopravni in 
ustvarjeni z nekaterimi neodtujljivimi pravicami kot so: življenje, svo-
boda in iskanje (lastne) sreče. Še posebej je bilo »lovljenje Ameriških 
sanj« priljubljeno v zlatih letih prejšnjega stoletja, kjer so skoraj vsi 
tudi uresničili in ulovili svoje sanje.
Vendar bi najprej opozoril na eno bistveno razliko in napako ki se jo 
pogosto dela, namreč na razliko med »sanjami« in »sanjarjenjem«. 
Sanjarjenje je skrajno neproduktivno stanje duha, ki lahko traja tudi 
po več ur in medtem ko sanjarimo, tudi ne počnemo ničesar drugega. 
Sanje kot take, pa so pravzaprav naše gonilo, so cilj ki smo si ga za-
stavili in ga želimo uresničiti, se pravi popolno nasprotje sanjarjenja.
Kakšne pa so slovenske sanje?
Poglejmo na nacionalno raven, ali jih morda že živimo? Smo v samos-
tojni državi, najuspešnejša država na Balkanu, prišli smo v Evropo, 
NATO… Vendar se človek glede na vso jugonostalgijo, ki je prisotna 
v vsepovsod, prav res vpraša, če so ljudje, ki so glasovali za samosto-
jno državo, pravzaprav vedeli, da glasujejo tudi za nov družbeni red, 
se pravi kapitalizem.
Če se vrnemo na posameznika, o čem pravzaprav sanja poprečen 
Slovenec? Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, avto, družina, dva 
otroka in partner, ki prezre skoke čez plot svoje boljše polovice. Tako 
bi se glasil iskren odgovor odraslega živečega v Sloveniji, kar je prav-
zaprav skromnejša različica ameriških sanj. Stvari pa se zakomplicira-
jo pri mladini, ki je svoje sanje kar nekako… izgubila. Večina jih niti 
ne vidi dlje od petka in naslednje runde. Mladi ne sanjamo, pač pa 
vedno več sanjarimo. Razlog leži v šolskem sistemu, ki je v želji, da 
čim več otrok čim prej spravi do diplome kar nekako pozabil, da naj 
bi jih zraven pripravljal tudi na življenje in pa seveda državi sami, ki 
državljanom pove, kaj lahko delajo skozi prepovedi po načelu, če ni 
prepovedano je dovoljeno. 
Na mladih svet stoji, pravi znani rek, in dokler bodo mladi kovali svo-
je sanje v gostilnah ob poznih jutranjih urah, ki bodo do naslednjega 
jutra pozabljene, bo naš svet na bolj trhlih in majavih nogah.

Šolski urnik

Kaj je sedaj na sporedu?

KOMENTAR

Perspektive današnjega dijaka

Lovljenje slovenskih 
sanj

Luka Štrasner
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Razgrinjanje gimnazijskih misli: Koga najbolj cenimo dijaki?

NAJBOLJ PRILJUBLJEN PROFESOR GIMNM

Opozorilo: shranjujte na skritem, nedoseg-
ljivo otrokom in občutljivcem. V kolikor med 
branjem zapadete v obup ali dolgčas, branje 
nemudoma prekinite in se posvetujte s sošolci 
ali prijatelji. Lahko vsebuje sledi sarkazma.

»Kam naj dam? Sem?«
»Maaalo bolj levo.«
»Bolj gor. Mogoče si šla preveč na levo.« 
…
»… prej je bilo boljše.«

Hja, kdo bi si mislil, da lahko same priprave 
na predvolilno kampanjo vzamejo toliko 
časa. Petminutni odmor in še cela kemija. 
Samo zato, da ste si lahko ogledali slike naših 
– ne, ne politikov – profesorjev! Pa naj je bil 
to atrij, hodnik ali WC. Bili so povsod.

Med glavnim odmorom smo tako kot največja 
konkurenca »unim za malco« ždeli v atriju in 
prežali na morebitne volivce. Zastonj. Firbci, 
kot dijaki očitno smo, so se nabrali okoli naše 
mize in prvi listki so padli v škatlo.

Navodila so bila dokaj preprosta, toda še 
vseeno je bilo treba kdaj pa kdaj kaj pojasniti. 
V glavnem… »Zadeva je anonimna!« »A se 
podpišem?« »A moram napisati tudi ime?« 
»DAJ NAZAJ KEMIK!« … ja. Bleščeča gen-

eracija naše prihodnosti. 

Vseeno pa nam štirim, komisiji, ni bilo 
hujšega. Nastalo je nekaj fotografij, ki 
jih bomo, pardon, ne bomo uporabili za 
izsiljevanje. Občasno smo morali odgan-
jati najbolj zagrete volivce. Nekateri so bili 

namreč tako navdušeni, da bi glasovali za 
posamezne profesorje en-, dva-, tri- … ali 
večkrat. Najbrž za vse, ki niso hoteli sodelo-
vati. Pač dobre duše.

Zdaj pa k številkam. 334 dijakov je glasova-
lo, 2 glasova sta bila razveljavljena (Čestitke 
pošiljam človeku, ki je volil hišnika. Res, 
bravo!).

3. mesto z 10,2%  je osvojil Vanja Popov, pro-
fesor matematike.
2. mesto je z 10,8 % vseh glasov zasedel 
Jernej Ban, prav tako profesor matematike.
Zmagovalec, ki uživa 12% podporo, je profe-
sor zgodovine Matjaž Štih!

Spoštovanje profesorjev. Je odvisno od zaht-
evnosti predmeta? Od priljubljenosti predme-
ta? Ali od samih profesorjev? Mislim, da smo 
dobili odgovor prav od dijakov. Zato se lahko 
vsi zamislimo. 

Pripis: pri glasovanju smo šli na zaupanje. 
Zato ljudje, če ste glasovali večkrat … Prav 
tako bi rada poudarila, da smo volitve izv-
edli izrecno iz radovednosti. Pri volitvah smo 
sodelovali: Eva Rolih., Klemen Berus, Tjaša 
Umbreht in jaz.

Maša Florjančič
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Profesor Matjaž Štih, zmagovalec volitev 
za najbolj priljubljenega profesorja Gimna-
zije Novo mesto, na kateri že več kot 15 let 
poučuje zgodovino, si je vzel nekaj minut za 
kratek intervju.
Zmagali ste na volitvah Za najbolj 
priljubljenega proFesorja gimnaZije novo 
mesto, kakšni so občutki?
Odgovoril bom z eno najmodrejših misli, kar 
jih je ustvarilo človeštvo. In sicer: “Kar je do-
bru, nej slabu!”
nam poveste vašo skrivnost? kako vam je 
uspelo? kakšno taktiko ste uporabili, da ste 
Zmagali na volitvah?
Že petnajst let oz. več, kolikor sem na tej šoli, 

Intervju z zmagovalcem volitev za najbolj priljubljenega profesorja

Prof. Matjaž Štih dopušča možnost vstopa v poli-
tiko!

delam tako, kot mislim, da je najboljše -  v 
prvi vrsti zame - pa malo tudi za dijake. Se 
pravi, to je bila - če lahko temu tako rečemo 
- taktika.
ste pričakovali Zmago? koga ste imeli Za 
vašega največjega konkurenta?
O zmagi oz. sploh o volitvah nisem razmišljal 
preveč. Za konkurente sem pa seveda imel 
vse moje kolege in kolegice.
je kateri iZmed vaših kolegov in kolegic 
posebej iZstopal?
Ne, ker o tem nisem veliko razmišljal.
se pravi, vam volitve niso pomenile veliko?
Poglejte, dijaki ste se za to pač odločili in jaz 
ta rezultat sprejemam tak kot je. In “kar je  

Šele slab mesec je potekel, odkar ima Novo mes-
to novega-starega župana. Pa je ljudem všeč? 
No, zagotovo lahko rečemo le to, da je njegova 
priljubljenost rahlo padla. Letos je namreč dobil 
56,03% glasov, pred štirimi leti pa 61,86%. Nas 
pa je zanimalo, kakšno mnenje imajo naključni 
mimoidoči o njem in kakšna pričakovanja. Veliko 
je bilo tistih, pozitivnih kritik, da jim je župan 
Muhič všeč in da so veseli, da je dobil še en man-
dat. Nekaj pa jih je bilo tudi malo bolj kritičnih.

 »Jaz iz svojih izkušenj povem, da bi moral 
novi župan biti mlad, poln energije in z viz-
ijo…« (Pa je župan Muhič mlad, poln energije in 
najpomembnejše… Ali ima vizijo?)

Anketa med Novomeščani

Kaj pa vi menite o našem novem-starem županu?

Nekateri so bili mnenja, da je sicer bilo nekaj spre-
memb, a da jih pričakujejo v naslednjih štirih letih 
več. Predvsem starejši so bili bolj zadržani in niso 
hoteli odkrito izraziti svojega mnenja, zato je bil 
njihov odgovor velikokrat, da je župan v redu, in 
da če je všeč drugim, je tudi njim. 

Dobili pa smo tudi nekaj bolj kritičnih odgovo-
rov: »Naj nadaljuje svoje delo. Ni storil vsega, 
kar je obljubil, za vnaprej pa naj se bolj potrudi.« 
»Nekaj se je naredilo, nekaj so gradili. Vendar bi 
raje videla, da bi bil sedaj župan kdo drug.« »Ne 
bi komentirala…« 

Župan Muhič je torej dobil nekaj pozitivnih in 
nekaj negativnih, čeprav bolj zadržanih kritik. 
Naši dijaki pa.. Niso bili tako zadržani. Večina jih 
pravi, da nikakor ni storil dovolj in da si ne zasluži 
novega mandata. Opazili so, da so se spremembe 
začele dogajati šele nekaj mesecev pred iztekom 
mandata. Upajo, da bo v tem mandatu naredil tudi 
kaj za mlajšo generacijo.
Nekateri pa so župana pohvalili in želijo, da nad-
aljuje in nadgrajuje svoje delo.

Klemen Berus

Ana Vovko

dobru, nej slabu”. Nisem pa šel ustanavljat 
posebnega štaba, imel predvolilnih plaka-
tov, nastopov in soočenj. Nisem se preveč 
angažiral v predvolilni kampanji, ker mislim, 
da je predvolilna kampanja - če temu lahko 
tako rečem - vsak dan in vsako uro pri pouku.
imate kakšno besedo Za drugo in tretje 
uvrščena tekmeca proFesorja bana in pop-
ova?
Ja, čestitam jima za to dobro uvrstitev. In ju 
ob tej priložnosti povabim na simpozij. In 
sicer simpozij v izvirnem smislu. Prepričan 
sem, da bosta onadva razumela, dijaki pa se 
lahko potrudijo in poiščejo prvotni pomen te 
besede. (Simpozij je pri starih Grkih gostija, 
pojedina, pri kateri se je razpravljalo o čem 
pomembnejšem. Pri simpoziju so se nekateri 
gostje tudi opili, op. p.) 
ali se bo sedaj po Zmagi vaš način poučevanja 
kaj spremenil?
Ne. Moj odnos do dijakov in profesorjev se 
ne bo spremenil. Tisti, ki me poznajo, vedo, 
kakšen je in tak bo tudi ostal.
torej, Zmagali ste na gimnaZijskih volitvah. 
ali morda kaj raZmišljate o politični kari-
eri?
Glede na to, da je sedanji svet v veliki krizi 
(moralni, politični, gospodarski in še kakšni 
drugi) mislim, da je sedaj čas za alternative. 
Naj bo to moj odgovor.
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Za lažje poznavanje kasnejše razlage naj na-
jprej razjasnim osrednji pojem. Avtonomija je 
pravica do samoupravljanja. Beseda izvira iz 
stare grščine: autos pomeni sam, nomos pa za-
kon. Ta koncept najdemo v moralni, politični 
in bioetični filozofiji. Označuje možnost ra-
zumnega posameznika, da informirano in 
brez prisile sprejema odločitve. V moralni 
in politični filozofiji se avtonomija pogosto 
uporablja kot osnova za določanje moralne 
odgovornosti za posameznikova dejanja. Eno 
najbolj znanih filozofskih teorij avtonomije 
je razvil Kant. V medicini je spoštovanje av-
tonomije pacientov pomemben cilj zdravnik-
ov in drugih delavcev, ki pa je lahko v naspro-
tju z etičnim načelom dobrodelnosti. Politično 
se lahko nanaša tudi na samoupravo naroda. V 
pravnem pomenu je avtonomija instrument, s 
katerim se manjšini, ki zatrjuje različno ident-
iteto, dovoljuje, da izvaja neposredno kontro-
lo nad zadevami, ki so zanje posebnega pom-
ena in hkrati prepušča večji entiteti, da izvaja 
tista pooblastila, ki pokrivajo skupne interese. 
In če najprej določimo avtonomni prostor, si 
bom izposodila besede Marte Gregorič, ki je 
nekoč za Mladino izjavila, da je avtonomen 
prostor tisti prostor, »kjer je možna kreacija, 
političnost, ustvarjalnost, domišljija, kjer so 
možne napake in uspehi, kjer je možno vse. 
V avtonomnih conah se zadržujejo avtonom-
ni posamezniki, akterji, aktivisti, zagov-
orniki, nasprotniki, vsem ljudem znotraj te 
cone pa je skupno, da so aktivni na številnih 
področjih.« Za avtonomna gibanja je prav 
tako značilna težnja po ukinitvi in ne dopol-
nitvi državnega aparata, saj ne verjamejo v 
klasično pojmovanje politike (princip up-
ravljanja), in podpirajo politiko v prvi osebi, 
kot samoopredelitev. Iz zgornjih določitev 
bi izpostavila predvsem politiko kot samoo-
predelitev ter pojem samoorganiziranost. In 
na podlagi tega najdemo v Sloveniji vsaj pet 
takšnih prostorov: Art center Goričko, Me-
telkova mesto, Tovarna Rog, Izbruh v Kranju 
ter Pekarna v Mariboru. Tudi v Novem mestu 
imamo t. i. avtonomno cono, to je prvi narod-
ni dom na Slovenskem, kasneje preimenovan 
v Sokolski dom, dandanes znan pod slogovno 
zaznamovano besedo “Sokolc”.
Sokolski dom je zadnjih 20 let birokratska 
luknja, skozi katero se izmuzne marsikatera 
odgovornost. Prvi narodni dom na Sloven-
skem je dejansko na silo obudila alternativa, 

ki jo je v našem mestu le za ščepec. Stavba 
je trenutno v lasti občine, odkupila jo je od 
Cestnega podjetja Novo mesto in jo prepusti-
la času. Od postavitve leta 1875 je v stavbi 
delovalo ljudstvo, ki jo je tudi postavilo, bili 
so samoiniciativno aktivni in tukaj so se odvi-
jali številni dogodki z različno tematiko. Po 
prvi svetovni vojni je stavbo prevzelo Sokol-
sko društvo. Med njimi je tu treniral tudi sam 
Leon Štukelj. V tem obdobju je v hiši poteka-
lo veliko aktivnosti: plesni orkester, big band, 
gledališke in plesne skupine itd. V obdobju 
po drugi svetovni vojni pa je bil v stavbi 
prvi kino v Novem mestu, uporabljali so ga 
tudi kot dom JLA. Ves ta čas so mestni vel-
jaki finančno podpirali delovanje doma. Nato 
je Sokolski dom dolgo časa sameval. Pred 
približno šestimi leti pa so prvi zasedli zgrad-
bo slikarji in kiparji. Prostore uporabljajo kot 
ateljeje. Prelomni trnutek je stavba doživela 
pozimi 2008/2009, ko je bilo s pomočjo 
Društva za kulturno osveščanje pridobljeno 
dovoljenje za uporabo kletnih prostorov za 
namene vadenja glasbenih skupin. Kletne 
prostore je uredilo nekaj članov društva. V 
jeseni leta 2009 pa so pričeli s prvimi koncer-
ti. Od novega leta 2009/10, se je začel dvigo-
vati prah na glasbeni sceni v Novem mestu. 
Ob prvih dogodkih se je izoblikovala prvotna 
ekipa članov Društva za kulturno osveščanje 
(D. K. O.), ki se je zavedala pomembnosti 
svojega delovanja konec februarja 2010, ko 
je občina poslala prvi dopis o izselitvi umet-
nikov iz stavbe. 
D. K. O. je ekipa alternativnih umetnikov in 
podpornikov alternative, ki je na svoj pros-
tor čakala 10 let. V Novem mestu vlada mo-
nopol nad kulturnim programom. Ljudje niso 
nikoli imeli dejanske možnosti izbire ali pros-
tora za dejansko uveljavljanje in razvijanje 
drugačne umetnosti. Letos so z otvoritvijo 
Galerije SOKOLSKI DOM pričeli gos-
titi razstave, koncerte improvizirane glasbe, 
plesne in gledališke predstave, kar zajema 
tako gostujoče skupine kot lastno produkcijo. 
Trenutno delajo na tem, da pripeljejo v Novo 
mesto underground HC, punk, crust ter grind 
dogajanje, cilj pa je pripeljati v mesto tisto 
kulturno dogajanje, ki tukaj ni nikoli dobilo 
prostora.
Prišli so v prostor, mu namenili čas in energijo, 
se lotili dogajanja in skušali biti čimbolj glas-
ni, obenem pa pokazati ljudem da je možno 

Narodni dom – prostor ustvarjanja 

Sokolc kot avtonomni prostor

tudi z malo in včasih iz nič narediti veliko. 
Člani društva so prenovili pritlične prostore 
in dali splošni javnosti vedeti, da je možno za 
stavbo poskrbeti tudi z minimalnimi vložki in 
brez birokracije. Trenutno so kletni prostori 
namenjeni za koncertne dogodke, v pritličju 
pa je večnamenska alternativna galerija. 
Največ vsakdanjih del opravi domača ekipa, 
pridružuje pa se jim vedno več prostovoljcev, 
ki so izvedeli za njihovo delovanje. Naša al-
ternativa na Dolenjskem je do lanskega leta 
slonela na stari gardi novomeških panker-
jev. Pečo, Milenko, Nagelj, Brane, Koncilja, 
Žura,  … to so korenine alternative in jih 
skrajno spoštujemo. 
Glede na vedno številčnejši obisk dogodkov 
sklepamo, da imajo vedno večjo podporo 
občanov in sosedov. Dogajajo se tudi nega-
tivne kritike, vendar pa prihajajo predvsem 
od ljudi, ki v stavbo sploh še stopili niso, saj 
se jih drži nek stereotip, zaradi same zunanje 
podobe. Tisti, ki pa se udeležijo kakšnega 
dogodka, pa so presenečeni nad skromnos-
tjo, zagnanostjo in kvaliteto delovanja. Ka-
jti gledanje na kulturo skozi zaslužek uniči 
svobodo umetnosti. V Sokolcu se ljudje ne 
počutimo obremenjene z videzom, statusom, 
miselnostjo in to nas vedno znova pripelje 
nazaj, kajti tu nihče nikogar ne sodi.
Zato vsi, ki še niste bili in se vas morda drži 
neka bodisi negativna bodisi morda pozi-
tivna sodba o alternativni sceni, pridite na 
kakšnem dogodek ter presodite o dejanskosti, 
šele ko spoznate stvar tako kot je, v celoti in 
predvsem, kar je pomembno – sami. Tisti, ki 
ste že bili, ste vabljeni k sodelovanju (tudi 
prostovoljna iniciativa je zelo dobrodošla in 
pomembna). 
Sicer pa dogajanje lahko spremljate na www.
sokolskidom.org. Pričakujejo vas v “rahlo 
zdelani, a živi bajti”, ki se ji reče SOKOLC 
NOVO MESTO. 

OD LJUDI NASTAL 
V ZGODOVINO ZBLEDEL 
Z ALTERNATIVO VSTAL 
Z NJO UPANJE ZAČEL

Dolores Padevski
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Letim. Zakaj bi hodil, če je pa tako lepo leteti 
nad oblaki. Vendar sem še vedno del narave, 
zavedam se svojega bistva in prizemljenosti. 
Če vidiš lužo, skoči vanjo, le kako drugače 
boš začutil otroka v sebi? Delfini ne plavajo, 
temveč plešejo, plešejo v modrini, zato je 
njihov ples toliko lepši. Kolikokrat sem že 
poskušal najti zaklad na koncu mavrice…
 Zaspi in se spusti po njej, to bo vožnja tvojega 
življenja. Pusti, da se ti lasje mršijo v vetru, če 
jih nimaš, naj te boža po glavi. Začuti ga, kot 
ledeno roko spoznanja, ki te objema in stiska. 
Potuj nazaj v preteklost, spomni se svojega 
rojstva. Ustvarjaj milne mehurčke, opazuj jih. 
Opazuj, kako se počasi gibljejo in kako sonce 
v njih izrazi najlepše barve, nato pa se nena-

ko mi je prijateljica povedala, 
da imajo v športnem oddelku 
tudi motokrosista, sem bila Zelo 
presenečena in nadvse radoved-
na. Zanimalo me je kakšen je 
motokros v sloveniji in kakšen 
pomen predstavlja Za naš narod. 
najbolj pa sem hotela iZvedeti,  
kakšno je življenje mladega gim-
naZijskega motokrosista.
odločila sem se, da bom names-
to iskanja površnih podatkov na 
spletu raje povprašala učenca 1. 
š, mirana kovačiča.

INTERVJU
 
1. kdaj si Začel s treniranjem?
S treniranjem motokrosa sem začel pri desetih 
letih, pred tem pa sem 4 leta vozil spretnostno 
vožnjo, kjer sem postal štirikratni državni pr-
vak
2. kdo te je navdušil nad treniranjem mo-
tokrosa?
Navdušil me je moj trener, Jaka Može. 
3. ali Zaradi treningov in tekmovanj veliko 
manjkaš v šoli? kako povežeš treninge in 
učenje?
Zaradi tekem v tujini sicer res veliko man-
jkam, vendar z učenjem nimam prevelikih 
težav, saj se učim sproti.
4. treniraš tudi Za slovensko repreZentan-
co?

Da, treniram tudi v reprezentanci. Trenutno 
nas je v njej 6, v vsaki starostni skupini po 2.
5. je motokros šport, ki prinaša veliko 
poškodb?
Poškodbe so seveda sestavni del tega športa. 
Imel sem jih kar veliko, najhujša se mi zdi 
dvakratni zlom golenice.
6. na katere dosežke si najbolj ponosen?
Do zdaj sem dosegal zelo dobre rezultate, 
najboljši pa so:
-2. mesto v skupnem seštevku pri nas
-7. mesto na evropskem prvenstvu
-1. mesto na dirki pri južnih sosedih 
-1. mesto na avstrijski dirki
-4. mesto na dirki na Poljskem
7. kakšni so cilji Za naslednjo seZono?
Želim si naslova državnega prvaka, biti med 
prvimi petimi v Evropi in zmagati še kakšno 
tekmo v tujini.
8. je ta šport drag? koliko motorjev imaš?
Motokros je dokaj drag šport. Imam po 4 mo-
torje letno. 

doma razblinijo. Naj te ne bo strah, vsi smo 
minljivi. Vendar minljivost ni nič slabega, 
prav zaradi minljivosti smo nesmrtni. 
Večkrat rečemo, da si želimo biti svobodni 
kot ptice. Vsi smo svobodni, le zazreti se mo-
ramo vase. Drevo rase, za rast si vzame čas. 
Počasi se razvija, črpa vodo iz zemlje in upo-
rablja sonce. Imajo dušo, slišijo in vidijo, ra-
zumejo stvari na višji ravni. Ni se jim potreb-
no spopadati s problemi, da jih nimajo. Živijo 
iz dneva v dan, v tem je njihova veličastnost. 
Barva las ni vedno pomembna, lahko pa nas 
določa, vse je odvisno od plime, medved 
pa se ob oseki najbolje počuti. Ne marajo 
vsi medvedi medu, prav noben predstavnik 
medvedjega občinstva pa se ga nikoli ne bo 

branil. Čebele letajo s cveta na cvet, ni jim 
pomembno, kdo je še prej obiskal ta cvet ali 
kdo ga bo še. Roža pa je samo vesela, da ima 
obiskovalce, v samoti ji ni prijetno. Vendar je 
razlika med samoto in osamljenostjo, samoto 
si namreč izberemo sami. Če preživimo do-
volj časa v samoti, lahko občutimo vrtenje 
Zemlje in se zavemo svoje majhnosti. Vse, 
kar nam preostane je, da se zazremo v zvezde 
in pustimo svoji domišljiji, da razširi krila, 
poleti.

9. kakšna je konkurenca na domačem ter-
enu? katero mesto Zasedaš na skupni slov-
enski lestvici?
V Sloveniji je konkurenca zelo močna, saj 
državni prvak zaseda 2. mesto na evropski 
lestvici. Letos sem osvojil skupno 3. mesto, 
zaradi dvomesečne odsotnosti in poškodbe 
golenice.
10. kakšna je konkurenca v tujini?
 Veliko močnejša kot doma.
11. imaš kakšen poseben način koncentrac-
ije?
Najbolj mi pomaga poslušanje glasbe.
12. je Za ta šport potrebna tudi dobra FiZična 
moč?
Brez dobre fizične podlage v tem športu enos-
tavno ne gre, zato delam na tem trikrat teden-
sko.
14. te na treninge in tekmovanja peljejo 
starši, ali imate organiZiran prevoZ?
Na treninge se peljem s trenerjem, dirk pa se z 
nama dvema udeležijo tudi moji starši.
15. kaj meniš o slovenskem Zanimanju Za mo-
tokros?
V Sloveniji veliko ljudi ne ve za ta šport, zato 
bi bilo dobro, da se udeležijo kake tekme, saj 
je dobra publika vedno dobrodošla.

Več o Miranu in njegovem športnem življenju 
si lahko pogledat tudi na spletni strani
www.miran-kovacic.com

Intervju z Miranom Kovačičem
MOTOKROS PRISOTEN TUDI NA GIMNAZIJI

Brez naslovaLuka Štrasner

Valentina Rajakovič
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od 23. 10. d0 30. 10. 2010

ko Zaslišite besedo kitajska, si 
Zagotovo vsi predstavljate ve-
liko deželo Z veliko maso ljudi 
majhnih postav, Z očmi Zavihanimi 
navZgor, rumeno kožo…tudi jaZ 
sem imela take predstave, ven-
dar sem po enotedenskem obisku 
te dežele spoZnala, da je kita-
jska predvsem Zelo gostoljubna, 
veliko bolj odprta država kot 
slovenija, Z bogato kulturo in 
ponosnimi ljudmi, ki so mi Z ves-
eljem pomagali spoZnati in se 
vživeti v njihove navade, običaje.

prvi dan potovanja: V nedeljo, 23. 
oktobra, sem z očetom in njegovim sode-
lavcem (očeta sem namreč spremljala na 
službenem potovanju) odletela iz Brnika 
proti Frankfurtu. To je bil moj prvi let z le-
talom, zato sem bila rahlo vznemirjena, 
vendar sem kmalu ugotovila, da leteti prav-
zaprav ni nič posebnega, morda je celo ne-
koliko dolgočasno. Kmalu po pristanku smo 

Reportaža: Kitajska

KOKOŠ IN PETELIN

POTOPIS

potovanje nadaljevali z letom v Peking, ki je 
trajal 8 ur in pol. 
drugi dan potovanja: Iz Pekinga smo 
zleteli proti Qingdau, obmorskem »mestecu«,  
z »samo« 6.000.000 prebivalci, kjer nas je 

pričakal gospod Linn, očetov poslovni part-
ner. Ker je bilo že zelo pozno, smo se po 
okusni večerji iz morskih jedi, odpeljali v ho-
tel, kjer sem od utrujenosti zaspala takoj, ko 
sem videla posteljo.
TRETJI DAN POTOVANJA:  Da bi bilo naše 
potovanje tudi produktivno, je moj oče imel 
poslovni sestanek z gospodom Linnom, jaz pa 
sem, kot lepo vzgojena hčerka, pridno sedela 
na stolu z zaprtimi usti in »našpičenimi« ušesi. 
Po sestanku smo si ogledali mesto in nekaj 
predstav z vodnimi živalmi. Za nas so nas-
topali delfini, morski levi, beli kiti, črni delf-
in (posebna in redka vrsta delfina) in mrož, 
ogledali pa smo si tudi akvarije z eksotičnimi 
ribami in morskimi psi, ki jih je v Qingdau 
veliko, pingvine, severne medvede, polarne 
volkove,…Pri ogledu se nam je pridružila 
tudi Susan (ja, to je Kitajka, vendar ima po-
leg kitajskega tudi angleško ime, saj je to na 
Kitajskem zelo popularno), Linnova sodelav-
ka, s katero sva se skoraj takoj spoprijateljili 
in od katere sem izvedela veliko zanimivih 
reči. Pridružila se mi je tudi pri nakupovanju 
na eni izmed tržnic in mi pomagala izbrati 
stvari, ki so trenutno v modi na Kitajskem. 
Ogledali smo si še televizijski stolp, iz kat-
erega smo imeli širok razgled na mesto pol-

Katja Kelvišar
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Že zbirate zaloge hrane, osnovni pribor za 
preživetje in gumijaste čolne za primere poplav? 
Obstajajo namreč različne teorije, da bo konec 
sveta nastopil še prekmalu. 

1. TEORIJA: Sončeva nevihta
Najnovejše raziskave naj bi pokazale, da se bo 
leta 2012 nad prebivalce Zemlje v naslednjih dveh 
letih lahko zgrnila „sončeva supernevihta“, ki bi 
civilizacijo pahnila v obdobje teme. Ugasnile naj 
bi se vse luči, vsi mobilni telefoni, prenehal naj bi 
delovati tudi svetovni splet, do jutra pa naj bi večji 
del planeta ostal tudi brez električne energije. 
Že naslednji dan bi na Zemlji zavladal kaos brez 
primere, do konca leta 2013 pa naj bi posledično 
od lakote umrlo več kot 100 tisoč ljudi. 

2. TEORIJA: Planet x
Pogubil naj nas bi 10. oziroma 9. planet našega 
osončja, tako imenovani Planet X. Ta planet naj bi 
imel tako močno magnetno privlačnost, da lahko 
planete spravi z njihove tirnice, ki poteka okoli 
Sonca. Mars naj bi se premaknil na Zemljino tirni-
co in tako bi prišlo do trčenja obeh planetov. Nihče 
naj ne bi preživel. 

3. TEORIJA: Potresi, hurikani, poplave… 
Zgodovinar Immanuel Velikovsky [je res zgo-
dovinar?]je zapisal, da bo celotno Zemljo stresel 

Bo leta 2012 res konec sveta?

no nebotičnikov. S krulečimi želodci smo se 
posedli za mizo v restavraciji, kjer smo zopet 
jedli morske jedi (še sreča, da jih obožujem), 
jaz pa sem se preizkusila v spretnosti uživanja 
hrane s pomočjo kitajskih palčk. 
ČETRTI DAN POTOVANJA: Po zajtrku 
smo se odpravili na letališče, da bi obiskali 
še enega očetovega poslovnega partnerja, 
ki živi »blizu« Pekinga (400km stran)v Shi-
jiazhuangu. Zopet smo naleteli na zelo gos-
toljuben sprejem. Na pekinškem letališču sta 
nas pričakala gospod »Bier« (tako smo ga 
poimenovali, ker rad pije pivo) in njegova 
štirinajstletna hčerka Anne. Izmenjali sva si 
darila in se spustili v glasen klepet, ki je trajal 
vso pot do Shijiazhuanga. Ko smo prispeli, je 
bila že tema in »čas za spanje«.
PETI DAN POTOVANJA: Moj oče in njegov 
sodelavec ter Annin oče so imeli poslovni 
sestanek, jaz, Anne in njena mama pa smo 
šle v »shopping«. Nakupovale smo cel dan, 
z občasnimi premori za sladoled in ostale 
slaščice, dokler nas niso že pošteno bolele 
noge. Zvečer smo se pridružile moškemu 
delu pri večerji, kjer sem spoznala Annino 
sestrično Lucio.

ŠESTI DAN POTOVANJA: Šesti dan smo 

močan potres, hurikani bodo pometali z vsem, kar 
je na njej, vse vode se bodo dvignile, temperatura 
bo tako zrasla, da se bo vse stopilo … 

4. TEORIJA: Na Zemljo bodo prišli Nezemljani
(Kaj niso že med nami?!)

5. TEORIJA: Koledar Majev 
21. december 2012 zaznamuje konec 5126-let-
nega ciklusa koledarja Majev, ki ga je izdelala 
ta starodavna civilizacija, znana po naprednem 
razumevanju astronomije. Ugibanja o tem, ali so 
Maji izbrali prav ta datum zato, ker se bo takrat 
zgodilo nekaj izrednega, so sprožila številne gov-
orice o koncu sveta. Teorije o tem, kaj naj bi se 
zgodilo leta 2012, segajo od velikanskih izbruhov 
Sonca in izbruhov vulkanov na Zemlji do zamen-
jave Zemljinih tečajev, kar bi povzročilo, da bi se 
naš planet začel vrteti v obratni smeri.

6. TEORIJA: Vulkani
Prebudili naj bi se številni vulkani in zaradi izbru-
hanega pepela bodo številna življenja ogrožena.

In drugi možni scenariji, če leta 2012 le ne bo 
konec sveta? 
Leta 2016 - napadejo nas Nezemljani
Leta 2036 - Apophis zadane Zemljo

se odpeljali v Peking, kjer smo si ogledali 
in prehodili del kitajskega zidu. Bilo je res 
fantastično. Videli smo tudi vstop nekaterih 
ljudi v komunistično partijo, ki se je odvijal na 
trgu ob zidu. Anne je rekla, da morajo prav vsi 
vstopiti v partijo, saj jih, če vstopijo v kakšne 
druge bolj »svobodnjaške« stranke, likvidira-
jo. Sledil je ogled njihovega olimpijskega sta-
diona v Pekingu, ki se imenuje Ptičje gnezdo. 
Tam so potekale olimpijske igre 2008. Po 
ogledu olimpijskega dela mesta smo v resta-
vraciji poizkusili znamenito pekinško raco in 
po mojem mnenju je upravičeno tako slavna, 
saj je zelo dobrega okusa.
SEDMI IN HKRATI ZADNJI DAN PO-
TOVANJA: Takoj po zajtrku smo se odpravili 
na letališče in sledilo je slovo, ki pa ni bilo 
tako žalostno, saj mi je Anne obljubila, da 
naslednje leto pride v Slovenijo, jaz pa sem 
obljubila njej, da jo bom zagotovo držala za 
besedo.

ZANIMIVOSTI:
Vsi Kitajci imajo imena, ki nekaj pomenijo 
(Annino kitajsko ime pomeni preprosta, ime 
Annine mame pa velika)
Moški mora kot »doto« v zakon prinesti hišo, 
ženska pa avto

Za žensko je najbolje, če se poroči z vojakom, 
saj je to zanjo velika čast
Ponekod mora mladoporočenka eno leto nosi-
ti rdeča oblačila
Rdeča barva je simbol sreče
Država Kitajska ima obliko petelina, Slov-
enija pa kokoši (glej naslov članka)
Številka 4 pri njih velja za nesrečno število, 
ker se izgovori enako kot beseda »Umri!«
1 m² hiše v Pekingu, ki si jo lahko lastijo le za 
70 let, stane 3000 evrov
Povprečna mesečna plača na Kitajskem znaša 
2000 RNB, kar je približno 200 evrov
( wŏ ài ní) pomeni »ljubim te«

Leta 2038 - Takrat se bo ob 03:14:08 iztekla nas-
tavitev najsodobnejšega in najnatančnejšega mer-
ilca časa sistema UNIX, ki od 1. januarja 1970 
šteje naše sekunde. Zaradi neustreznega sistema 
številk bo menda preskočil na 01:01:01 13. de-
cembra 1901. Tega leta so Mehičani potomcem 
Majev porušili zadnji tempelj Govorečega križa. 

BREZ STRAHU!
David Morrison iz ameriške vesoljske agencije 
je spregovoril brez dlake na jeziku. “Biti morate 
precej zabiti, če verajmete, da se bo leta 2012 v 
Zemljo zaletel drug planet,” je dejal novinarjem 
Washington Posta.
Morrison je pojasnil, da je ideja o koncu sveta leta 
2012 nič drugega kot filmski scenarij, navdahnjen 
s strani ‘new age’ gibanj in holivudskih oportunis-
tov, ki v vsem vidijo možnost za zaslužek. 
Tisti, ki verjamete katerikoli teoriji, pa bi 
vseeno radi preživeli konec sveta, si lahko od 
Ameriškega podjetja Vivos, ki je zgradilo 20 
podzemnih zaklonišč zagotovite mesto v enem 
izmed teh (za 50.000 dolarjev). Zaklonišča naj bi 
omogočila preživetje 200 ljudem (torej 10 ljudi na 
zaklonišče), poleg varnega oklepa pa bodo ponu-
jala tudi zaloge hrane in vode za leto dni življenja.
Sicer pa… Če nas ne bo rešilo nič drugega, imamo 
še vedno Chucka Norrisa. :) 

Iva Starc
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ZA ZAČETEK MOGOČE MALO O BEN-
DU. KDO GA SESTAVLJA…? 

Kitarist je Bogdan Golobič, ritem kitarist 
je Matija Mavsar, basistka je Teja Franko, 
Ambrož Pušnik pa bobnar in pevec. Večina 
nas je sestavljenih iz atomov. 

KDO PA JE SPLOH DAL POBUDO, DA 
USTANOVITE BEND? 

Bog nam je v sanjah poslal vizijo, da moramo 
ustanoviti bend in da bo le-ta zagotovo super 
uspešen.

KAKO STE IZBRALI IME? 

Z imenom smo imeli vedno težave, ker se 
nikoli nismo strinjali glede tega. In ko smo 
bili že čisto brez idej, je sošolec predlagal to 
ime in smo ga sprejeli. 

KAKO STE SE SREČALI Z GLASBO 
KAKRŠNO IGRATE? 

7.11.2010 je v Madridu potekala že 17. podelitev 
največjih glasbenih nagrad na svetu. Vsakemu 
glasbeniku je v čast že to, da je v neki kategoriji 
nominiran, kaj šele, da nagrado dejansko dobi. 
Letos jih je vodila priznana igralka in super model 
Eva Longoria, ki je med celotno prireditvijo za-
menjala kar trinajst garderob. Pri vodenju ji je 
pomagal tudi Justin Bieber, ki se je iz ZDA oglašal 
digitalno.
S petimi nominacijami so se lahko pohvalile Lady 
GaGa, Katy Perry in Rihanna, sledili pa so jim 
Muse, 30 Seconds To Mars in Eminem s tremi.
Šov je odprla Shakira s hitoma Loca in Waka 
Waka, nato pa se je začelo zares. Za svoje najljubše 
izvajalce je glasovalo več kot 46 milijonov ljudi iz 
vsega sveta. Najprej je Taylor Momsen podelila 
nagrado za najboljšega novega izvajalca. Nagrada 
na presenečenje mnogih ni pripadla Justinu Bie-

Prek televizije, radia, interneta in podobnih 
medijev ki še danes prenašajo razne valove, 
včasih tudi zvočne. Za tiste, ki se družijo z 
ljudmi pa so le-ti lahko dober vir zanimivih 
glasbenih predlogov.

IMATE ŽE KAKŠNO SVOJO PESEM?

Da. Vsega skupaj imamo že kakih 25 koma-
dov. Znamo jih pa 12.

PREDVIDEVAM, DA JE VAŠ URNIK 
SEDAJ BOLJ NAPOREN. KAKO USKLA-
JUJETE VAJE IN ŠOLO?

Ah ne. Vaje imamo enkrat na teden, tako da 
ni ravno težko.

S ČIM SE POLEG BENDA ŠE UKVAR-
JATE OZ. KAJ POČNETE V ŽIVLJENJU?

Matija: Nič. Bogdan: Sadim rože. Ambrož: 

Intervju z novim gimnazijskim bendom

Eleat

Za vse, ki še niste vedeli in Za 
tiste, ki jih že poZnate in bi o njih 
radi Zvedeli še več, smo naredi-
li intervju Z novim gimnaZijskim 
bendom, ki se predstavil na precej 
humoren način.

Mnogo stvari… Mnogo stvari… Teja: Hodim 
ven.

KDAJ VAS BOMO LAHKO PRVIČ VIDELI 
V ŽIVO?  

Na gimnazijskem novoletnem koncertu. Ra-
zen, če nas Vsemogočni Dule »skensla«. 

NAČRTI ZA NAPREJ, KJE SE VIDITE ČEZ 
NEKAJ LET?
 
V ogledalu.

Kako uspešni so, boste lahko presodili sami, 
na gimnazijskem koncertu, kot so tudi sami 
povedali. Seveda jim želimo uspešno ustvar-
janje!

EMA (European Music Awards) 
2010

Lady GaGa letošnja absolutna 
zmagovalka

Ana Vovko

zahvale rekla: ˝Od sreče se bom kar polulala!˝
Po nastopu britanskih rokerjev Kings Of Leon, sta 
zvezdi resničnostnega šova Jersey Shore, Pauly D 
in Snooky podelila nagrado za naj pop izvajalca. 
Nagrado je Lady GaGa sprejela v Budimpešti, na 
koncertu, v Madrid pa se je oglasila preko videa. 
Prejela je še nagradi za naj žensko izvajalko in 
najboljšo pesem (Bad romance).
Po prvem javljanju Justina Bieberja, je na 
oder prišel ameriški igralec in komik Johnny 
Knoxville, ki je skupini Paramore podelil nagra-
do za naj alternativno skupino.
Za tem je bila prvič v zgodovini EMA podelje-
na nagrada za globalno ikono, ki ni bila izglas-

berju, temveč 
Ke$hi, ki je 
ob prihodu na 
oder namesto 

Polona Brajkovec
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Novi zakon o medijih naj bi znižal kvoto iz 20% 
predvajane slovenske glasbe na dan za komercial-
ne radijske postaje in 40% za nacionalne, na 15%, 
ki bo veljala tako za ene kot druge.
Za jezik in domovino smo se borili več sto let, 
med drugim pa se zdaj ohranja tudi z glasbo. S 
predvajanjem samo 15%, bomo dejansko podpi-
rali potujčevanje in tuje glasbenike.
Glede na osnutek novega zakona morajo glas-
bene postaje predvajati 15 odstotkov glasbe med 
6. in 20. uro, torej to pomeni, da med časom, ki 
v kvoto ni zajet, predvajanje slovenske glasbe 
sploh ni nujno. Glasbeniki so ogorčeni, zato so 

Režija: David Yates

In končno smo ga dočakali! Zadnji del Harry Pot-
terja! Aja… no, ni še čisto konec. Dočakali smo 
le prvi del zadnjega dela Harry Potterja. Še enkrat 
bomo morali v kino, julija drugo leto, šele potem 
si bomo oddahnili. Najbolj pa si bodo oddahnili 
Daniel Radcliffe, Emma Watson in Rupert Grint, 
glavne zvezde filma, ki ta filmski maraton tečejo 
že dobro desetletje. Kot enajstletni otroci so se po-

se sestali na prvem glasbenem kongresu v Can-
karjevem domu. Novi zakon bo pomenil konec za 
marsikoga od njih in veliko manjše možnosti za 
prodor novih bendov na sceno.  Toda zakaj takšen 
odpor slovenskih radijskih postaj do slovenske 
glasbe? Pravijo, da predvajajo slovensko glasbo, 
ki bi pri poslušalcih dobila oceno odlično. Te pa je 
na žalost le za borih 5%-10%.
Če vse skupaj pogledamo na drugačen način, Slov-
enija dejansko je v ustvarjalni krizi. Kot primer 
lahko vzamemo letošnjo EMO, ki je pokazala, da 
nimamo kvalitetne glasbe, ali pa se odlični glasbe-
niki na to tekmovanje nočejo prijaviti.

dali v čarovniški svet igralstva, slave in denarja, 
vmes odrasli in sedaj, ko imajo vsega naštetega 
že več kot preveč, ko je pisateljica J.K. Rowl-
ing napisala še zadnji del, lahko končno začnejo 
teči zadnji krog. Človek si misli, da se nimajo kaj 
pritoževati, toda dejstvo je, da jih bo ta filmska 
nadaljevanka še dolgo zaznamovala kot brazgotin-
astega očalarja, piflarsko lepotico in strahopetnega 
Rožleta. Kot da bi se še filmski ustvarjalci hoteli 
pošaliti iz njih, ko v sceni spijejo napoj in za nekaj 
časa prevzamejo obliko drugih, starejših likov, ki 
jih igrajo drugi igralci. To je ena boljših scen v 
tem že precej izpetem filmskem nadaljevanju, za 
katerega dobi gledalec občutek, da mu zmanjkuje 
čarovniških trikov. Nič več ni novih trikov, tu so 
le reciklirani stari. Tudi čarovniških dvobojev ni 
veliko, tisti, ki so, so prikazani skromno. Soočenje 
Harrya in »saj veste koga« čisto izpuhti. Glavni 
junaki iščejo “skrižvene” predmete, ki jih mora-
jo uničiti, da bo »saj veste kdo« postal smrten, 
vendar je to skorajda postranska stvar. Ustvar-
jalci filma so se bolj koncentrirali na ljubezenski 
trikotnik, ki se odvija med glavnimi tremi junaki. 
Gledamo, kako se kregajo Ron in Harry, Harry in 
Hermiona, Hermiona in Ron, ki potem le najdejo 
in poskušajo uničiti en »skrižven«. To pa nas - vsaj 
mene - ne zanima tako zelo! Zanima me, kdo iz-
med glavnih junakov bo preživel, kdo ne bo? Kdo 
izmed hudobnih bo umrl in kako? Kdo bo zmagal? 
To so še zmeraj ista vprašanja, ki se nam postavl-
jajo že vse od prvega dela. Ta film nam ni ponudil 
nobenih odgovorov. Je le priprava na zadnji del 
zadnjega dela, ko bomo tisti, ki nismo prebrali kn-
jig, končno dobili odgovore, na katere čakamo že 
deset let. Julija 2011 bomo torej le izvedeli. Morda 
takrat celo v 3D tehniki.

ovana s strani oboževalcev, temveč s strani MTV 
žirije. Pripadla je skupini Bon Jovi, ki so prodali 
več kot 120 milijonov albumov, odigrali več kot 
2700 koncertov, v 50 državah, pred 35 milijoni 
oboževalcev.
Nato sta lokalna zvezda David Bisbal in britanska 
lepotica Kelly Brook podelila nagrado za najboljši 
video, ki jo je dobila Katy Perry, skupaj s Snoop 
Doggom za video California Gurls.
V vseh letih, od začetka je se Eminem lahko poh-
vali z največ nagradami, s kar desetimi, sledijo mu 
pa Britney Spears s sedmimi.
Po fenomenalnem nastopu legendarnega Kid 
Rocka, je na oder prišla zvezda serije Hannah 
Montana in zdaj zelo uspešna samostojna glas-
benica Emily Osment, ki je podelila nagrado za 
naj moškega izvajalca, ki jo je pričakovano prejel 
Justin Bieber.
Slash je podelil nagrado, ki nedvomno pomeni ve-
liko vsakemu glasbeniku. Nagrado, za najboljše v 
živo so dobili Linkin Park.
Miley Cyrus je zapela svoj novi hit ‘Who owns 
my heart’, po tem pa na oder pridejo The Dudes-
ons in podelijo nagrado za naj hip hop izvajalca, ki 
jo prejme Eminem.
Prvič je bila podeljena tudi nagrada ‘Free your 
mind’, ki jo je od 30 Seconds To Mars prejela 
Shakira za izjemno prizadevanje, da bi bilo šolanje 
na voljo otrokom okrog sveta.
Za tem je bila iz rok Miley Cyrus podeljena na-
grada za naj rock skupino, v kateri je bila kar huda 
konkurenca, saj se je zanjo boril tudi legendarni 
Ozzy Osburne, ki pa nagrade ni dobil, saj je šla v 
roke 30 Seconds To Mars.
Marsikomu se je podelitev leta 2009 zdela najbolj 
ganljiva, saj je tistega leta umrl kralj popa Michael 
Jackson, na podelitvi pa so mu poklonili s prav 
posebno izvedbo nekaterih večnih hitov, pri kat-
eri se jim je pridružila tudi njegova sestra Janet 
Jackson.
Po podelitvi so se nekateri veseli, spet drugi 
razočarani odpravili na after party, kjer so lahko 
pozabili na resnejši del in se enostavno prepustili 
zabavi.

Harry Potter in Svetinje smrti - 1. del (2010)
Klemen Berus

Novi zakon o medijih
Konec slovenske glasbe?

Polona Brajkovec

Lahko naštejete tri hite zadnjih treh let, ki so bili 
vsaj pol toliko popularni kot Dan ljubezni ali Mala 
terasa? 
Nekateri poslušalci so odločno proti zakonu, saj 
menijo, da se bi morala predvajati izključno slov-
enska glasba – saj smo navsezadnje v Sloveniji, 
spet drugi so za to, da se slovenska glasba sploh 
ne bi vrtela.

 Ali bo zakon sprejet ali ne, še ni znano, vsekakor 
pa upajmo, da bodo glasbeniki našli kompromis z 
ministrstvom za kulturo, ki je predlagatelj zakona, 
zakon pa postavlja kvote.
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Kdo je na sliki? Prvim petim osebam, ki bodo na naslov casopis.ste-
zice@gmail.com poslali pravilen odgovor, kdo je naš tokratni portreti-
ranec, bomo podarili izjemno nagrado: Naročnino na Stezice do konca 

dijaških dni!




