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O spominih in hrepenenju na zaključni prireditvi

V mesecu maju, ko se maturanti 
že skoraj poslavljajo od šolskih 
klopi, na Srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina organiziramo zaključno 
prireditev, na kateri se želimo 
zahvaliti in nagraditi dijake, ki so 
s svojo prizadevnostjo in dosežki 
zaznamovali iztekajoče se šolsko 
leto. Tako smo se letos zbrali v 
četrtek, 16. maja, v Dvorani prve 
slovenske vlade. V prisotnosti 
dijakov, sedanjih in nekdanjih 
zaposlenih delavcev šole ter 
častnih gostov smo preleteli vse 
pomembnejše dogodke in rezultate 
našega dela.

Pilonovci smo bili v tem šolskem 
letu zelo aktivni. Sodelovali smo na 
različnih natečajih ter območnih 

in državnih tekmovanjih, kjer 
smo dosegli odlične rezultate v 
znanju materinščine, tujih jezikov, 
matematike, zgodovine, poznavanja 
sladkorne bolezni, športa in likovne 
umetnosti. V ponos so nam vsi 
tisti dijaki, ki so bili kljub številnim 
obveznostim vsa leta šolanja 
pripravljeni aktivno in odgovorno 
sodelovati v pevskem zboru, pri 
urejanju šolskega glasila Izvir, 
sooblikovanju šolskih prireditev, 
projektnih in športnih dni ter drugih 
dogodkov. Posebej ponosni pa smo 
na letošnjega maturanta Tadeja 
Kobala, ki je s svojo angažiranostjo 
in požrtvovalnim prostovoljnim 
delom ponovno pomagal preurediti 
vaško knjižnico na rodnem Slapu 

ter tako prepričal poslušalce Radia 
Val 202 in postal Ime meseca aprila.

Na letošnji prireditvi so se naši 
spomini ustavili tudi v letu 1999, 
ko je v šolske klopi sedla prva 
generacija vzgojiteljic in vzgojiteljev. 
Program Predšolska vzgoja, ki smo 
ga začenjali pred dvajsetimi leti, je 
imel velik pomen ne samo za naš 
kraj, ampak tudi za širšo okolico, 
kajti v teh letih se je kar 1278 mladih 
ljudi izšolalo za poklic pomočnice/
pomočnika vzgojitelja, na kar smo 
zelo ponosni.

Dogajanje na odru so popestrili 
dijaki s svojim točkami, ki so jih 
pripravili pod  vodstvom svojih 
mentorjev. V recitalu Stvarjenje so 
izrekli hvalnico naravi in življenju, 
na sodoben način so nam predstavili 
tudi pridigo Janeza Svetokriškega, ki 
je nagovoril pilonovce. Šolski pevski 
zbor, instrumentalna skupina, vile 
Rusalke ter plesalci so nas popeljali 
v čudovit svet glasbe in lepote 
umetnosti, skupina nogometašic 
pa v mladostno razigranost. 
Hrepenenje po večni ljubezni je v 
nas prebudil prizor iz Romea in 
Julije, ki ga je dijakinja 2. letnika 
odigrala v angleščini.

Zaključno prireditev smo zaključili 
z mislijo Kahlila Gibrana in željo, 
da bi današnji dan objel preteklost 
s spominom in bodočnost s 
hrepenenjem.

 Priprave na prireditev so zahtevale 
veliko časa, truda in potrpežljivosti 
tako mentorjev kot dijakov. 

Plesalka Klavdija Ujčič je takole 
strnila svoje misli:

»Težko je opisati, kaj vse mi 
pomeni nastopanje. Biti na odru mi 
daje občutek, da sem posebna, da 
lahko skozi ples, glasbo ali igranjem 
izrazim svoja čustva in misli. Vse 
vaje, trud, prosti čas in  trema, ki 
jo doživljam pred nastopom, niso 
nič v primerjavi z občutkom, ki ga 
doživim, ko pridem na oder. Ko je 
vsega konec, sem zadovoljna in se 
zavedam, da se je ves trud poplačal.«

Maturantu Tadeju Kobalu, ki si je 
prislužil Ime meseca aprila na Radiu 
Val 202, ne bo zmanjkalo energije: 
»Naziv Ime meseca mi predstavlja 
potrditev, da je to, kar počnem že vsa 
ta leta, dobro in da so ljudje z mojim 
delom zadovoljni, obenem pa mi to 
predstavlja tudi vzpodbudo, da s 
svojim delom nadaljujem. Uspešno 
izpeljani projekti, kot je knjižnica, 
dokazujejo, da so spremembe v 
družbi mogoče, le pravo mero 
solidarnosti je treba pokazati. Vsak 
posameznik je nemočen, skupaj pa 
premikamo gore.«

  

Lana Grk, dijakinja 3. letnika, 
pa pravi: »Na zaključni prireditvi 
vedno rada sodelujem, saj imamo 
takrat možnost pokazati različne 
točke, ki jih s profesorji oblikujemo 
pri različnih predmetih, tudi ostalim 
dijakom in širšem občinstvu. 
Na vajah in generalkah je vedno 
prisotna dobra volja in veliko novih 
idej za izboljšanje točke. Poleg tega 
smo ob prireditvah združeni dijaki 
različnih letnikov, kar pripomore 

tudi k večji povezanosti med 
nami mladimi. Ob večkratnem 
nastopanju pridobiš večjo mero 
samozavesti in znanja, kako 
premagati tremo, s katero se srečuješ 
tudi ob drugih priložnostih. Menim 
tudi, da prireditve dokazujejo, da 
znamo biti dijaki pri svojem delu 
kreativni in požrtvovalni.«

Soustvarjalci prireditve

pri nas vse leto 
Morda v duhu velikih globalnih 

sprememb, morda v tem 
predvolilnem času ali pa preprosto 
zato, ker je tako prav, na naši šoli 
v zadnjem času veliko govorimo 
o aktivnem državljanstvu. Dijake 
spodbujamo, da so aktivni v svoji 
lokalni skupnosti, v Evropi in 
širše v svetu. Pri izvajanju takšnih 
in drugačnih aktivnostih, ki 
ozaveščajo in angažirajo, pa ne gre 
brez tehtnega premisleka o tem, 
kakšna državljanka sem sama. Kaj 
je tisto, kar me dela Slovenko, kdaj 
sem aktivna Evropejka in kako si 
prislužim tisti zares žlahtni naziv 
odgovorne globalne državljanke? 

Z odgovori me v zadnjem času 
presenečajo dijaki. O njih radi 
povemo, da niso proaktivni in da jim 
je politično in družbeno dogajanje 
zadnja briga. Jaz pa mislim, da le ni 
tako. 

Pred prazniki je k meni prišel 
Tadej Kobal iz 4. a. Že pred časom 
je opazil, da se mladi ne zanimajo 
za politiko. Ker se bližajo evropske 
volitve, se je ponudil, da pri pouku 
sociologije organizira delavnico, 
s katero bi vrstnike seznanil o 
pomenu Evropske unije v njihovem 
življenju, in jih s tem spodbudil k 
udeležbi na volitvah. Navdušena 
nad pobudo sem mu priskočila 
na pomoč, tako da smo na koncu 
izvedli kar pet ponovitev delavnic. 
Tadej je tudi sicer aktiven državljan 

in prostovoljec, za kar je bil ta 
mesec posebej nagrajen. Prepričana 
sem, da se njegova solidarnost in 
pozitiven odnos do družbe širita 
tudi na njegove sošolce. 

Potem me je v začetku meseca v 
pisarni obiskala Karin Žele iz 4. e. 
Želela bi si, je rekla, da bi se s sošolci 
med odmori lahko pogovarjala o 
globljih zadevah, iz oči v oči, brez 
telefonov v roki. Genialno, sem si 
rekla, to je to, in ji takoj pomagala 
pri organizaciji. Med odmorom je 
s svojo energijo v šolski rastlinjak 
privabila lepo število dijakov in jih 
nagovorila o temah, ki so ji pri srcu. 

Vrhunec aktivnega meseca se je 
zgodil v soboto: Po svoje barvam 
svet. Dogodek smo pripravljali že od 
januarja in kar je pri tem najboljše 
– pobuda je spet prišla od mladih. 
Od naših najmlajših pravzaprav, saj 
so si barvanje ograje pri delavnicah 
na temo aktivnega državljanstva 
zamislili dijaki prvih letnikov. 
Županu so predlagali prenovo 
igrišča. Koliko akcije in truda so 
vložili v to! Sestanki, dogovarjanje 
in priprave, nazadnje pa še samo 
barvanje. Na srečo nas je bilo veliko, 
v veliko pomoč nam je bil župan 
Tadej Beočanin in njegova ekipa, 
tudi sami so prijeli za čopiče. 

Ker pa je bil dogodek solidarnostno 
naravnan, je mladinsko skupino 
finančno v okviru Evropskega tedna 
mladih podprla tudi nacionalna 

agencija Movit. Tako smo se 
dodobra opremili, spremljala nas je 
glasba, ob koncu pa smo si privoščili 
še pico in kviz na temo Evropske 
unije z lepimi nagradami, ki smo 
jih prejeli z Evropske komisije. 
Pokazali smo, da so spremembe 
mogoče, če na problem opozorimo 
in se aktiviramo ter se povežemo z 
odločevalci. 

Na srečo pobudam mladih še 
ni videti konca. Naslednji mesec 
nas na šoli čaka koncert, ki smo 
ga poimenovali “Špil za okolje”. 
Organizirajo ga mladi, ki delujejo 
v projektu Popestrimo šolo, v 
sodelovanju s Start the Change. 
Zaenkrat vam prišepnem le, da si 
zabeležite datum: 13. junij. 

Proti koncu tedna smo vse 
zasluge proslavili in nagradili na 
zaključni prireditvi, v petek pa v 
maturo zaplesali na četvorki. Če nas 
obiščete, pa boste opazili tudi, da se 
ob šoli že vkoreninjajo nova drevesa 
in druge rastline, ki nam bodo 
nudile senco v prihajajočih mesecih. 
Pomlad se vsekakor bliža, z njo pa, 
kot kaže, tudi vstaja mladih, ki si 
prizadevajo za boljši jutri. 

Staša Benko, prof. 
Multiplikatorka v programu Popestrimo 

šolo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada

Pilonovci – aktivni državljani

Slovo 4. letnikov – Zaključna prireditev 
dijaškega doma 

Šolski dnevi se približujejo koncu, 
prav tako tudi naši dnevi v dijaškem 
domu. Ker je bilo za nas, četrtošolce, 
to zadnje leto, smo pripravili krajšo 
prireditev, na kateri smo se poslovili 
od vzgojiteljev in dijakov. Prireditev 
smo popestrili z glasbenimi stolčki 
za vzgojitelje, ki so se potegovali 
za »najboljšega in najhitrejšega«, 
dijaki pa za učne ure po sobah. 
Pozabiti pa nismo smeli na dijake 
tretjih letnikov, saj smo se morali 
prepričati, ali so pripravljeni na 
vstop v četrti letnik. To so dokazali s 
petjem pesmi Vstala Primorska, pri 
čemer jim je z dirigiranjem pomagal 
vzgojitelj Benedikt. Za piko na i so 
poskrbeli prvošolci, ki so zaigrali 

v kratkem skeču o dogajanju v 
dijaškem domu. Podelili smo tudi 
nagrade dijakom, ki so se celo 
šolsko leto trudili za urejene in čiste 
sobe. Letos je bilo veliko dijakov, 
ki so redno imeli pospravljene 
sobe, zato se lahko pohvalimo, da 
bivamo v zelo urejenem dijaškem 
domu. Seveda so se na nas spomnili 
tudi tretješolci, ki so nam pripravili 
besedno igro in vsakemu naklonili 
nekaj lepih misli. Tudi vzgojiteljice 
so nam namenile nekaj besed, ob 
katerih smo potočili tudi kakšno 
solzico. Prireditev smo zaključili 
s toplimi besedami in zahvalo za 
udeležbo na prireditvi.

Nuša Rutar, 4. d
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München tudi v spremstvu bivšega 

dijaka Kros dijaških domov 2019 

Dijaški dom Ajdovščina že vrsto 
let spodbuja, da dijaki svoj prosti 
čas preživljajo na aktiven in zdrav 
način. V sredo, 24. aprila 2019, 
je zato Dijaški dom Ajdovščina 
organiziral Kros za dijaške domove 
zahodne Slovenije. Kljub slabi 
vremenski napovedi smo upali, da 
nas bo vreme uslišalo in bomo lahko 
izvedli tek. In res je bilo tako. Teka 
se je udeležilo 25 vzgojiteljev in 
dijakov iz našega dijaškega doma ter 
dijakov iz Dijaškega doma Portorož, 
Dijaškega doma Biotehniške šole 
Šempeter, Dijaškega doma Postojna 
ter Vzgojnega zavoda Planina. Tek 
je potekal po prijetni makadamski 
poti ob Lokavščku, nedaleč stran od 
dijaškega doma. Najhitrejši tekači so 
progo, dolgo 2,7 kilometra, pretekli 
v zgolj devetih minutah. Sodelovali 
so tako fantje kot dekleta in oboji 
so se zelo izkazali. Za varnost so 
poskrbeli vzgojitelji, nekaj dijakov 
je bilo v vlogi redarjev. Dijake so 
ob progi spremljali tudi navijači, ki 
so svoje prijatelje spodbujali, da bi 
čim prej prišli na cilj. Po teku smo 
v večnamenskem prostoru srednje 
šole organizirali še kratek program 
s podelitvijo nagrad in priznanj 
sodelujočim, poskrbeli pa smo tudi 
za okrepčilo in zabavo s harmoniko. 
Med dekleti so zmagovalne 
stopničke zasedle dijakinje iz 

Dijaškega doma Ajdovščina, 
zmagovalka je postala Kaja Gruden. 
Pri fantih pa se je najbolj izkazal Jan 
Dekleva iz Dijaškega doma Postojna. 
Naslov najhitrejše vzgojiteljice je 
osvojila Jasmina Likar iz Vzgojnega 
zavoda Postojna.

 Skupaj smo tako preživeli aktiven 
in lep popoldan ter se družili z 
učenci/dijaki iz drugih domov. 
Uspelo nam je združiti zdravo s 
koristnim in zabavnim, na kar smo 
zelo ponosni. Upamo in želimo si, 
da bi bilo podobnih dogodkov še 
več.

 Zahvala gre predvsem 
organizatorki krosa, vzgojiteljici 
Maji Furlan Bole, in vsem tistim, 
ki so se odzvali povabilu, da so 
preživeli aktiven popoldan.

 
Vzgojitelji in dijaki

 
Sodelujoče dijakinje so podale 

nekaj vtisov o dogodku:

»Tek ni moj najljubši šport, ampak 
mislim, da je bila proga, ki smo 
jo morali preteči, precej lahka za 
izkušene tekače. Všeč mi je bilo, da 
so prijateljice navijale zame, saj mi 
je to dalo zagon, da sem zbrala vso 
energijo in hitreje tekla.«

– Meri Bužinel, 1. d

»Na začetku sem tekla zelo 
sproščeno, nato je postalo kar 
zahtevno. Tek je bil super, ker sem se 
sprostila in pozabila na vse skrbi, saj 
sem bila z mislimi drugje. Pri teku so 
me spremljale navdušene navijačice, 
ki so me glasno spodbujale.«

 – Živa Turšič Ivančič, 1. d

»Tek dijaških domov je letos 
potekal v Ajdovščini. Udeležila 
sem se ga, ker sem tekla že lansko 
leto v Postojni. Všeč mi je bila 
sproščenost med tekači. Progo, ki 
smo jo letos morali preteči, sem že 
dobro poznala, saj po njej večkrat 
tečem v prostem času. Bila sem zelo 
utrujena, vendar me je adrenalin 
gnal k borbenosti do ostalih tekačev, 
med katerimi so prevladovali fantje. 
Bili so zelo hitri, zato sem bila še 
bolj motivirana. Seveda ne smem 
pozabiti na spodbujanje naših 
domskih navijačev, ki so poskrbeli za 
pravo vzdušje.«

– Ana Porok, 3. č

 »S potekom letošnjega teka in z 
rezultatom sem zadovoljna, saj je bila 
to še ena dodatna izkušnja v mojem 
življenju. Se že veselim prihajajočih 
izzivov na tem področju. Hvala za to 
priložnost.«

– Kaja Gruden, 2. č
 
»Teka sem se udeležila s svojimi 

prijateljicami, zato se mi je ta 
izkušnja zdela še bolj posebna. 
Tekaška proga ni bila zahtevna, 
čeprav so zadnje sekunde postajale 
vse daljše. Na koncu se je ves trud 
poplačal z mestom na stopničkah.«

– Karmen Čar, 2. d
 
»Tek dijaških domov mi je bil všeč, 

saj smo spoznali nove ljudi in se 
zelo razgibali. Bilo je malo naporno, 
a smo zdržali in dosegli odlične 
rezultate.«

– Lara Kočevar, 1. č

Na ekskurziji v München, na 
katero so se podali dijaki 2. letnikov, 
smo se povezali z bivšim dijakom 
Miho Černetičem, ki v Gottingenu 
študira fiziko in sodeluje z ustanovo 
European South Observatory. Za 
nas je uredil ogled planetarija in 
razstave ter dijake vodil z odličnim 
predavanjem. Veseli smo bili 
pomoči, predvsem pa dejstva, da 

se naši bivši dijaki radi povežejo 
z nami ter na sedanje dijake 
neposredno prenesejo izkušnje 
mladih raziskovalcev. Miha se nam 
je pridružil tudi v živalskem vrtu in 
z veseljem smo poklepetali o tem, 
kako je bilo včasih in kako je danes 
– na naši šoli in pri njegovem delu. 

Andrej Rutar, prof. 

Maturantska četvorka


