
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trije uspešni meseci 

so že za nami in 

približuje se praznični 

čas, zato lepo 

pozdravljeni v šolske 

klopi in v prijeten 

december.  

V začetku septembra 

smo dijaki oddali svoj 

glas za kandidata, ki 

nas bo predstavljal  v 

dijaški skupnosti. 

 Ta čast je doletela 

Aljaža Mavriča in 

njegovega 

namestnika Lovra 

Škrabla. Fanta 

obiskujeta 4. letnik 

tehničnega 

izobraževanja, za 

njima pa je tudi že 

uspešno zaključeno 

poklicno 

izobraževanje in tako 

pridobljen naziv 

slaščičarja in mesarja. 

Ko sem se odločila, 

da bi vam lahko bolj 

osebno predstavila 

predstavnika, sta bila 

oba zelo prijazna in 

se odzvala na mojo 

prošnjo, da lahko 

malo poklepetam z 

njima.  

  

Na začetku intervjuja sem jima pripravila igro »Kako dobro se poznata med seboj?«, v 

kateri sta se zelo dobro odrezala. Mislim, da je dober odnos med predstavnikoma 

temelj odličnega skupinskega uspeha.  

 Aljaž Mavrič je vztrajen, zagnan, trmast, odgovoren, zabaven in prijazen človek, ki stoji za 

tem kar reče in je pripravljen spoznati vsakogar. Med izbiro šole je bil v dilemi med 

slaščičarsko in predšolsko šolo, ampak se je na koncu odločil za slaščičarsko. Svojo izbiro 

izobrazbe ne obžaluje. Sicer meni, da bi lahko izbral predšolsko, če bi bolj verjel vase ampak 

znanje, ki ga je pridobil o slaščicah in samem slaščičarstvu, želi še nadgraditi in uporabiti v 

življenju.  

Lovro Škrabl pri sebi spoštuje zagnanost ob svojih ciljih, da zna nasmejati ljudi okoli sebe in se 

nasmeji z njimi, da ne obsoja ljudi in sprejme njihova mnenja. Svojo izbiro poklica na 

določenih področjih obžaluje, ampak znanja, ki ga je pridobil ne želi pozabiti. Svoj poklic 

spoštuje in se zaveda, kaj pomeni biti mesar. V letošnjem letu želi z Aljažem uresničiti vsaj 

nekaj zahtev oz. v osnovi vsaj združiti dijake med seboj, saj sta oba mnenja, da socialna 

omrežja niso nadomestilo kvalitetnemu druženju.  

Pri slednjih vprašanjih boste spoznali Aljaževo in Lovrovo mišljenje na različne teme o šoli, 

dijakih, aktivnostih, itd.  

. 

 

1. Kaj vama pomeni obiskovanje šole in kaj vaju 

najbolj veseli v njej? 

Da se lahko družiš s prijatelji, dobiš ogromno 

novih informacij in širiš svoje znanje na tem 

področju.  

2. Kako sta se imela na zunanji praksi?  

V redu. Pridobila sva veliko novega znanja, 

izkušenj in prijateljev.  

3. Od kje želja po nadaljevanju šolanja?   

Ker s samo triletno šolo ne dosežeš veliko, ne 

na delovnem mestu, ne pri plači.  

4. Kako se vama je zdel začetek, kakšni so občutki o 

prvem mesecu v tehničnem programu? 

Opazi se, da je višji nivo, tudi profesorji že veliko 

več samega samostojnega dela pričakujejo od nas 

in da se bova morala dejansko malo bolj učit.  

 

Intervju s predstavnikoma dijaške skupnosti 

5. Imata željo iti tudi na faks? 

Ja.  

6. Kaj vaju v življenju žene naprej? 

Zastavljeni cilji. Želja po uspehu.  

7. Kaj naredita, če vama kdaj kaj spodleti ali se 

ne obnese tako kot sta si zamislila? 

Greš in se soočiš s problemom. Požreš par 

besed, ne reagiraš takoj, malo se zamisliš in 

poskušaš rešit zadevo.  

8. Kje se vidita čez 5 let?  

Uspešno končano izobraževanje na tej šoli, 

svoje stanovanje, dobra služba in plača, in 

družina.  

 

 



  

Fanta se zavedata, da ju čaka zahtevno delo, ampak upata na kakršenkoli odziv samih dijakov, 

saj predstavljata prav njih. Veliko potrpežljivosti in kompromisov bo potrebnih ampak 

verjamem, da sta sposobna in pripravljena na vse vrste izzivov. 

Torej, dragi dijaki naše šole – z idejami in pobudami na plan!  

Taja Majhen 

9. Kaj vaju je spodbudilo k temu, da sta kandidirala? 

V bistvu sva želela bit glas dijakov, ki jih mogoče profesorji 

ne slišijo. Pomagati želiva tudi tistim, ki ne vidijo smisla več v 

šoli, jim dvignit voljo do nje.  

10. Kakšno je vajino sporočilo za dijake?  

Želiva, da se dijaki med seboj povežejo, začnejo spoštovati 

tudi profesorje in da nobena ideja ali želja ni slaba. Dijaki 

lahko vedno računajo na naju in pristopijo k nama s 

kakršnimi koli idejami.  

11. Profesorji že več let skušajo dijake pripravit k raznim 

sodelovanjem, ko se krasi šola in odziva je čedalje manj. 

Kakšno je vajino mnenje na to? Se vama zdi, da se preveč 

trudijo profesorji ali se dijaki zapirajo sami vase?  

Dijaki so brez interesa, vsi bi radi čim prej šli iz šole, komaj 

čakajo na konec dneva in ni več tistih generacij, da bi se 

zavzemale za to. Sami profesorji veliko svojega časa vložijo v 

to in je žalostno, da dijaki niso toliko, da bi jim pomagali in se 

odzvali pomoči.  

12. Se ti zdi, da dijaki potrebujejo dodaten kotiček za druženje, 

glede na to da vsi komaj čakajo, da zazvoni zadnji zvonec? Se 

ti zdi, da si želijo tega? Se vama zdi, da bi se morali dijaki 

med seboj bolj spoznavat? 

Definitivno smo vsi potrebni druženja in medsebojne 

povezanosti. Dijaki danes se med sabo ne pogovarjajo več, 

med njimi ni več nobene komunikacije, samo zasloni in 

obsojanje, kaj ima kdo danes oblečeno, kaj je on rekel, itd.   

Veliko predsodkov drug o drugem, kar je narobe, saj si vsak 

zasluži, da se ga spozna takšnega kot je.  

13. Lovro v opisu si omenil, da si bil že prej član dijaške 

skupnosti. Kaj so bile tiste stvari, ki ste jih želeli izboljšati in 

vam ni uspelo? Si želiš nadaljevati od tam? Misliš, da vama 

bo uspelo? 

Ni nam uspelo uresničiti veliko, ker je bila korona, ampak si z 

Aljažem želiva narediti neko podlago za naslednjo leto in 

seveda upava, da nama kaj uspe uresničit. Še bolj vesela pa 

bova kakršnihkoli idej od dijakov. 

 

14. Lovro v opisu si omenil tudi, da bi imeli več izletov, raznih 

taborov in podobno. Kako si si zamislil to? Kaj pa finančna 

stran teh izletov?  

Tudi tabori bi bili namenjeni druženju dijakov in medsebojni 

komunikaciji med njimi. Športni tabori bi bili dobri tudi za 

posameznika, saj lahko odkriješ ogromno nekih dejavnosti, na 

katerih lahko potem dalje gradiš. Ja, za finančno stran pa je je 

tudi bistveno, da bi dijaki del krili tudi sami, ker šola vsega 

seveda ne more financirat.  

15. Kako vidva želita, da bi dijaki izkoristili svoj čas, ko so v 

šoli? 

Čim manj na telefonu, več druženja in komuniciranja med 

seboj. Želiva jim, da bi si upali pogledati izven zaslonov, da 

bi bolj komunicirali med seboj in se bolj odzivali na prošnje 

profesorjev ob določenih priložnostih.  

16. Kaj vidva mislita, da dijaki potrebujejo? 

Odklop od socialnih omrežij. In končno malo komuniciranja 

med seboj.  

17. Bi dala naši šoli naziv »varna šola« glede na to, da smo 

prejšnja leta imeli veliko primerov spletnega žaljenja nad 

profesorji iz strani dijakov?  

Ne najbolje. Glede na to, da imamo varnostnika nam že 

pove marsikaj. Generacije so čedalje slabše, ker ni več 

nobenega spoštovanja do profesorjev, dijaki se ne 

pogovarjajo več med seboj, veliko je zmerjanja med njimi, 

kar je napačno.  

18. Sta pripravljena tudi sama pomagati dijakom? Lahko dijaki 

pristopijo k vama? 

Seveda, do naju lahko pristopijo vsi, ki želijo kaj spremeniti 

ali izboljšati. Pripravljena sva prisluhniti dijakom, njihovim 

željam in mnenju.  

19. Bosta vajine ideje usklajevala? 

Seveda, za veliko idej se že strinjava in sva na isti strani tako, 

da misliva, da to za naju ne bo problem.  

20. Mislita, da vama lahko uspe? 

Bova poskusila, če nama ne uspe letos, bova pa nadaljevala 

drugo leto. Tudi sam odziv dijakov bo tudi dobrodošel, saj si 

želiva izboljšati in popestriti stvari za prihajajoče generacije.  

 


