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NLP

Drage dijakinje, dragi dijaki,
če bi vas vprašala, kdo je
najpomembnejša
oseba
v
vašem življenju, bi bili verjetno
vaši odgovori zelo različni. Tu
in tam bi kdo celo odgovoril
tako, kot pričakujem. Torej:
Najpomembnejša oseba v
vašem življenju ste VI sami.
Kaj to pomeni? To pomeni, da
imate radi sebe; to ne pomeni,
da ste sebični in vase usmerjeni.
Imeti rad sebe se prične s tem,
da sprejmemo sebe takšne,
kot smo. Sprejeti samega sebe
in vedeti, da si DOVOLJ, je
največja skrivnost. Ljubezen
do samega sebe mora biti
brezpogojna, zavedati pa se
moramo, da imamo vedno izbiro
in da prevzemamo odgovornost
za svoje misli, čustva in vedenje.
Ni na primer sestra tista, ki nas
razjezi, ampak smo mi sami
izbrali odziv, za katerega vemo,
da bi lahko bil tudi drugačen.
Občutek lastne vrednosti je
občutek, ki ga imamo o sebi.
Zavedno
in
podzavestno
razmišljamo in presojamo sami
sebe. Te misli so lahko pravilne,
spodbudne in koristne, lahko
4 ŠR@UF

pa so napačne, negativne in
škodljive. Razvijanje občutka
lastne vrednosti zahteva, da
pozitivno in pošteno razmišljamo
o sebi. Zdrav občutek lastne
vrednosti je, da vem, da sem
v redu. Morda bi to najbolje
razložili s tem, da poskusite biti
sami sebi najboljši prijatelj.
Če razmišljate, kakšen odnos
imate do najboljšega prijatelja/

najboljše prijateljice, kako se
z njim/njo pogovarjate, kako
sočutni, prijazni in pozorni
poslušalci in svetovalci ste ...
Ste takšni tudi do sebe? In
zakaj ne? Imejte radi sami sebe,
spoštujte se, pošteno vrednotite
svoje dobre in manj dobre
lastnosti. Učite se, izboljšujte se,
pridobivajte veščine in skrbite
zase, da bi lahko postali to, kar
ste sposobni biti. Predvsem pa
se nehajte primerjati z drugimi.

Sprejmite se točno takšne, kot
ste. Tako lahko ohranite svoje
duševno in telesno zdravje. In
ko boste izžarevali ljubezen in
spoštovanje do sebe, vas bodo
imeli radi in spoštovali tudi drugi.
Kolikokrat ste že pomislili, da
bi radi imeli obraz, nos, lase,
postavo kot nekdo drug, da bi
radi bili pametni in iznajdljivi
kot nekdo drug ali da bi se raje
rodili v drugi družini … Vse to
so dejstva, na katera ne morete
vplivati. In če ne morete vplivati
nanje, je najbolje, da se z njimi
ne ukvarjate, saj s tem izgubljate
veliko svoje dragocene energije.
Naučiti se morate razlikovati
med dejstvi, ki jih je treba v
življenju sprejeti, in med dejstvi,
na katera lahko vplivate in jih
lahko spremenite. Že danes
lahko spremenite stvari, ki so
odvisne od vas. Razvijajte svoje
sposobnosti in talente, ukvarjajte
se s konjički, zabavajte se in
družite z ljudmi, ki vas sprejemajo
takšne, kot ste.
Mojca Drev Uranjek, prof.

DOGODKI

Sinergija gospodarstva in
edukacije

Preden nas je koronavirus
»osamil«, smo na Srednji šoli
za strojništvo, mehatroniko in
medije izpeljali enega izmed
dogodkov, s katerimi skrbimo
za to, da se povezujemo z
gospodarstvom in s posamezniki,
ki so uspešni na področjih, za
katera se izobražujejo naši dijaki.
Že v začetku šolskega leta smo ob
podpisu Kodeksa sožitja (z njim
skrbimo za vrednote) podpisali
tudi pismo o nameri z nekaterimi
podjetji, kjer lahko naši dijaki
dobijo številne priložnosti in
izkušnje.
Vendar pa se nismo pri tem ustavili.
Sodelovanje smo letos prvič
nadgradili in organizirali kar dva
dogodka, ki smo ju poimenovali
SINERGIJA EDUKACIJE IN
GOSPODARSTVA. V goste
smo
povabili
posameznike
oziroma predstavnike desetih
podjetij, ki se ukvarjajo s tremi
našimi področji: strojništvom,
mehatroniko ali mediji.
12. novembra 2019 smo na
šoli gostili podjetja s področja

strojništva, 10. marca
področja medijev.

pa

s

Cilj obeh prireditev je bil, da
podjetniki mladim predstavijo
zaposlitvene možnosti in izzive
trga. Kljub temu da verjetno
dolgo ne bo več tako, kot je bilo,
nekaj stvari ostaja univerzalnih in
veljajo tako za obdobje »debelih
krav« kot krize.
Na novembrskem dogodku so
bili predstavniki podjetij KLS,
Štore Steel, Sico, Steklarna
Hrastnik in Etra. Na marčevskem
dogodku za dijake programa
medijski tehnik pa skladatelj
filmske glasbe Tim Žibrat,
fotograf Samo Mervar, režiser
David Sipoš in Žiga Korošec,
eden izmed lastnikov podjetja
Epicoro Studio, v katerem se
ukvarjajo s programiranjem
video igric in s produkcijo
različnih medijskih vsebin.

občuti ob opravljanju poklica.
Dijake so tudi opozorili, da jim
bo v življenju marsikdaj težko, da
jim bo pogosto kaj spodletelo, a
morajo vztrajati. Predvsem pa so
jih skušali motivirati in opogumiti
za to, da sledijo svojim sanjam,
iščejo nove poti in priložnosti in
ohranijo svojo osebnost.
»Nič od tega ne pride čez noč,«
je bilo še njihovo sporočilo, s
katerim so strnili dogodek, ki
ga bomo zagotovo pripravili
večkrat. Seveda z novimi
zgodbami in posamezniki, ki so
lahko naš navdih.
Mateja Zorko Pavšar

Vsem gostom je bilo skupno
razmišljanje, da se uspeh ne
meri z denarjem, ampak z
zadovoljstvom, ki ga človek
ŠR@UF
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NATEČAJI

Evropa v šoli 2020
Letošnji natečaj se osredotoča na 13. cilj trajnostnega razvoja – sprejeti nujne ukrepe za boj proti
podnebnim spremembam in njihovim posledicam.
Naslov letošnje teme je »Na Marsu živeti ne znamo,
zato Zemlje ne damo«.
Naši dijakinji Rina Medjić iz M-2. d in Urška Zabukovnik iz M-3. e sta regijski nagrajenki na fotografskem področju in bosta našo šolo zastopali še na
državnem tekmovanju. Čestitke obema.
Mentor: David Korošec, prof.

USODA JE NA KONCU VSEM ENAKA, Rina Medjić, M-2. d

NISEM IZ MARSA, NA ZEMLJI JE KUL, Urška Zabukovnik, M-3. e

IZJAVI NAGRAJENK:
Fotografija je nastala med druženjem z družino, in
sicer že pred dvema letoma.
Fotografiranje mi pomeni sprostitev, zabavo in
način izražanja takrat, ko ne najdem pravih besed.
Najraje pa fotografiram živali in naravo.
Ko sem izvedela za nagrado, sem bila sprva zelo
presenečena, saj nisem vedela, da je bila na natečaj poslana tudi ta fotografija. Dala pa mi je neko
potrdilo in zagon, da najdem nove ideje ter naredim še več dobrih fotografij.

Fotografija »Usoda je na koncu vsem enaka« je
nastala na Cipru v manj razvitem mestecu, kjer smo
se ustavili, da bi nekaj pojedli. Med iskanjem trgovinice sem zagledala ta zanimivi motiv, kjer starec
praktično spi med smetmi.
Zelo sem vesela, da bom s to fotografijo zastopala
našo šolo tudi na državnem tekmovanju. Zdi se mi,
da res ustreza naslovu »Na Marsu živeti ne znamo,
zato Zemlje ne damo«, saj se moramo zavedati, da
se nam lahko čez nekaj let zgodi to, kar se je temu
gospodu. Vse okrog nas bodo smeti. Torej, pazimo
na svoj planet, saj imamo samo enega.

Urška Zabukovnik
Rina Medjić

6 ŠR@UF

NATEČAJI

Vseslovenski fotografski natečaj Pogled 2019
Na vseslovenskem mladinskem fotografskem natečaju Pogled 2019 so sodelovali dijaki in njihovi
mentorji ter ostali profesionalni in amaterski fotografi. Letošnji natečaj je postregel z izjemno udeležbo. Sodelovalo je 252 avtorjev s skupno 1900
fotografijami.
V starosti kategoriji od 16 do 29 let je kar 5 naših
dijakov osvojilo diplomo:
Klara Manca Čanžek (M-2. d) – Linija svetlobe
Patricija Mlakar (M-2. d) – Krog življenja
Rina Medjić (M-2. d) – Metulj
Alen Fuks (M-3. d) – Gozd teme
Dejan Romih (M-3. e) – Proporcionalno
Mentor dijakom je bil David Korošec, prof.

Rina Medjić – Metulj

Klara Manca Čanžek – Linija svetlobe

Alen Fuks – Gozd teme

Patricija Mlakar – Krog življenja

Dejan Romih – Proporcionalno

ŠR@UF
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NATEČAJI

Zmagovalna flaška
Na natečaju Moja najlepša flaška, ki ga je pripravila Zveza prijateljev
mladine Slovenije v sodelovanju s podjetjem Eurospin Slovenija, je bil
izmed 120 prispelih motivov izbran motiv naše dijakinje Lane Hrastelj
iz M-2. d-razreda. Naslov njenega zmagovalnega dela je Ščiti naravo
kot samega sebe.
Flaške se bodo v trgovinah Eurospin prodajale od konca julija do
konca septembra. Od vsake prodane flaške bo 1 € namenjen za nakup
šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za otroke iz socialno šibkejših
družin.
Lani Hrastelj in mentorici Nataliji Talan Fošnarič iskreno čestitamo,
vas pa vabimo, da si poleti priskrbite svojo flaško.
Zmagovalna flaška

Izris namišljenega prostora s
pomočjo linearne perspektive
Delo dijakov pri likovni umetnosti. 				

Mentor: Marko Radosavljević, prof.

Karin Založnik, M-1. d

Kaja Mikša, M-1. e

Sara Krajnc, M-1. e

Lara Bosnar, M-1. e
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PROJEKTI

Šolski projekt
Srečanje s tradicijo –
dota za prihodnost

D

ela od doma smo se zdaj že prav gotovo vsi navadili. Nekateri malo bolj, drugi malo manj. Na začetku našega izobraževanja na daljavo smo bili vsi zelo
obremenjeni, saj smo se tako učenci kot profesorji
morali naučiti veliko novega v zelo kratkem času.
Vsi smo po napornih dveh tednih komaj čakali velikonočne praznike in podaljšan vikend. Dijaki smo
se najbolj razveselili obvestila, da imamo prosti dan
tudi petek pred prazniki. Da pa nismo cel dan lenarili, smo se pod vodstvom naše razredničarke in

profesorice slovenščine gospe Brigite Renner udeležili projekta SREČANJE S TRADICIJO – DOTA ZA
PRIHODNOST. Projekt je potekal malo drugače kot
leta za nami, saj smo ga izvedli kar od doma. Prepustili smo se domišljiji in naši iznajdljivosti, saj je
vsak izmed nas doma izdelal svoje unikatno velikonočno jajce, ki ga je nato poslal še gospe razredničarki. Nekaj najlepših si lahko ogledate tudi na
spletni strani šole.
Nik Berčnik, M-4. c

Unikatne velikonočne jajce

ŠR@UF
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INTERVJU

Intervju z Elizabeto in Martinom Bosnarjem
Star pregovor pravi: »Čas teče, nič ne reče.« Zato sem se odločila, da
preverim, kako spremembe v praznovanju velike noči vidijo starejši ljudje.
Elizabeta in Martin Bosnar sta moja ded in babica. Sta upokojenca, ki
izhajata iz Ormoža in sosednje Hrvaške. Z družino živita v vasici izven Šmarja
pri Jelšah, kjer skrbita, da velikonočne navade ne izginejo pod pritiskom
potrošništva.
Kateri običaj iz rosnih let je vam prinesel največ
veselja, ali pa vam obudi največ spominov v času
velikonočnih praznikov?
Elizabeta: »Kaj me je najbolj razveselilo? Mene je
najbolj veselilo jutro velike noči, ko smo za zajtrk jedli
žegen, saj je to bil edini dan v letu, ko smo lahko pojedli,
kolikor smo hoteli.«
Martin: »Glede na to, da imamo veliko žlahto, je meni
največ pomenilo to, da smo se vsi zbrali. Vsi strici in
tete so prišli iz mesta … Čeprav ni bilo toliko fraj, kot je
sedaj. Vsak je rad prišel domov!«
Imate v mislih kakšen običaj velike noči, ki se ni
ohranil oziroma se je zelo spremenil?
Elizabeta: »Spremenilo? Nič se ni spremenilo. Opažam
le, da je bilo včasih veliko več ljudi, še posebno otrok,
pri velikonočnih obredih.«
Martin: »Veliko manj je srečevanja družin zdaj. Še
posebno letos, ko razmere niso ravno najbolj idealne.«
Kaj se po vašem mnenju najbolj razlikuje med
praznovanjem velike noči včasih in praznovanjem
zdaj?
Elizabeta: »Večje veselje je bilo ob prazniku. Komaj
smo čakali, da smo lahko jedli dobrote; hrane pa nam
nihče ni branil. Starši so res šparali, da smo lahko jedli,
ker to ni bilo vsak dan. To je res velika razlika, da je bilo
spoštovanje do praznika veliko večje.«
Martin: »Dostopnost. Razlika je v tem, da je danes
vsega dovolj in zlahka spečeš potico ali kupiš kruh. Vse
je veliko bolj razkošno. Včasih pa je bilo treba dosti
šparati, da smo lahko naredili potico in imeli obilo hrane
za ta praznik.«
Obstaja kakšen običaj, ki je značilen le za kraje, od
koder izvirate?
Elizabeta: »Mi nismo imeli ravno veliko običajev.
Spomnim pa se, da je žegen bil čas, ko si videl,
kakšne pirhe ima sosed, kako potico ima drugi ...
Najpomembnejše pa je bilo, da se žegen ni smel jesti

10 ŠR@UF

Slovarček:
žegen – blagoslov
žlahta – sorodstvo
fraj – prosto
šparati – hraniti

do nedelje zjutraj.«
Martin: »Pri nas blagoslov ni bil na soboto, ampak na
nedeljo ob 7. uri. Bilo pa je tako, da smo s košarami
stali v vrsti in je župnik prišel do vsakogar, da mu je
blagoslovil jedi.«
Kaj pa vam je najmanj všeč pri praznovanju velike
noči zdaj in zakaj?
Elizabeta: »Koronavirus (smeh).«
Martin: »Meni že od malih nog ni všeč pokanje s
karbidom. Še posebno zato, ker je bila pri nas doma
tehnika pokanja drugačna in je bilo veliko nesreč, ker
smo se fantje radi postavljali pred dekleti.«
Se vam zdi, da je velika noč zaradi komerciale in
potrošništva izgubila svoj čar?
Elizabeta: »Ne, ne. To se pa ni nič spremenilo.«
Martin: »Nič se ni spremenilo. No …, odvisno, koga
vprašaš. Zdi se mi, da je velika noč še zelo pristna proti
temu, kar se je zgodilo z božičem.«
Velikonočne jedi prinašajo veliko simbolike in
pomena zgodbe Odrešenika. Je po vašem mnenju
zavedanje tega med mladimi izginilo?
Elizabeta: »Krščanski otroci to vedo. Drugi pa se
zavedajo simbolike, ampak se ne zamislijo, zakaj je ta.«
Martin: »To je odvisno od človeka. Ta simbolika pride
podzavestno. Pogosto so stari starši tisti, ki skrbijo, da
se tradicija nadaljuje. Bomo videli, ko boste vi stari, kako
bo s tem.«
Zaradi zdravstvenih razmer je letošnja velika
noč potekala malo drugače. Kakšno je bilo vaše
doživljanje velike noči letos?
Elizabeta: »Ja. Navaditi se je bilo treba, da se je k
obredom hodilo na kavč in ne v cerkev.«
Martin: »Korona je bila kar sprememba. Pa dokler so
maše po televiziji in imamo vso hrano doma, ni tako
hudo.«
Lara Bosnar, M-1. e

INTERVJU

Iz VI POLIS ON LINE

Gregor Trebušak

Podnapis pod sliko

Gregor Trebušak in Nastja Pogladič

1. Ste voditelj dnevno-informativne oddaje Svet na Kanalu A. Kdo Vas je navdušil nad tem delom? Ste že od malega
vedeli, da želite delati na televiziji?

oddajo Svet na Kanalu A in smo jo šele pred kratkim vrnili,
pa še to v drugačni obliki – kot Svet doma. Še preden je
Evropo zajel virus v taki obliki, smo vedeli, kaj nas čaka,
zato smo precej zmanjšali število novinarjev v naši hiši.
Če se namreč kdo okuži, moramo vsi v izolacijo, to pa
Ne, v bistvu se nikoli nisem videl kot telepomeni, da ni informativnega programa.
vizijski voditelj. Sam sem bil poslušalec in
»fan« radijskih postaj, takrat predvsem Vala
3. Kako bo po vašem mnenju izgledala vrnitev v šole
202, pa tudi radia Hit. Televizija me ni toliko
in službe po epidemiji?
zanimala. 8. februarja sem šel na avdicijo na
Svet se ves čas spreminja in tudi po tej krizi se bo
radio, kjer so me prvo leto zavrnili, saj sem bil
spreminjal naprej. Bo pa precej drugače, kot smo
premlad, naslednje leto pa so me sprejeli. Tako
bili vajeni v začetku leta. Sam sem se vedno čudil
sem postal radijski novinar in ker me je to delo
temu, da ljudje na Japonskem in Kitajskem ves
zelo zanimalo, sem tudi kar veliko delal. Po treh
čas nosijo maske. Precej evropskih narodov
letih novinarskega dela na radiu pa sem šel na avpa se veliko objema, največkrat pri pozdravu,
dicijo na televizijo. Sprejeli so me v oddajo Svet
medtem ko se, npr. Japonci ne. Vprašanje je, ali
kot prvega novinarja. Tam sem torej že od začetka,
bomo morali zaradi tega spremeniti navade.
kar je zdaj že 13 let.
Je pa dejstvo, da dlje, kot bo kriza trajala,
huje bo za gospodarstvo. To pa pomeni, da
2. Tako kot ostale države je tudi Slovenijo zadela
bo najbrž precej ljudi ostalo brez dela. Zdi
epidemija koronavirusne bolezni. Zanima me, kako
se mi, da nas prava kriza čaka šele jeseni,
se vam je spremenil delavnik zaradi razmer, ki trenutko bo ekonomija odkrila, kaj se nam je
no vladajo?
zgodilo.
Precej. Mi smo za nekaj časa »ugasnili« našo informativno

Pogovor je opravila Nastja Pogladič.
ŠR@UF
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INTERVJU

Iz VI POLIS ON LINE

Tim Kores

Tim Kores in Katarina Carevič

1. Za uvod me najprej zanima, kako
poteka vaš dan v času karantene in s
čim se v bistvu zamotite?

Definitivno je bilo malo strahu, to moram priznati. Nekateri
pravijo, da to ni neki »bav bav«, drugi pravijo, da je in
da ni tako nedolžno. Ni ti vseeno. Kljub vsemu te je
strah, ker ne veš, ali imaš to bolezen. Če jo imaš, ali si jo
Moj dan v času karantene poteka tako, da
prenesel na koga drugega … Ko sem šel na testiranje,
vstanem recimo ob devetih, desetih ali pa
je ta zadeva šele komaj prišla v Slovenijo. Ni še bilo
tudi enajstih. Sem »na pol na dopustu«, če
karantene in toliko potrjenih okužb. Sam sem v bistvu
sem čisto iskren. Drugače pa kuham, hodim
daroval kostni mozeg in zaradi tega so me morali
na sprehode, ustvarjam na področju glasbe
testirati. Ko daruješ kostni mozeg, moraš biti 100 %
... Tako ali tako zdaj na delamo na radiu.
zdrav. Na koncu ni bilo takšnega problema.
Zaenkrat imamo pavzo in čakam, da ponovno
začnemo s programom.
4. Kaj pa najbolj pogrešate v času karantene?
2. Kaj pa bi predlagali mladim, kako naj se
zamotimo v času karantene?
Super je, če kaj ustvarjate, če ste imeli prej kakšne
želje, pa zanje ni bilo časa, ali pa ste komu kaj obljubili,
pa potem niste naredili – sedaj je super čas za točno
to. Seveda pa je treba opravljati obveznosti za šolo.
Ker se ni treba odpraviti v šolo, ostane tudi nekoliko več
časa še za druge stvari. Ne biti samo na Netflixu (smeh).

Manjkajo mi seveda socialni stiki z ljudmi, ne
takšni preko kamer, ampak v živo. To je to, kar mi
najbolj manjka. Hvala bogu imam doma dva psa,
ki mi delata družbo, in še mogoče koga (smeh).
Manjkajo mi pikniki s prijatelji, ker imamo res
lepo vreme, toplo je ...

3. Na socialnih omrežjih smo zasledili, da ste šli na
testiranje za trenutno bolezen – Covid 19. Kakšni so
bili občutki, je bilo prisotnega kaj strahu, ko ste čakali
na rezultate?
12 ŠR@UF

5. Katera pa bo prva stvar, ki jo boste
naredili, ko pridete iz karantene?
Najverjetneje bom šel najprej na zabavo,
mogoče na kakšno pijačo s prijateljem ali
pa na piknik.
Pogovor je opravila Katarina Carevič.

NOČ KNJIGE

POBRIŠIMO PRAH Z
DOMAČIH KNJIG

T

renutna zaustavitev družabnega dogajanja
je prekinila marsikatero načrtovano
dejavnost, a ljubitelji knjig na naši šoli se
ne damo in vsem oviram navkljub smo obeležili
Noč knjige 2020. »Iz domačega naslanjača« smo
pripravili drugačno, a še vedno zanimivo oddajo in
prijeten pogovor.
Za celo šolsko uro se je nabralo posnetkov za
oddajo, ki smo si jo ob 21 uri ogledali v živo na
šolski spletni televiziji VI-TV, po ogledu sta pogovor
o branju in knjigah vodili Nastja in Sara. Družbo
so jima delali zelo zanimivi sogovorniki, dijaki in
učitelji, ki so delili svoje interpretacije, zamisli,
poglede, ustvarjalnost, misli in občutja, koristne
napotke, kako in kje brati, seveda niso manjkala
priporočila za branje dobrih knjig.
Pohvalimo se lahko, da smo skupaj ponočevali, saj
smo skupaj bedeli skoraj do polnoči. In Noč knjige
je bila na naši šoli res noč s knjigami.

Vlado Kreslin

Odzivi dijakov po pogovoru:
• Dijaki veliko več berejo, kot smo mislili.
• Kaj vse berejo! Preseneča raznovrstnost branega:
osebna rast, znanstvena fantastika, filozofske in
družbenokritične vsebine ter seveda romani in
poezija.
• Zanimiva je bila izkušnja o poslušanju knjig – o
avdioknjigah.
• Udeleženci so uživali v debati o knjigah in
branju.
Zagotovo se vidimo prihodnje leto!		
Suzana Slana, prof.

Noč knjige smo začeli z ogledom zelo lepega
prispevka, ki so ga naredili naši dijaki in profesorji.
Sledil je pogovor o knjigah, ki sem ga vodila skupaj
s sošolko Saro. Že od nekdaj sem si želela, da bi
lahko vodila kakšno prireditev, nikoli si pa nisem
mislila, da bom prvič vodila prireditev preko video
klica. Moram reči, da je bilo super, saj so dijaki
zelo lepo sodelovali v pogovoru in sta dve uri
našega druženja zares hitro minili.

Saj bi rekla, da si tudi prihodnje leto želim takšnega
druženja, ampak je v živo vseeno drugače in
boljše. Si pa želim tako dobrega sodelovanja, tako
pri pripravah, kot tudi pri pogovoru. Hvala pa
tudi mentorjem, ki so se kljub razmeram potrudili
in organizirali Noč knjige na malo drugačen način.
Lepo je bilo.
Nastja Pogladič, M-2. e
ŠR@UF
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I
»Človek že od nekdaj bil je zanimivo bitje,«
je pomislil, ko je bral.
Ko hodil je do vode plitve stari Grk,
se pogledal je in dejal:

III
Že odkar je on bil mlad,
gledal gor je v ekran.
V vojski, ko odraste, bi bil rad,
bil po svetu silno znan.

»Ko le vedel bi, zakaj
svet ni lep, kot prej je bil.
Ko bi le šli tja nazaj,
preden človek se rodil.«

A zdaj, ko okoli sebe gleda,
vidi, da tak svet pač ni.
Prijateljeva lica bleda,
še v sanjah ga mori.

In je mislil, ko je bral:
»Ko le vedel bi,
stari filozof, o vojni, ki čez tisočletja nam grozi.«

Zapleten v bitko,
začeto, preden bil je še rojen.
Zdaj bo ležal kmalu, umorjen.

Človek že od nekdaj bil je zanimivo bitje.
Zapre knjigo in pogleda v znani, stari svet,
ki še vedno je kot metulja let.

Le še en pogled na divji, nori svet.
Na sivino zgoraj usmeri svoj pogled.
Krila modra, zadnji živ moment.

IV
Tiho je, pretiho. Smo res sami v tej hiši?
Ne.
Nekdo je tu, vse vidi, vse sliši.
Vse.
II
»Zrak v parku vedno svež je,«
je mama pravila dekletu.
Ampak dekle dobro ve,
da to mogoče ni v tem svetu.
Pogleda od zaslona
v brezbarvni, komaj znani svet.
V daljavi že dolgo ni obzorja,
v sivino svet objet.
Leta, leta mimo so vozili.
Mar za druge jim pač ni,
ni pogleda zunaj, vrednega za njih oči.
Izgubljena plava po sivini sama
ali misli pač tako,
krila modra odletijo, daleč, daleč za mejo.
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Ni sobe, kjer nas ne vidijo.
Ni kota, kjer nas ne slišijo.
Ni špranje, kjer nas ne čutijo.
Ni načrta, ki ga ne slutijo.
Ni več zaupanja.
Samo strah.
Zmanjkuje nam upanja.
Ko bi le oditi smeli.
Ko le modra krila bi imeli.
Ko bi le stran odleteli.

Nana Petrović, M-1. d
Mentorica: Suzana Slana, prof.

POETI ŠOLE

ALKOHOL? NE, HVALA!
Alkohol človeka spremeni,

Edino kar šteje je tukaj in zdaj,

tako trdijo vsi in to drži.
In če misliš, da frajer si, ker piješ,
le slabo stran sebe razkriješ.

zaupaj svojim, kaj muči te in zakaj.
Pogovor pomaga in vedno bo tako,
hitro ga preskusi in ne bo ti več hudo.

Le poglej okoli sebe,
saj te gledajo vsi,
ko glasnejši si od glasbe,
le kaj se s teboj godi.

Ceni ta naravni raj,

Kar nekaj lepih je stvari,

Izkoristi zdaj prejeti dar,

na zemlji najdi svoj mirni kraj.
Kraj, kjer skriješ se lahko,
ko v življenju ti je hudo.

ki počneš lahko jih trezen,
ne da te alkohol mori
in ne da bil bi jezen.

kaj storiš, nikomur ni mar.
V mislih pa le eno imej,
da življenje nikoli ne bo več kot prej.

Odgovornost zdaj je na tebi,
te slabe navade se znebi.
A ti si tisti, ki usodo si kroji,
zato le pojdi tja, kjer svet lepši se ti zdi.

Ne vračaj se spet nazaj,

tja v slabi pivski “raj”,
saj se ti bo kaj zgodilo,
lahko da življenje bo prehitro ugasnilo.

Hvaležen boš, zato se za priložnost zagrebi, Enkraten v očeh imaš čar,
v dobro vseh in v dobro sebi.
Do tvojega cilja ovir je veliko,
a pot lahko opravljaš piko za piko.

res si faca, res si car.
Nisi poseben, si takšen kakršen si,
bodi takšen do konca svojih dni.

Okoli sebe veliko dobrih imaš ljudi,
družina, prijatelji, ki zate jih skrbi.
Čeprav niso vedno na tvoji strani,
so v tvoje življenje z razlogom dani.

Alkohol človeka spremeni,
Le poglej okoli sebe,
Kar nekaj lepih je stvari,
Odgovornost zdaj je na tebi,
Hvaležen boš, zato priložnost pograbi,
Okoli sebe veliko dobrih imaš ljudi,
Le pogumno svojim sanjam sledi,
Udarec prenesel boš prav vsak,
Resničen odnos z družino je drag,
Edino kar šteje je tukaj in zdaj,
Ceni ta naravni raj,
Izkoristi zdaj prejeti dar,
Ne vračaj se spet nazaj,
Enkraten v očeh imaš čar.

Le pogumno svojim sanjam sledi,

kar potrebno je, to naredi.
Če pa kdaj ti šlo ne bo,
verjemi, da na koncu se dobro bo izšlo.

Udarec prenesel boš prav vsak,
ni važno, ali močan ali blag.
A za zdaj važno je le eno,
da življenje živiš počaščeno.
Resničen odnos z družino je drag,

čeprav imaš jezik brez dlak,
te povedati je strah.
Le pogumno, potrebe ni za preplah.

Matevž Pečnik in Leon Kovše, M-3. c
Mentorica: Brigita Renner, prof.
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ČUSTVA

OJ, KORONA

VESELJE je najboljše in me veseli,
kadar sem srečen, se svet mi lepši zdi.
Visoko poskakujem in se veselim,
ne glede na vse probleme, široko se smejim.

Oj, ti korona!
Prijateljica kliče me z balkona,
rada bi, da na kavo prihitim,
a kaj, ko lahko tebe, oj, korona, dobim.

ŽALOST ni zabavna, prav nemarna je,
kadar sem žalosten, me boli srce.
Lahko je brez razloga, ali pa iz stotin,
smeh zamenjajo solze, včasih kar kričim!

Res si nas pošten‘ zavedla
in načrte vse si zmedla.
Vsi ostali smo v hiši,
in bomo lovili miši.

JEZA je prav zvita, zmede me zelo,
ne razmišljam prav in trese se mi telo!
Včasih je upravičena, včasih ne,
kadar se jezim, mi vse na živce gre.

Starši so učitelji postali
in se z otroki med zvezke prikovali.
Zelenice se kosijo
in se okoli hiše vse bleščijo.

STRAH zares je strašen, ne vem, kaj se dogaja,
ali je, kar vidim res, ali me videz vara?
Ne pusti mi spati in prav zares ne vem,
ali je varno, če v tisto temo grem.

Kuhanje, pospravljanje in čiščenje so zakon,
tla sijejo, kot polita z lakom.
Oj, korona, nisi ti slaba tako,
sedaj v družini in odnosu se pokazalo bo,
če vnaprej vse gladko bo šlo.

Nik Svetelšek in Vid Prosenc, M-1. e
Mentorica: Mojca Drev Uranjek, prof.

Ko odšla boš ti drugam,
nam ne bo prav nič mar.
Kavo bomo v miru pili,
in se skupaj veselili,
da tebe, oj, korona, smo za vedno izgubili.

Neja Lenart, M-1. e
Mentorica: Mojca Drev Uranjek, prof.
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Korak naprej

Desetletje

Zdaj začelo se je novo desetletje,
polno ciljev, sanj in novosti.
Naj človeštvu prinese srečo, socvetje,
veliko ljubezni, sočutja, radosti.

Kaj bo z menoj čez desetletje?
Bom še vedno sama zrla v poletje?
Kdo ve, kdo ve, kaj prinesel bo čas,
se bo sploh še kdo oziral na nas?

A kaj naj pričakujemo?
Kako ravnati, da si svet lepo oblikujemo?
Kam nas bo vse to peljalo?
Kaj nam bo na koncu ostalo?

Se bomo še vedno po poštenosti ločevali
ali bomo podlo in dobro v enak koš metali?
Bomo poznali še pomen ljubezni
ali nas bodo pokopale vse znane bolezni?

Morda se ves led v morju stopi,
morda največje jezero izpari …
Vojna lahko preplavi naše domove,
skrči domače rodove.

Bo kdo še znal pisati in brati brez tehnologije
ali bomo vedno verjeli v vse bedarije?
Se bomo Slovenci kdaj prebudili
in najrazvitejšim narodom ob bok stopili?

Lahko naredimo korak naprej,
izboljšamo navade.
Sprejemamo drugačnost, razmišljamo odprto,
pomagamo, se počutimo podprto.

Bodo naši otroci še verjeli v spoštovanje
ali se bo po svetu slišalo le nerganje?
Bomo še ostali zvesti koreninam
ali se bomo vdali svetovnim sivinam?

Združiti se moramo v celoto,
ponovno začeti ceniti Zemljino lepoto.
Da nam bo luč na koncu tunela
še za naslednje generacije gorela.

Kaj bo desetletje prineslo, ne vem,
le v boljši svet verjeti smem.

Neja Lenart, M-1. e
Veronika Slakan, M- 3. e
Mentorica: Mojca Drev Uranjek, prof.
Mentorica: Suzana Slana, prof.
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KORONAVIRUS

Živa Sivka

Živa Sivka

Ali lahko rečemo, da v koronavirusu
vidimo tudi nekaj dobrega? Spletna stran Dom in vrt.si je 19. 3. 2020
objavila članek, v katerem so zastavili vprašanje: »Bo koronavirus rešil
svet?«. Vsak članek in vsaka oddaja,
ki si jo danes lahko ogledamo, nam
pripoveduje, kako je koronavirus nevaren, kako grozno je vidite prazne
ulici mest, samotne parke in kako se
vsaka država zase bori z virusom. Ta
članek pa ima popolnoma drugačen
pogled na vso situacijo. Ljudje se z
izolacijo oziroma z umikom iz socialnega življenja ubadajo na različne
načine, nekateri se s problematiko
borijo slabše, drugi boljše. Vemo,
da virus ogroža naše zdravje in spreminja naš način življenja, zdaj in po
tem. Spreminja pa ne samo življenje
ljudi, ampak tudi narave. V mestih,
kjer je bilo še pred nekaj tedni veliko
ljudi, lahko danes vidimo žive organizme, o katerih prej ni bilo sledu.
Prav tako pa je po satelitskih slikah
razvidno, da se je ozračje v Evropi
nekoliko izboljšalo.
Po dolgem času je to najverjetneje
prvi članek, v katerem je bilo napisanega nekaj pozitivnega o nastali
situaciji. V tem času je bilo vse, kar
sem slišala ali pa prebrala na spletnih omrežjih, negativno. Vsak dan
preberem, koliko ljudi je prejšnji dan
umrlo in kakšen nov zakon se bo na
novo uvedel. Berem tudi o mišljenju
ljudi, kako jih je strah, ali pa mislijo,
da je ta situacija za lase privlečena.
Vem, da je težko najti nekaj dobrega
v vsem tem, ampak si resnično želim, da bi bilo več takšnih člankov,
kot je ta, saj verjamem, da bi veliko
ljudi, ki bi ga prebralo, dobilo enak
občutek, kot sem ga dobila jaz. Članek me je zelo razveselil, ne boste
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KORONAVIRUS
SPREMINJA SVET
verjeli, ampak me je resnično ganil
do solz veselja, saj je narava končno
dobila možnost tistega, kar si zasluži. Premor od nas, od vsega našega
onesnaževanja.
»Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša,«
je zapisal že Victor Hugo.
V članku je zapisano »… , da je vsaka
stvar za nekaj dobra, …«, s čimer se
popolnoma strinjam. Vedno so mi
govorili, da naj, kljub temu če se bo
zgodilo nekaj slabega, poskušam
poiskati v vsem vsaj nekaj dobrega. In prav tako je v tej situaciji s
Covid-19. Preden sem prebrala ta
članek, se nisem čisto popolnoma
zavedala, kaj bi bilo iz vsega tega
lahko dobro. Ko pa sem nekega
dne peljala svojega kužka na sprehod in sem se ozrla na travnik, ki ga
imamo pred blokom, in sem videla,
kako je travnik poln rožic, sem takoj
pomislila, kako je lepo in da se ne
spomnim, kdaj sem nazadnje videla
takšen travnik. Sicer se težko sprijaznim z dejstvom, da so mesta in
igrišča prazna in da se ljudje ne družijo. Vsak dan vidim, kako se ljudje
družijo v večjih skupinah. Vem, da je
zelo težko biti ves dan doma in se
ne družiti s prijatelji, saj je meni to
tudi zelo težko. Poznam ljudi, ki so
še vedno mnenja, da jim koronavirus ne more priti do živega. Spoštujem njihovo mnenje, ampak tudi če
ne verjamejo v to, bi se lahko držali
določenih pravil in prav tako spoštovali mnenje in strah drugih. Prepričana sem, da bi morali vsi stisniti
zobe in stopiti skupaj in se držati
pravil, saj se bomo le tako rešili iz
tega. Ne smemo pa pozabiti tudi
na vse zdravnike, medicinske sestre in ostale delavce v zdravstvenih

ustanovah, ki se žrtvujejo in borijo za
nas. Njihovi delavniki so dolgi in naporni. Če pogledamo slike njihovih
obrazov, ki jih objavljajo, so spoštovanja vredni. Zaslužijo si več kot
samo aplavz.
Pred približno petimi leti mi je umrl
stric za rakom na črevesju in do njegove smrti nisem točno vedela, kaj
so žalost, strah, trpljenje in smrt.
Človek ne more nikoli točno vedeti, kako težko mora biti tistemu, ki je
bolan, pa naj bo to samo prehlad ali
prebolevanje raka ali boj s koronavirusom. Spomini na to, kako je bil
stric videti v svoji bolezni in kako je
poskušal skriti bolečino pred nami,
me vedno znova presune. Nimam
besed, ki bi opisale mojo bolečino. Nikoli več ne želim videti svojih
bližnjih ali prijateljev tako trpeti in
se boriti za svoje življenje. To je moj
največji strah, saj dobim občutek, da
jim ne morem pomagati in da sem
povsem nemočna. Videti solze v
očeh bližnjih je nepopisna bolečina.
Zaradi tega dogodka me je strah,
da se bom jaz ali pa da se bo kdorkoli drug okužil s koronavirusom. V
tej situaciji osebi res ne bom mogla
pomagati, saj ga še videti ne bom
mogla.
Ko bo konec karantene in se bomo
znebili tega nevidnega in tihega ubijalca – koronavirusa, bo svet zagotovo drugačen. Verjetno najprej ne
bomo opazili sprememb, ampak čez
nekaj časa se bomo z njimi soočili in
jih začeli spoštovati. Zagotovo se
bomo iz časa koronavirusa tudi kaj
dobrega naučili. Spoštljivo vedenje
in ravnanje bomo morali prenašati
na soljudi, naravo in ves svet.

POUK NA DALJAVO

Pouk na daljavo – komentarji dijakov S-3. a
Epidemija koronavirusa je med drugim prizadela tudi šolstvo. Zaradi tega so se šole odločile za izvedbo pouka na
daljavo. Ker nam zdajšnja tehnologija to omogoča, poteka pouk preko spleta, torej preko spletnih učilnic, aplikacij,
elektronske pošte itd.
K pisanju me je spodbudila izjava dr. Simone Kustec, ki je izjavila, da pouk na daljavo v slovenskih osnovnih in
srednjih šolah poteka dobro. S to izjavo se deloma strinjam. Če vzamem za primer našo šolo, torej Srednjo šolo za
strojništvo, mehatroniko in medije, se z izjavo strinjam. Profesorji dijake zaposlijo na način, ki je najbolj primeren za
določen predmet. Način dela je raznolik, prav tako je dela po mojem mnenju ravno prav. Vsebina snovi pri določenem predmetu je nekoliko skrajšana, kar se mi zdi primerno, ker je doma, ob odsotnosti profesorjeve razlage in
vodenja, težko narediti toliko kot v normalnih razmerah. Vendar pa zagotovo ne poteka pouk povsod enako dobro,
saj se način dela med učitelji razlikuje. Za starše, katerih otroci obiskujejo nižje razrede osnovne šole, je situacija
zahtevna, saj morajo otrokom vedno stati ob strani in jim pomagati pri opravljanju obveznosti, ker sami še tega niso
sposobni.
Ob izvajanju pouka na daljavo se je torej pojavilo kar nekaj problemov. Po mojem mnenju bodo ob zaključku te
vrste izobraževanja nastale razlike v zanju med šolarji, zato je zelo pomembno, da se učitelji trudijo podajati snov
na takšen način, da bodo imeli učenci čim več od tega, hkrati pa da ne bodo preobremenjeni. To je še posebej
pomembo za prej omenjen problem v nižjih razredih osnovne šole, kjer se lahko pojavijo še večje razlike, ker niso vsi
starši sposobni kakovostno pomagati svojim otrokom. Bodisi zaradi časa, ki ga imajo na razpolago, ali pa njihovega
znanja.
Filip Gregorc
Prednosti pouka na daljavo so, da smo dijaki veliko bolj sproščeni in smo veliko manj pod stresom. Najbolj mi je
všeč, ker si lahko večinoma sam naredim urnik glede tega, koliko ali kaj bom naredil v nekem določenem času. Če
si dobro organiziram dan, mi ostane tudi veliko več prostega časa. Zdaj ko vse poteka preko spleta, mislim, da si s
sošolci veliko bolj pomagamo med seboj z namenom, da bi naloge naredili uspešno in pravočasno. Pisali smo že
tudi prvi test iz matematike, na katerega nas je profesor dobro pripravil in tudi dobro organiziral ocenjevanje. Všeč
mi je, da učitelji kljub težkim razmeram posvetijo čas dijakom, ki potrebujejo kakšno razlago več. Čeprav mi je pouk
na daljavo všeč in poteka zelo dobro, čedalje bolj ugotavljam, da je pouk v šolskih klopeh veliko boljši, ker imata
profesor in dijak boljši stik in ker se lahko družim s svojimi prijatelji, kar je trenutno možno le preko spleta.
David Grzina
V začetku januarja so začele prihajati novice o izbruhu novega virusa v mestu Vuhan na Kitajskem. Mislim, da si takrat
še nihče ni predstavljal, kako zelo nam bo ta virus spremenil življenje za nekaj mesecev. Ampak zgodilo se je, da je
virus zelo hitro napredoval in po vsem svetu je zavladala je panika. Zaradi varnosti sebe in drugih smo obsojeni na
karanteno in delo od doma. Posledica tega je velika preizkušnja za slovensko šolstvo.
Ministrica dr. Simona Kustec je izjavila, da pouk na daljavo v slovenskih osnovnih in srednjih šolah poteka dobro.
Moje mnenje je, da je ta izjava zelo posplošena. Vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je: za koga poteka dobro.
Na to vprašanje bi verjetno dobili zelo različne odgovore. Ministrica je zadovoljna, ker zaenkrat pouk poteka po
načrtih in se bo verjetno izpeljal do zaključka šolskega leta uspešno. Profesorji imajo verjetno že malo drugačno
mnenje, ker imajo veliko težav pri zagotavljanju uspešnega pouka, še večje težave pa pri ocenjevanju našega dela
preko spleta, ker je skoraj nemogoče zagotoviti pravično ocenjevanje in menim, da dijakom predvsem strokovnih
šol težko zagotovijo znanje, ki bi ga pridobili v šoli.
Meni, kot dijaku 3. letnika, pouk preko spleta zelo ustreza, ker ne izgubljam nepotrebnega časa s prevozom in ker
doma naredim vse veliko hitreje, kot bi naredili v šoli in tudi več odnesem od predelane snovi. Ker vse naredim veliko hitreje, imam veliko več prostega časa za dejavnosti, ki jih v navadnih okoliščinah ne bi zmogel. Ampak takšna
situacija spet ni enaka za vse. Dijakom 4. letnika, ki pišejo maturo, se je verjetno zelo težko kakovostno pripraviti
nanjo. Osnovnošolci, predvsem nižji razredi, imajo verjetno veliko težav z uporabljanjem tehnologije ...
Na to vprašanje ne moremo odgovoriti z eno besedo, kot je to storila ministrica, ker zajema preveliko dejavnikov.
Menim pa, da kljub vsem dejavnikom pouk poteka nad pričakovanji in da bo to koristna izkušnja za profesorje in
za dijake in upam, da se bodo spletne učilnice uporabljale tudi, ko bomo vsi varni in zdravi nazaj v šolskih klopeh.
Valentin Ocvirk
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Za napredkov blagor
Žan Hedžet Kostajnšek
Zdi se, kot da nam pandemija v
svoji okrutni esenci ironično ponuja čas. Kot nekakšen liberalni
oče nam žuga s prstom, ne da
bi nam zares pokazal, kaj je prav
in kaj narobe. Hkrati pa nam, kot
se za tak tip staršev spodobi, ne
daje izbire. Edina pot je naprej.
Pri tem pa čaka na naše ustrezno
ravnanje, medtem ko z uboji kruto nakazuje na svojo nepotrpežljivost. Če se izrazim z drugimi
besedami: kljub krutosti situacije
nam pandemija ponuja prvovrstno in enkratno priložnost za razmislek o družbi, v kateri živimo.
A nikar se ne smemo slepiti, namreč pandemija ni simptom levega političnega spektra, ki prinaša
alienirano enakost in brezplačne
magične želje za vse ljudi. Daje
nam zgolj čas za razmislek. Že
res, pandemija je življenja ljudi
prvega sveta postavila na glavo,
gospodarstvu pa pokazala doslej
še neznano. Vse to bo še moč20 ŠR@UF

neje vplivalo na naša življenja
po končanem kriznem stanju. Pa
zaključek kriznega stanja zares
obstaja ali bo pandemija ustvarila novo realnost, zgrajeno na
osnovi Kleinove doktrine šoka?
Medtem ko je njena uporaba
z vojno neposredno vezana na
vojaške uspehe, je uporaba doktrine šoka v pandemiji odvisna
od nevidne, neznane nevarnosti.
To lahko vladam omogoča večjo
izrabo kriznega stanja za doseganje političnih in ekonomskih
interesov. Sama zase govorijo
dejanja madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki od
razglasitve izrednih razmer za
nedoločen čas izrablja pandemijo za otepanje opozicije in doseganje lastnih političnih interesov.
Organizacije, kot je Freedom
House, opozarjajo na nedemokratičnost Madžarske, kar le še
potrjuje, da svet po koroni zares
ne bo brezobzirno nadaljevanje
stila življenja, ki smo ga bili vsi še

kako vajeni pred pandemijo.
Nesmiselno je tudi mišljenje, da
bo pandemija temeljno spremenila način delovanja družbe in kapitalističnega sistema, ki usmerja
delovanje posameznikov znotraj
nje, še manj pa, da bi sistem
oslabila in družbi pokazala pot
do novega začetka, z drugim
družbenopolitičnim sistemom.
Kapitalizem je namreč sistem, ki
ga vsi tako ljubimo in podpiramo, pa tudi, če si tega ne priznavamo. Je sistem, ki nam ponuja
možnosti, njegova značilnost pa
je njegova nepopolnost. Zgrajen
je na osnovi napak, zato se nenehno spreminja, posodablja in
prilagaja. Pandemija tako predstavlja le stanje, na katerega je
manj pripravljen. Prav zato bodo
spremembe še tako izrazite. Lahko bi rekli, da življenje po koroni
nikoli zares ne bo »po«. Podoben (a hkrati povsem drugačen)
primer v knjigi Najprej kot trage-
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dija, nato kot farsa opisuje Slavoj
Žižek (2009), kjer ekonomsko krizo leta 2008 in ameriški teroristični napad 11. septembra 2001
opisuje kot nezaključena krizna
dogodka, ki vladam predstavljata priložnost za njuno izrabo tudi
potem, ko je nevarnost že mimo.
Pandemija predstavlja direkten
napad na dobrobit poznega kapitalizma. Na našo srečo bodo
zagnani dobri ljudje s skoraj neopazno uveljavljenimi reformami
rešili kapitalističnega boga in nas
popeljali v večno razodetje.
Moč kriznega časa kot časa za
razmislek je od samega začetka
izrazito razvidna tudi na filozofskem parketu, kjer znani slovenski filozof karseda neopazno, pa
vendar nepričakovano zakoplje
komunistično (bojno) sekiro in z
doslej nikoli uporabljeno, skoraj
levoliberalno politično korektnostjo, prevzame neko povsem
novo, zanj neznano ideologijo.
(»Seveda to stori za dobro družbe, v kriznem stanju in po njem.«
Sicer pa nas to sploh ne bi smelo
presenetiti, saj se je podobna situacija že odvila, ko je po osamosvojitvi Republike Slovenije kandidiral za predsednika države.) Z
drugimi besedami, postane nič
več kot Zmago Jelinčič Plemeniti
levega političnega spektra. Spet
drugi svetovno znani misleci na
podlagi svojih neoliberalnih prepričanj »odkrivajo toplo vodo«.
Izraelski zgodovinar Yuval Noah
Harari na primer opozarja o pomembnosti uporabe »tehnologije, dobre za družbo« (se pravi
takšne, ki vladi ne daje popolnega nadzora nad posameznikom,
kakršnega ima na primer Kitajska) in »mednarodne solidarnosti« (v smislu Svetovne zdravstvene organizacije ipd.). Kljub temu
da sta prej navedeni opozorili
tehtni, pa Harari pozablja na kl-

jučno dejstvo, to je nezmožnost
nadzora tehnologije.
Ne glede na število in obseg zakonov, ki vladam prepovedujejo
uporabo zasebnih podatkov za
namene tehnološkega nadzora,
so le-ti dolgoročno ničvredni.
Kljub preprostosti situacije se
ne zavedamo dovolj, da so takšni zakoni le politično kampanjo
stran od njihove nadomestitve
z nekimi novejšimi zakoni. Hararijevo razmišljanje bi lahko na
tej točki označil kot skoraj naivno, saj demokratične države
po svetu na nepremišljen način
primerja s Kitajsko. Pomembno
je, da razlikujemo med uvajanjem novih nadzornih tehnologij
v demokratičnih državah in na
Kitajskem. Verjetnost za pravno
zavezujočo uvedbo neke nadzorne tehnologije, v kateri od
demokratičnih držav je, zaradi
zapletenih in dolgotrajnih procesov, ki do neke mere delujejo
na osnovi upoštevanja državnih in skupnostnih (EU) zakonov
ter človekovih pravic, moči trga
in kapitalističnega gospodarstva, izredno majhna. Kitajska,
po drugi strani, trenutno deluje
na osnovi kvazikomunističnega
vladnega nadzora, sprejemanje
odločitev pa ni nujno vedno odvisno od t. i. ‚demokratičnih načel‘ in kompleksnih zakonodajnih
postopkov, kar omogoča lažje
sistemsko uvajanje nadzornih
tehnologij, ki jih Harari opredeljuje kot »slabe«. A to še zdaleč
ne pomeni, da je v demokratičnih državah zato uvedbo takšnih
tehnologij mogoče preprečiti.
Prav nasprotno, te iste tehnologije se pojavljajo v oblikah, ki jih
Harari opredeljuje kot »dobre«.
Sprva so trgu predstavljene le v
omejenem obsegu, ki potrošnikom omogoča rešitev nekaterih
težav, nato pa se počasi uveljavi-

jo v svojem polnem obsegu (pri
čemer so trgu še vedno predstavljene kot rešitev). Primer, ki
je za nekatere mogoče kaplja
čez rob, so možganski vsadki, ki
jih razvija ameriško podjetje Neuralink, v lasti podjetnika Elona
Muska. Neuralink je za svoje prve
stranke izbral paraplegike, katerim s pomočjo vsadka omogoča
upravljanje elektronskih naprav,
ki jih zaradi zdravstvenih težav
do sedaj niso zmogli. Tehnologija je v tem primeru nedvomno
čudovita. Predpostavimo, da se
bodo ob povečanju obsega njene uporabe pojavile določene
vladne regulacije, kar bo omejilo
uporabo. A zakaj ne bi s tehnologijo rešili še več težav? Obseg
uporabe te tehnologije bi bil še
vedno nadzorovan, le meja nedovoljenega bi se vsake toliko
časa malo zvišala – le kdo bi v
tem videl nekaj slabega, ko pa
produkt izboljšuje življenja?
Potrošništvo je torej brezglavi
tek za osebno emancipacijo in
instantno mero dopamina, ki sta
temelj, na katerem stoji gospodarska rast 21. stoletja. Pri tem je
naloga vlade pogosto le kreiranje in uveljavljanje pravil, ki bodo
uporabo tehnologije omejile do
mere, da le-ta ne bo ovirala družbenopolitičnih interesov. Vladna
uporaba nadzornih tehnologij
je, napram tistim s strani prostega trga, redka, počasna in pogosto ne predstavlja sprememb
v življenju večine prebivalstva.
Uveljavljanje obširnejših vladnih
tehnologij pa se je v praksi izkazalo za uspešno le, ko so državni
interesi dovolj močni. To potrjuje
dejstvo, da je Estonija ena redkih držav z uspešno uvedenimi
reformami na področju popolne
digitalizacije države. Razlog počasnega digitalno-tehnološkega
uvajanja pa je povsem tehten in
ŠR@UF
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logičen. Neoliberalizem prepušča tok dogodkov »usodi« (usodo
pa do dobre mere kroji prosti
trg), pri čemer se močno zaveda možnih težav, ki lahko močno
vplivajo tako na gospodarstvo,
kot tudi na dobrobit družbe.
Njena glavna taktika reševanja
nastalih težav je ukrepanje, ko
slednje predstavljajo neposredno nevarnost in za uspešno nadaljevanje neoliberalnega stila
življenja ne obstaja druga pot
kot razrešitev nastale težave. Na
primer, da bi čilska vlada precenila, da bi lahko proizvodnja litijevih baterij, po njihovih ocenah,
močno vplivala na okolje čez sto
let, zato bi prepovedala izdelavo
tega produkta. Gravitacija ukrepa bi že na ravni njenega sprejetja v Čilu za mednarodni neoliberalni kapitalizem predstavljala
nekaj nesprejemljivega. Že res,
da se ukrep mogoče izkaže za
tehten, a trenutno proizvodnja
litija ne predstavlja neposredne
grožnje, njeno prepoved pa bi
lahko označili kot neliberalno.
Vzpostavitev tehnološkega nadzornega sistema, kot ga ima
Kitajska, na način, kot ga je vzpostavila Kitajska (tj. »čez noč«), bi
bila v kateri od demokratičnih držav pred nekaj meseci najverjetneje nemogoča. Pa vendar ravnamo s svojimi osebnimi podatki
povsem drugače, ko pride do
lova na srečo. Korporacije, kot
so Alphabet (Google), Microsoft,
Amazon, Facebook ipd., hranimo s podatki, ne da bi pomislili,
da bi storili drugače.
Najnovejša sezona znanstvenofantastične serije producenta
Jonathana Nolana, Westworld
(HBO), na podlagi preučevanja
razvoja tehnologije in družbe prikazuje svet čez trideset let. Impulzivno tehnološko razvito družbo loči od propada sistem, ki na
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podlagi zbranih podatkov predvideva usodo posameznika. Tako
ljudem nudi možnosti za dobro
življenje v zameno, da jim vzame svobodo odločanja. Ironija
je v tem, da je opredelitev serije
kot znanstvena fantastika skoraj
zločin. Dobro poznan incident,
izveden pod taktirko Cambridge Analitike, ki je do leta 2018
na podlagi zasebnih interesov in
velikih količin nemoralno prodanih osebnih podatkov zagotavljal
vplivanje na volilno izbiro še neodločenih volivcev, je le eden od
primerov uporabe baz masovnih
podatkov (bolje poznan kot »big
data«) za doseganje postavljenih
ciljev (najbolj znani stranki Cambridge Analitike sta kampanja za
predsedniške volitve v ZDA Donalda Trumpa in referendum o
odhodu Združenega kraljestva iz
EU).
Mar naše trgovanje s podatki ne
ogroža interesov vlade? Tradicionalne vojne so stvar preteklosti
(vsaj za zdaj, ko z izjemo utrjevanja položaja in ekonomije na
podlagi doktrine šoka niso ekonomske), moči pa ne določa več
napredek in uporaba bojnih plinov, oboroženih letal in podmornic (politični realizem), temveč
posedovanje nove tehnologije,
temelječe na podatkih, pametnih algoritmih in občasno tudi
povečanem nadzoru. Če torej
Kitajska z državnim monopolom
nad tehnologijo ohranja svoj
avtoritarni položaj, kaj počnejo demokratične države, da bi
se zavarovale pred neposredno
nevarnostjo razveljavitve njihove
avtoritete?
Mar pandemija ne omogoča idealnih okoliščin za uvedbo tehnoloških reform?
V svetu pravljic je preprosto
dobiti občutek, da se vladna te-

hnološka infrastruktura od tiste
s prostega trga razlikuje, saj je
zgrajena na demokratični osnovi.
Pa ni ravno demokracija tista, ki
nam daje lažen občutek svobode
in moči pri izbiri? Kot pripomni
John Gray: »Vrženi smo bili v čas,
v katerem je vse začasno. Nove
tehnologije vsak dan spreminjajo naše življenje. Tradicij preteklosti ni mogoče obnoviti. Hkrati
pa nimamo prave predstave o
tem, kaj bo prinesla prihodnost.
Prisiljeni smo živeti, kakor da bi
bili svobodni.« (Žižek, Najprej kot
tragedija, nato kot farsa, 2010)
Lacanov diskurz Univerze, na
katerega se v citatu John Gray
navezuje, predstavlja osnovo
analize modernega človeka pod
diskurzom Univerze (Lacan, Seminar XVII, 1968). Družba, v kateri živimo, si pravi postideološka,
pa se kljub temu nenehno zateka
k ideologiji. Primorani smo loviti sami svojo srečo, pri čemer je
slednja resnično nedostopna.
Omogoča in razume drugačnost,
pa vendar uspešno zatira nenormalno. Čas za razmislek, kot je
ta, pa označuje za nekaj »nenaravnega«. Zdi se, kot da bi bila
ideologija Alex iz Kubrickovega
filma Peklenska pomaranča, nekaj, kar ni prav. Predpostavimo,
da je film zgodba o norosti. Kdo
je potemtakem norec: drugačnost Alexa ali idiotizem družbe,
ki ga želi »ponormaliti«?
Ni ravno Goethejev Faust tisti,
ki išče »pravo emancipacijo«?
Faust je daleč od nedolžne tragedije, je ujeta zmedenost Goetheja samega. Avtor v drami
nakazuje razkol med njegovim
analitičnim družbenokoristnim
in eksperimentalno-umetniškem
delom življenja. Njegovo življenje je sestavljeno iz neskončnega
niza odločitev, pri čemer so slednje brez pomena. Faust se zaveda, da je njegova usoda v rokah
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Drugega, zato s hrepenenjem po
čistih izkušnjah poskuša pridobiti le malo več samoodvisnosti.
Sprememba njegove morale je
resnično zgolj eden od poskusov emancipacije. Faust Tomaža
Pandurja je tako le dokaz, da je
družba še vedno enaka. Zmedenost modernega človeka je
simptom industrijske družbe, ki
človeka odcepi od njegove človečnosti in ga postavi v okolje,
kjer je edina in absolutno najpomembnejša stvar rast in (ali)
napredek (tehnološki, gospodarski). Medtem ko se napredek zdi
kot nek jasen cilj, pa je ta pravzaprav ravno nasproten. Je napredek res naša žeja? Če je, potem
nas film, kot je Matrica in mogoče
še boljši primer serija Črno ogledalo, ne bi smeli zgroziti, temveč
nam predstavljati le nekaj možnih izidov poti napredka. Mišljenje, da bo napredek (enkrat)
vsem prinesel srečo v življenju, je
verjetno največja neumnost. Napredek bo za vedno ostal le »pot
k idealnemu življenju«, slednjega
pa nikoli ne bo dosegel. Pri tem
bomo za vedno lovili občutek lažne moči, ki deluje kot nekakšen
stranski produkt samoodločanja,
ki nam je s kolektivnim odločanjem in odvisnostjo od kolektivov
ter tehnologije odvzeto. Želimo
živeti v ateistični družbi s kolektivno sprejetim mitičnim bogom
Napredka, v katerega vsak posameznik verjame bolj, kot verjame
v obstoj samega sebe? A vse to
je seveda norost – le kdo bi sploh
pomislil, da napredek ni najpomembnejši, zato me je treba čim
prej naučiti, kako karseda najhitreje sprogramirati CNC-stroj. Za
dobro napredka!
Vprašanje pa še naprej ostaja:
Kaj torej razmišljati v času pandemije?

Žan Hedžet Kostajnšek
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