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Ali me občutek vara? Zdi se mi namreč, da v zadnjem 
času na hodnikih naše šole videvam manj zaljubljenih 
parčkov kot v preteklih letih. Mogoče pa znajo poiskati 
le primernejši, mirnejši kotiček za izkazovanje svojih 
nežnosti kot njihovi predhodniki, ki so svojo ljubezen 
razglašali vsemu »svetu«tako odprto, da mi je bilo 
včasih nerodno in sem morala pogledati stran, ker nisem 
prenesla brezsramne odkritosti v njihovem medsebojnem 
razdajanju. Kot da so s svojim obnašanjem uresničevali 
rek: »Ljubim te, da bi te kar požrl.«
Ko sem nekoč vpisovala v dnevnik manjkajoče, me 
je ob odsotnosti dijaka njegov sošolec potolažil. »N’ 
vpište ga v dnevnik, sej bo pršu, se sam »zalizava«. S 
tem slengizmom so dijaki sami označili početje svojih 
zaljubljenih  vrstnikov. Nikdar  jih nisem vprašala, 
kako komentirajo javno razglašanje medsebojne 
pripadnosti izbranih  parov. Verjetno bi se jim ne zdelo 
nič nenavadnega, saj so iz raznih »big brotherjev« 
vajeni  še dosti mučnejših položajev, v katerih sodelujoči 
posamezniki v oddajah razprodajajo svojo intimo za 
trenutek slave v pričakovanju bogate nagrade, ki si jo 
bodo z lastnim razgaljanjem prislužili. Kako naivno, saj 
se ne zavedajo, da je pravo bogastvo, ki zmaguje na dolgi 
rok, spoštovanje samega sebe in ponos, ki iz tega izhaja.
Odgovorila sem si na vprašanje, od kod občutki nelagodja 
ob uzrtju »zalizavanja«. Prizor sem  vedno znova 
doživljala kot prodajanje  občutij, hotenj  in čustev,  ki bi 
morala biti varovana in zaščitena kot največji zaklad, če 
so iskrena. Zabolela me je torej ta »lahkotnost bivanja«, 
s katero so se ponašali, ne ozirajoč se na čustva, hotenja 
in občutke drugih.
Da ne bo pomote. Zavedam se veličine ljubezni, o kateri 
so pisali že pesniki  najstarejših kultur. Tudi danes je 
tako. Pozdravljam erotično iskrenje, saj je podlaga 
seksualne energije, ki iz dneva v dan ustvarja nove ideje 
in gradi svet prihodnosti. Le nekoliko več pronicljivosti, 
prefinjenosti in iskrenosti v  odnosih si želim. Še posebej 
danes, ko je človečnost, ki temelji na ljubezni,  marsikdaj 
na preizkušnji.

VUGIN KOTIČEK

Danilo Pudgar, prof.
Delovno mesto: profesor športne vzgoje

Šport je tvoje življenje od jutra 
do večera. Vrhunski športnik v 
mladosti, olimpijec in mednaro-
dni trener, sedaj pa športni peda-
gog, ki neprestano vzpodbuja in 
udejanja »fair play« med dijaki in 
sodelavci. Kaj želiš mladim s svo-
jim zgledom dati?

Res je,  moje življenje je šport. Sem 
profesionalec že od 9. leta starosti, 
ko sem osvojil svojo prvo medaljo 
na Državnem prvenstvu v skokih v 
Logatcu. Od takrat redno treniram. 
Sicer pa, kaj je lepšega, kot da delaš 
to, o čemer si sanjal kot otrok. To je 
božji dar!

Biti vrhunski športnik je privile-
gij, ki ni dan vsakomur. Veliko je 
odvisno od okolja, v katerem ži-
viš, tradicije, staršev in predvsem 
tebe samega. Vsekakor te šport na-
uči doseganja ciljev, ki so kasneje še 
kako pomembni v šoli, pri študiju in 
v službi. Cilji morajo obstajati, kar 
lahko iz svojih izkušenj posredujem  
dijakom.

Cilji vodijo do uspehov in so od-
visni tudi od zdravega življenjskega 
sloga. Zato se večkrat obregnem ob 
kajenje dijakov in jih skušam prido-
biti za redno ukvarjanje z aerobni-
mi dejavnostmi, ki v naše telo pri-
našajo kisik in nam dajejo dodatno 

energijo. 
Prav tako sem vesel, da se tudi naši 

profesorji  vedno bolj zavedajo po-
mena dobre telesne pripravljenosti. 
Tako veliko lažje prenašajo obreme-
nitve »sodobnega« poučevanja. 

V sebi združuješ tudi lastnosti, ki 
si med seboj nasprotujejo: tekmo-
valnost - sodelovanje, individua-
lizem - timsko delo,  veseljaštvo - 
doslednost športnika. Kako ti  vse 
to uspeva?

Bil sem v dveh zelo različnih vlo-
gah, najprej tekmovalec, kasne-
je trener. Kot tekmovalec sem bil 
popolnoma osredotočen na skoke, 
predvsem iz ljubezni do tega športa. 
Imel sem le eno skrb. Sebe.

Kot trener pa je treba delovati ve-
liko širše. Skrbeti moraš za 8 fantov. 
Vsak je osebnostno drugačen, vsak 
ima svoje cilje. Pomemben je tesen 
stik s tekmovalci, veliko individual-
nih razgovorov, prepričevanj v pra-
vilnost treninga in aktivnega po-
čitka. Tekmovalnost v ekipi je zelo 
velika, egoizem  pa nevaren za od-
nose. 

Potrebni so preudarnost, potr-
pežljivost in igranje na karto »fair-
play«. Znati se moraš tudi zabavati, 
se smejati in sprostiti, le tako odno-
si ostanejo nenačeti. Kljub vsemu 

pride včasih do kratkih stikov. Te je 
potrebno zatreti že v kali. 

Timsko delo mi je bilo nekaj sa-
moumevnega. Neprestano sem mo-
ral sodelovati s številnimi ljudmi: 
pomočniki trenerjev, klubskimi tre-
nerji, zdravniki, serviserji, fiziotera-
pevti, sodelavci Fakultete za šport, 
starši in seveda novinarji. To je pre-
zahtevno delo za enega samega člo-
veka. 

Kot mladinski trener državne re-
prezentance Jugoslavije in Kana-
de, trener za nordijske kombinacije 
ter športni direktor za skoke in teke 
sem bil »prisiljen« sodelovati, orga-
nizirati, se hitro učiti (tudi jezikov), 
biti iznajdljiv in osredotočen na za-
stavljene cilje. 

Spomnim se svoje prve tiskov-
ne konference v Kanadi. Moje zna-
nje angleščine je bilo primerljivo z 
znanjem današnjih drugošolcev na 
gimnazijskem programu. Sedaj pa 
si predstavljajte mene pred kanad-
skimi novinarji. Kljub začetnemu 
strahu sem speljal.  Spoznal sem, da 
bom zmogel, kar mi je vlilo veliko 
mero zaupanja vase.

Rad poveš, da ti je doma, na Gra-
dišču pri Vipavi, zelo lepo. Je to 
tvoj edini dom? 

Na Gradišču pri Vipavi živim že 
od leta 1987. Dom smo si z družino 
ustvarili v ženini stari hiši in od tam 
imamo najlepši razgled po Vipavski 
dolini. Četudi je moj dom na Gradi-
šču, nikoli ne bom pozabil Koroške, 
naše Podpece in Črne, saj smo tam 
odrasli. Neizmerno sem hvaležen 
očetu, ki nas je brate Pudgar v na-
ših ambicijah podpiral. Postali smo 

športniki in ponesli ime Črne v svet. 
Tina je to le še nadgradila.

Ni mi žal, da živim v Vipavski do-
lini. Večkrat pomislim na besede bi-
vše reprezentantke v smučarskem 
teku,  Nataše Lačen, ki je dejala: » V 
Črni si pijanec ali pa vrhunski špor-
tnik! » Jaz sem izbral drugo!

Na stopnišču pred Schönbrunnom

Ekskurzija 4. letnikov na Dunaj, 11. - 12. september 2015 Jesenski športni dan 1. in 2. letnikov

Pohod do slapa Kozjak in ogled kostnice pri Kobaridu 
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Samo Gregorčič
Čeprav so štiri leta na Srednji šoli Veno 

Pilon hitro minila, jih bom za vedno ohra-
nil v lepem spominu. Že v prvem letniku so 
nam profesorji govorili, kako hitro bo pri-
šla matura in se bomo vsi odpravili naprej 
po svoji poti, vendar jim do sedaj nihče ni 
verjel. Odhajamo polni doživetij, znanja in 
izkušenj, ki nam bodo zagotovo pomagale 
ob začetku študentskih dni. Z veliko mero 
navdušenja in malo negotovosti v svojem 
življenju začenjamo novo poglavje, na ka-
terega so nas profesorji dobro pripravili. 
Srečen sem s potjo, ki sem jo izbral, na našo 
srednjo šolo pa se bom vedno rad vrnil.

Petra Berčič
Zdaj lahko uradno rečem, da so se zaključila moja srednješolska leta. Od njih se 

poslavljam z nasmehom na obrazu. To so bila leta brez zelo velikih obveznosti, v ka-
terih smo vsi neizmerno uživali, čeprav se nam včasih ni zdelo tako. Že sedaj ugo-
tavljam, da je čas prehitro stekel in da bi se z veseljem vrnila v tiste klopi, v katerih 
sem presedela štiri šolska leta, toda v njih zdaj širijo svoje znanje nove generacije … 

Odhajamo drugačni, odgovornejši, zrelejši … In znova na razpotju svojih poti. 
Nekatere bodo vodile do novih znanj, druge k prvim poklicnim izkušnjam. A ko se 
bomo nekoč v spominu vračali nazaj, se bodo prav tukaj začele spet prepletati. Spo-
mini na še tako neznatne trenutke iz let na Pilonu nas bodo vedno družili. Prav tako 
tudi mnoga znanja, ki smo jih bili deležni. Marsikdaj se nam bodo prikradle v spo-
min besede učiteljev, naših drugih staršev, ki so nam mnogokrat hoteli le dobro, če-
prav tudi ostrimi besedami.

Zase lahko rečem, da bom iz Ajdovščine odnesla lepe spomine ter veliko znanja in 
izkušenj in prav zato se bom vanjo z veseljem še kdaj vrnila. 

Ela Kranjc
Napiši izjavo za rubriko Pilonovci še zadnjič. Vsebino prepuščamo tebi. 

To je navodilo, po katerem je nastala ta izjava. Ko sem se (po skoraj teden-
skem odlašanju) končno spravila k pisanju, sem imela čudne občutke. Vse 
skupaj je namreč kar preveč spominjalo na pisanje esejev za domačo nalogo 
pri slovenščini le nekaj mesecev nazaj. A po nekaj trenutkih premisleka sem 
ugotovila, da je občutek zavajajoč. 

Pred štirimi leti sem napisala svoj prvi srednješolski esej. Imel je določe-
no strukturo, dolžino ter seveda vsebino, vse skupaj pa je bilo točno opre-
deljeno v obsežnih navodilih. Profesorica je besedilo popravila, ovrednotila 
in mi dala predloge za izboljšanje mojega pisanja. Proces, popolnoma dru-
gačen od svobodnega procesa nastanka te izjave štiri srednješolska leta po-
zneje. 

Sprememba v pisanju besedil za potrebe šole pa je hkrati primerna meta-
fora sami vlogi srednje šole v mojem življenju. Tako kot pri pisanju eseja mi 
je srednja šola v vodenih okvirih omogočala nove izkušnje, znanje in spre-
tnosti. Zdaj, ko se od naziva srednješolka poslavljam, okvirov ni več. Vse 
skupaj je najprej kar zastrašujoče, saj občutka varnosti, ki ga dajejo prav 
ti okviri, ni več. Sprva, kot pri pisanju te izjave, oklevam, saj zaradi preveč 
svobode sploh ne vem, o čem bi pisala. Šele kasneje, ko se začnem zavedati 
neverjetnih možnosti, ki jih ta svoboda ponuja, začnem ustvarjati. Najprej 
to izjavo, kasneje pa še začetek moje študijske poti.

Rebeka Batič
Letošnjim brucem se izteka zadnji mesec počitnic in počasi se pripravljamo na 

nov začetek izven zidov naše srednje šole. Kar smo v preteklih štirih letih seja-
li, smo zdaj poželi in čas je, da se z vsem »pridelanim« odpravimo novim izzivom 
naproti. Celotno srednješolsko izobraževanje je bilo učenje za prihodnost, a je pri 
tem potrebno poudariti, da naše osvojeno znanje sega tudi izven šolskih knjig in 
zvezkov. Učili smo se namreč tudi iz medsebojnih odnosov, sprejemanja pravilnih 
in napačnih odločitev ter soočenja z vedno večjo odgovornostjo. Tako naše zna-
nje za naprej ne obsega le formul in definicij, temveč tudi spoznanja, ki niso vti-
snjena v papir, temveč v nas samih. Učili smo se biti samostojni, odgovorni mladi 
ljudje, ki imamo moč, da z delom in vztrajnostjo oblikujemo lastno nadaljnjo pot 
in dosežemo svoje zastavljene cilje. Mogoče nismo še na ključni točki te lekcije, a s 
prvim oktobrom na nas čakajo nove preizkušnje, ki nam bodo korak za korakom 
pomagale priti tja. Čaka nas novo okolje, novo še neosvojeno znanje, novi prija-
telji in nove izkušnje. Skupaj z vsem tem novim pa ne bomo gradili tudi novih sa-
mih sebe, temveč le nadgradili to, kar smo že doživeli in postali v srednji šoli. Novi 
obrazi bodo mogoče nekoliko zabrisali stare, novi izzivi se bodo zdeli težji in po-

membnejši kot stari, nove zabave bodo boljše kot srednješolske, presenetila nas bo teža nove odgovornosti ter sa-
mostojnosti, nov občutek svobode pa nam bo dal krila. Kljub temu pa ne bo nič izbrisalo spominov na naše šolanje 
na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, saj je odigrala pomembno vlogo na naši poti k vsemu, kar si želimo doseči 
v prihodnosti tako v osebnem kot tudi poklicnem življenju. 
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Čestitamo maturantom Srednje šole 
Veno Pilon, ki so uspešno opravili 

zrelostni izpit v šolskem letu 2014/15. 
Posebej smo ponosni na zlate maturante 

in tiste, ki so bili odlični vsa širi leta 
srednješolskega izobraževanja. 

Kolektiv Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina

PILONOVCI ŠE ZADNJIČ
Že tradicionalno se od naših maturantov poslavljamo s prireditvijo, ki obeležuje tudi spomin na Vena Pilona, po katerem nosi naša 
šola ime. Letos je bilo to 17. septembra v Dvorani prve slovenske vlade.

Zlati maturantje o šolanju na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina

K s kulturnim krstom smo tudi uradno sprejeli novo generacijo pilonovcev
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