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...OD PILONOVCEV

ZA VAS... ZA VAS...

TUDI TO SEM

Srednja šola Veno Pilon 

KDO: Dejan Krapež in Tomaž Bolko

DELOVNO MESTO: vzdrževalca 

Pa začnimo …
»Brez vejic in pik saj Drugi vlekel bo 

ta štrik«

…Dejan in Tomaž, profesor-

ji vaju doživljamo kot nepogrešljiv 

tandem, ki nam priskoči na pomoč, 

kadar se pojavijo različne tehnične 

ovire pri našem delu. Katere deja-

vnosti pravzaprav opravljata na 

šoli? 

Tomaž in Dejan: Tako kot čistilka, 
kuharica in drugo tehnično oseb-
je naj bi bila tudi midva pri naji-
nem delu čim manj opazna. Sicer pa 
morava obvladati različne spretnos-
ti: preprosta hišniška dela, popravi-
la vseh strojev in naprav, popravi-
la in dograditev elektro-strojnih in-
stalacij, vzdrževanje gretja in hlajen-
ja šole in dijaškega doma, obvladan-
je računalnikov, računalniških mrež, 
tiskalnikov in projektorjev ... 

Samo delo se je z leti močno 
spremenilo zaradi uvajanje vi-
soke tehnologije v proces šolskega 
dela, kar od naju zahteva nenehno 
izobraževanje tudi na tem področju. 
Postoriti je potrebno tudi dela, ki 
jih nihče ne opravlja z veseljem. 
V novejšem času imava tudi mid-
va veliko opraviti s »papirologijo«, 
med drugim tudi vodenje evidenc za 
različne inšpekcijske službe. Včasih 
dvomiva v smiselnost tega početja.

Sodelovanje med zaposleni-
mi je nujno potrebno, saj je vsak-
do med nami kamenček v mozai-
ku, da se udejanjijo zastavljeni cilji 
šole. Večkrat morava krmariti med 
željami, potrebami in dejanskimi 
zmožnostmi, da lahko ugodiva di-

jakom in sodelavcem, kar pa ni ved-
no enostavno. Mi, vzdrževalci, ima-
mo ta privilegij, da nas običajno dru-
gi potrebujejo bolj kot mi njih. 

Vsako delo slej ko prej postane ru-
tina. Kljub temu ga moramo ceniti, 
pa če se na prvi pogled zdi še tako 
nepomembno. Včasih je dovolj že, 
da se postavimo v kožo tistega, ki 
ga opravlja. Pomembno je tudi za-
vedanje, da smo mi tukaj zaradi di-
jakov in naše skupne prihodnosti, ne 
pa dijaki zaradi nas. Vsekakor nama 
veliko pomeni, če svoje delo dobro 
opraviva in to opazijo tudi drugi, še 
zlasti dijaki.

Na koncu bi rad dodal le še misel, 
ki med nami ostaja vse prevečkrat 
neizrečena: Na naši šoli sploh ni 
slabo.

Kako doživljata mlade in nji-

hov odnos do družbene lastnine? 

Ali odgovornost mladih do tega 

področja narašča v primerjavi z va-

jinimi preteklimi izkušnjami ali 

ne?

Dejan: Odnos mladih do soljudi 
in njihov odnos do družbene last-
nine doživljam z mešanimi  občutki. 
Takrat me prešine misel, da se stanje 
izboljšuje, spet drugič pa me mladina 
vedno znova razočara zaradi neod-
govornega odnosa do naše skupne 
lastnine.

Tomaž: Moja ocena je, da je ta od-
nos dovolj dober. V primerjavi s 
preteklostjo, ko se je odvečna neg-
ativna energija velikokrat usmerja-
la v vandalizem, se danes ne morem 
pritoževati. Včasih pomislim, da se 
je mladina tudi glede tega nekoliko 
polenila. Naj se to razume kot po-

hvala, nikakor pa ne kot pozivan-
je k tovrstni porabi energije. Neko-
liko pogrešam le priznanje krivde ali 
prevzem odgovornosti za »nesreče«, 
ki se zgodijo v mladostniški raz-
posajenosti. S to temo pa se verjetno 
ukvarjajo drugi na naši šoli.

Oba sta ljubitelja petja in narave. 

Kaj vama ti vrednoti pomenita? S 

katerimi ljubiteljskimi dejavnost-

mi se še ukvarjata? 

Dejan: Nisem kak navdušen pevec, 
a v družbi z veseljem zapojem. Tudi 
s kolesom se zadnje čase bolj gleda-
va, namesto da bi bil moj »konjiček«. 
Veliko delam, sem zdoma, res pa je, 
da me delovni izzivi tudi sproščajo, 
in ure, dnevi kar minevajo. Čutim, 
da mi bo letošnje poletje prineslo 
prijeten dopust. 

Tomaž: Moja de"nici-
ja prostočasnih dejavnost se gla-
si takole: »Vse, kar rad delaš, lahko 
odložiš na jutri. Se pravi, da skoraj 
vse. Svoje aktivnosti pa prilagajam 
času in prostoru. Kaj več ne bi iz-
dal. Nekatere stvari morajo ostati 
skrivnost.

GAUDEAMUS IGITUR – MATURANTSKI PLES AJDOVSKIH MATURANTOV

»Kamor že greš, vse poti je treba 
na novo začeti« pravi Pavček v Pes-
mi o zvezdah. S temi besedami smo 
maturantje Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina začeli novo poglavje na 
poti odraščanja, na letošnjem mat-
urantskem plesu. Svečana prireditev 
se je v sodelovanju s Plesno šolo Re-

bula in organizatorjem Pingi d. o. 
o. odvijala v petek, 1. aprila 2016, v 
dvorani športnega centra Police v 
Ajdovščini. 

Maturantje smo dogodek otvorili z 
maturantsko himno Gaudeamus in 
četvorko ter drugimi standardnimi in 
latinoameriškimi plesi, ki smo se jih 

naučili pod mentorstvom plesnega 
mojstra Andreja Rebule. Z vzpodbud-
nimi besedami nas je najprej nagovo-
ril gospod ravnatelj, Andrej Rutar, za 
njim pa še gospod Tadeja Beočanin, 
župan Občine Ajdovščina, ki nam 
je ob tej priložnosti v celoti pokrila 
stroške najema dvorane. 

K svečanemu vzdušju je s prijetni-
mi ritmi prispevala tudi glasbena sku-
pina Mambo Kings, ki je zadovoljila 
vse glasbene okuse. Na plesišču smo 
se vseskozi vrteli tako maturantje kot 
tudi naši starši, sorodniki, profesorji 
in drugi gostje.

In čeprav smo bili v osrčju tega 
večera skorajšnji maturantje, nis-
mo pozabili na te, ki so nam pomag-
ali priti do sem. To so zagotovo na-
jprej naši starši, ki nam vseskozi stoji-
jo ob strani, nas podpirajo in bodrijo. 
Prav ta večer pa vendarle daje slutiti, 
da se odpravljamo iz gnezda in pre-

vzemamo odgovornost zase na svoja 
ramena. 

Naša srednješolska leta so pomemb-
no sooblikovali tudi profesorji in 
vzgojitelji. Za trud, potrpljenje in ve-
liko mero razumevanja smo se jim za-
hvali z besedami in rdečo vrtnico, ki 
smo jim jo podarili ob povabilu na 
ples.

Z namenom, da bi delili srečo, ki 
se baje skriva tudi v majhnih stva-

reh, smo organizirali srečelov. Zah-
valjujemo se številnim sponzorjem, 
ki so prispevali zelo veliko število 
dobitkov.

Nepozaben večer smo začeli in 
tudi zaključili s Pavčkovo popotnico 
za življenje: »a če ne prideš ne prvič, 
ne drugič do krova in pravega kova, 
poskusi vnovič, in zopet in znova.«

Lana Volk, 4. a

STROKOVNA EKSKURZIJA V FIRENCE

V okviru obveznih izbirnih vse-
bin smo se dijaki prvega letnika 
gimnazijskega programa odpravi-
li na ekskurzijo v Firence. V treh 
dneh bivanja v tem prečudovitem 
toskanskem mestu smo spozna-
li največje bisere italijanske 
renesančne umetnosti.

Na poti do tja smo se ustavili v 
mestu Arqua Petrarca, kjer smo si 
ogledali Petrarcovo hišo in še po-
globili naše znanje o tem velikem 
italijanskem književniku. Pot 
smo nadaljevali do Pise. Na Trgu 
čudes smo občudovali stolnico in 
krstilnico, najbolj pa nas je seveda 
navdušil znamenit poševni stolp.

Firence veljajo za rojstni kraj 

italijanske renesanse. Temu 
primerno se tam nahaja mno-
go renesančnih cerkva, bazilik 
in kapelic, renesančnih spome-
nikov pa so polne tudi "renške 
galerije. Ogledali smo si zgolj 
najznamenitejše med njimi, kot so 
Palazzo Vecchio, Basílica de la San-
ta Cruz, Galleria dell’Accademia 
in druge. Seveda smo obiska-
li tudi Gallerio degli U$zi, ki ima 
naziv najstarejše galerije na sve-
tu. Tam smo se srečali z umet-
ninami največjih svetovnih mo-
jstrov. Navduševali smo se nad 
deli Sandra Botticellija, Leonarda 
da Vincija, Michelangela in dru-
gih. V Gallerii degli U$zi smo 

občudovali Botticellijevi Rojstvo 
Venere in Pomlad ter da Vincijevo 
Oznanenje, v Gallerii dell’ Acca-
demia pa smo se srečali z Michel-
angelovim veličastnim kipom Da-
vida. Na ekskurziji smo se poleg 
mojstrov umetnosti srečevali tudi 
s pomembnimi književniki, po-
leg že omenjenega Petrarce, tudi z 
Dantejem in Boccacciem. 

Čeprav smo se naučili veliko 
novega in videli številne zanimivo-
sti, smo seveda vsi najbolj uživali v 
prostem času. Izkoristili smo ga za 
sprehode po mestu, nakupovan-
je in uživanje v "renški kulinariki. 
Ekskurzijo so polepšali še naši do-
bri medsebojni odnosi in spozn-
avanje bolj sproščene plati naših 
profesorjev. 

Naša ekskurzija v Firence je 
bila poučna, zanimiva ter izjem-
na izkušnja, za katero si upam 
trditi, da predstavlja le majhen 
delček v mozaiku naših najlepših 
srednješolskih trenutkov.

Tina Mozetič, 1. b

PILONOVCI KOT MLADI PARLAMENTARCI

V času vsesplošne globalizacije 
je zavedanje naše skupne domov-
ine, Evrope, velikega pomena. Mla-
di smo prihodnost Evrope, zato 
je prav, da jo spoznavamo tako s 
kulturnozgodovinskega kot tudi 
političnega in organizacijskega vidi-
ka. Projekti, kot je Evrošola in obisk 
evropskih institucij, pa igrajo velik 
pomen pri širjenju obzorja in zave-
danju pomena evropskega duha.

Večina dijakov 4. b se je sredi mar-
ca odpravila na obisk parlamenta v 
Strasbourgu. Brezplačno potovan-
je je bilo nagrada, ki smo jo z raz-
redom osvojili na tekmovanju Eu-
roscola. Tako se lahko pohvalimo, 
da smo že druga generacija pilo-
novcev, ki je sedela v Evropskem 
parlamentu. 

Tekmovanje se odvija v vseh 
državah članicah EU, na njem pa 
se pomerijo srednješolci. Zmago-
valne ekipe odidejo na srečanje v 
strasbourški parlament. Namen 
srečanj je mladim pobližje predstav-
iti delovanje evropskih institucij, 
predvsem parlamenta. Poleg tega pa 
omogoča druženje vrstnikov iz vseh 
držav Evropske unije in izmenjavo 
izkušenj. 

Tako smo se tudi mi, polni 
pričakovanj in ponosa, odpravili na 
pot v Strasbourg. Zaradi prihoda v 
poznih večernih urah nihče najbrž 
ni pričakoval odmevanja elegantnih 
petk po hodnikih že ob sedmih 
zjutraj. A pričakovanja so včasih 
daleč od resnice. Naša četica deklet 
v krilih in fantov v suknjičih se je 
pod vodstvom g. Matjaža Trošta na-
potila v parlament. Tam smo pred 

vstopom v veličastno stavbo, kjer se 
večkrat letno srečujejo predstavniki 
držav članic Evropske unije, morali 
skozi strogo varnostno kontrolo. 

Imeli smo neverjetno priložnost – 
postaviti se v kožo pravih evropskih 
poslancev in poslank ter sesti na nji-
hove sedeže. Po uradni predstavit-
vi vseh šol udeleženk so nas razdeli-
li v skupine, v katerih smo razpravl-
jali o različnih tematikah. Me smo v 
skupini ‘puščica’ (arrow) diskutirale 
o človekovih pravicah in njihovem 
kršenju. Ob tej aktivnosti smo imeli 
možnost spoznati mlade iz mnogih 
držav ter izmenjati svoja mnenja in 
izkušnje. Izvedeli smo veliko nove-
ga o stanju v drugih državah, delili 
različne poglede na svet in se obe-
nem tudi zabavali. Bil pa je to svo-
jevrsten izziv, saj smo se spora-
zumevali v angleščini. A naš strah 
glede jezika je bil povsem odveč. S 
svojim nastopom in znanjem smo 
se odlično izkazali ter izvrstno zas-
topali Slovenijo in šolo. Ob mnogih 
nestrinjanjih smo spoznali, kako na-

porno zna biti delo parlamentarcev, 
če želijo doseči skupni zaključek in 
stališče predstaviti. 

Na plenarnem delu so v nad-
aljevanju dneva predstavniki posa-
meznih skupin predstavili stališča 
skupine, odgovarjali na vprašanja 
»poslancev« ter ob koncu izved-
li glasovanje. Ob koncu smo se pre-
izkusili še v zabavnem tekmovan-
ju Eurogame, v "nale katerega se je 
uvrstila tudi ena izmed naših sošolk. 
S svojim znanjem in našo spodbudo 
je skupini pomagala osvojiti drugo 
mesto. 

Po vrnitvi v hotel smo izmučeni, 
a tudi polni novih vtisov še poz-
no v noč razpravljali o tej izjem-
ni izkušnji, novih prijateljstvih, 
nerodnih trenutkih in bolečih 
stopalih. Naslednji dan nas je v 
družbi hudomušnega vodiča čakal 
ogled Strasbourga. Tretjo noč smo 
prenočili v mestu Colmar. Na poti 
skozi Švico in Italijo proti domu 
pa smo se na kratko ustavili tudi 
v Baslu in Luzernu, kjer smo lah-
ko iz prve roke okusili zasoljenost 
švicarskih cen.

Štiridnevni delovni izlet je bil 
kljub natrpanemu urniku in dol-
gi vožnji naša zadnja skupna, a za-
gotovo nepozabna in dragocena 
dogodivščina.

Daša Slokar, Kaja Rustja in Monika 

Jesenko iz 4. b

PILONOVCI NA NIZOZEMSKEM

Novembra 2015 smo nekateri di-
jaki 3. letnikov naše šole gostili 
učence iz nizozemske šole v bližini 
Haaga. Skupaj smo preživeli za-
nimiv teden, poln zabavnih ak-
tivnosti.  Nastopil je čas, da jim vr-
nemo obisk. 

Tako smo 13. 3. odpotovali v 
Benetke, od koder smo leteli v Am-
sterdam. Na nizozemskem letališču 
so nas že nestrpno čakali vsi dijaki z 
družinami. Takoj ob prihodu nas je 
presenetila velikost tega sodobnega 
letališča. Ponovno srečanje po petih 
mesecih je bilo zelo prijetno in težko 
pričakovano. Po prvi preživeti noči 
pri družinah smo zakorakali v pes-
ter teden. Že takoj v ponedeljek smo 
začeli z delom na raznih skupinskih 
projektih, ki so večinoma temelji-
li na nasprotjih med državama. Na 
šoli pa nismo bili sami, del nizo-
zemskih dijakov je gostil Špance in 
Avstrijce. Vsako dopoldne smo de-
lali na projektu, popoldne pa so sle-
dile aktivnosti:  turnir vseh držav v 
odbojki, na katerem smo se zelo do-
bro odrezali, ogled Haaga in tek-
movanje v poznavanju njegovih 
znamenitosti, ogled makete Nizo-
zemske, razna druženja in celodnev-
ni ogled Amsterdama, ki je vsem os-
tal v zelo lepem spominu.

 Ves teden smo imeli  lepo vreme, 
kar sicer za to ravninsko državo ni 
značilno. Poleg ravninskega sveta in 
vodnih kanalov pa nas je  preseneti-
la tudi razvejanost kolesarskega pro-
meta. Po mestih je bilo videti zares 
ogromno kolesarjev.  Kolesarijo vsi, 
stari in mladi. Zanimiva je tudi in-
frastruktura mest, prepoznavna po 
enoličnih vrstnih hišah, zgrajenih iz 
rdeče opeke. 

 Nizozemska nam bo vedno os-
tala v spominu  zaradi nenavadne-
ga načina prehranjevanja. Pojedo 

namreč veliko kruha in sladkarij ter 
razmeroma malo zelenjave in sadja. 
Imajo le en topel  obrok, zvečer.

Nekateri smo se trudili z učenjem 
nizozemščine, kar pa nam ni šlo 
»dobro od jezika« zaradi  mnogih  
glasov, ki so za nas praktično 
neizgovorljivi. Tudi Nizozemcem je 
slovenščina delala velike preglavice, 
saj ne poznajo šumnikov. Poveda-
li so nam, da se jim naš jezik zdi 
kot nekakšna mešanica nemščine 
in ruščine, kar se nam je zde-
lo zelo smešno. Z odkrivanjem na-
vad tamkajšnjih prebivalcev nam 
je postajalo vse jasneje, zakaj so 
se nekatere naše navade zdele Ni-
zozemcem čudne. Vsi ljudje, s kat-
erimi smo imeli stik, so bili zelo pri-
jazni in odprti. Zaznali pa smo tudi 
precejšnjo nerazgledanost, ki pri 
nas ni tako pogosta. Nekdo nas je 
namreč vprašal, ali imamo v Slo-
veniji pošte in banke. Čeprav se nam 
je vprašanje sprva zdelo smešno,  je 
imelo grenak priokus, saj smo dobi-
li občutek, da je naša država v sve-
tu še vedno slabo poznana. Vsi pa 
smo dobili vtis, da so ljudje takšni, 
kot je okolje,  umirjeni, sproščeni in 
preprostejši, kot smo Slovenci.

Teden je minil, kot bi mignil, in 
kmalu je prišla sobota ter čas za 
odhod. S polnimi kovčki daril smo 
se poslovili od naših gostiteljev. 
Obljubili smo si, da bomo ostali v 
stiku.

 V tej mednarodni izmenjavi smo 
se mnogo naučili, predvsem  pa sta 
strpnosti in sprejemanja drugačnih 
v multikulturni družbi. Lepi spo-
mini in neprecenljive izkušnje nam 
bodo ostali za vedno.

               Tinkara Jež in Lea Leskovec, 

3. a

DOBRODELNI KONCERT

V sredo, 23. 3. 2016, smo se dijaki, 
ki sodelujemo pri  inštrumentalni 
skupini na naši šoli, pod taktirko 
profesorice Nataše Fratnik Kobe 
udeležili dobrodelne prireditve 
za učence Osnovne šole Milojke 
Štrukelj v Novi Gorici. Polni dvora-
ni smo se s pevcem, štirimi violin-
ami, violo, dvema *avtama, oboo, 
klarinetom in klavirjem predstavili 
s skladbama Con te Partiro in Czar-
das. Po uspešnem nastopu smo ime-

li čast spoznati tudi dva znana slov-
enska pevca, ki sta se prav tako odz-
vala dobrodelnemu klicu, Rudija 
Bučarja,Tanjo Žagar in Julijo Kra-
mar. Zbran denar je šel v sklad za 
pomoč socialno ogroženim otro-
kom omenjene novogoriške šole. 
Veseli smo, da tokrat s svojim 
glasbenim talentom in znanjem nis-
mo le pobožali ušes, ampak odprli 
tudi srca za ljudi v stiski.

Veronika Zavadlav, 2. b


