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VABILO IN RAZPIS NATEČAJA EVROPA V ŠOLI

Učence in učenke osnovnih in srednjih šol 
ter pedagoške delavce vabimo k sodelovanju na natečaju

EVROPA V ŠOLI
V ŠOLSKEM LETU 2007- 2008

Z naslovom: »MEDKULTURNI DIALOG - DRUGE KULTURE ME BOGATIJO«  

Zakaj prav ta tema?
evropska komisija, evropski parlament in države članice evropske unije so leto 2008 razglasile za evropsko leto 
medkulturnega dialoga. slovenija bo v prvi polovici leta 2008 predsedovala evropski uniji. Z natečajem evropa v 
šoli se v sloveniji tudi z ustvarjalnimi aktivnostmi mladih neposredno vključujemo v prizadevanja za dosego široko 
zastavljenih ciljev evropskega leta.  

Cilji Evropskega leta medkulturnega dialoga
cilji so spodbujanje medkulturnega dialoga kot procesa, ki krepi sposobnost vseh, da živijo in delujejo v odprtem 
in kompleksnem kulturnem okolju, kjer soobstajajo različne kulturne identitete in prepričanja. eden od ciljev je 
tudi prispevati k ozaveščenosti vseh, zlasti mladih, o pomembnosti in nujnosti vključevanja v medkulturni dialog 
v vsakdanjem življenju. posebna pozornost je namenjena vlogi izobraževanja pri poučevanju o raznolikosti, 
spodbujanju razumevanja drugih kultur ter razvijanju spretnosti, znanj in najboljših socialnih praks. pomembno vlogo 
so pobudniki in organizatorji namenili medijem, zlasti pri spoznavanju, razumevanju in spoštovanju načela enakosti 
in medsebojnega razumevanja.

cilji letošnjega natečaja so tako neposredno povezani s cilji evropskega leta medkulturnega dialoga. mladim želimo 
omogočiti literarno, likovno, fotografsko in drugo ustvarjalno izražanje njihovega odnosa do vprašanj, povezanih s 
to temo in prispevati k razvoju njihovih sposobnosti za razumevanje drugačnosti ter strpen dialog med različnimi 
kulturnimi praksami že v lastnem okolju, v razredu ali na ulici, v družini ali v skupini sovrstnikov. 

da bi mladi razumeli vzroke in posledice sodobnih družbenih gibanj, jim moramo omogočiti globlje razumevanje 
globalnih procesov in njihovih učinkov na vsakodnevno življenje, na družbo v kateri živijo ter na kulturo bivanja. v 
njih lahko vzpodbudimo tudi oblikovanje idej in neposredna prizadevanja za strpnost, razumevanje drugačnosti, 
ohranitev kulturne raznolikosti ter istočasno aktivnosti za večjo izrabo možnosti in priložnosti, ki jih ponuja povezan, 
k sodelovanju usmerjen svet.
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izjemnega pomena je razvoj kritičnega pogleda mladih na dogajanja v svetu, na izvire nestrpnosti in konfliktov, tako v 
razredu, v skupinah sovrstnikov, v domačem kraju, v regiji ali na globalnem prizorišču. povsem pričakovan in mnogokrat 
upravičen je njihov kritični odnos do akterjev globalnih procesov, najsibo da so to mednarodne organizacije, verske 
skupnosti ali posamezne države, narodi. 

mladi naj bi bolje razumeli pomen krepitve nenehnega medkulturnega dialoga v vse bolj povezanem in soodvisnem 
svetu, dialoga med kulturami, narodi, verskimi skupnostmi in drugimi skupinami, ki oblikujejo temeljne vrednostne 
poglede na svet, človeka in življenje.

Njihova ustvarjalna dela bodo predstavljena na različnih ravneh, šolski, lokalni in državni. Zato bo to priložnost, da 
mladi sporočijo starejšim svoj odnos do teh vprašanj in na svojevrsten način vplivajo na oblikovalce različnih politik.

Kaj je kulturni dialog in zakaj je potreben?
v osnovi lahko izraz »medkulturni dialog« v skladu z definicijo sveta evrope razumemo kot »odprto, spoštljivo in 
enakopravno izmenjavo pogledov in mnenj med posamezniki oziroma skupinami različnih kulturnih ozadij, ki 
posledično prispeva h globljemu razumevanju različnih svetovnih nazorov, vrednot in razmišljanj«. dialog je najstarejša 
in temeljna oblika demokratičnega komuniciranja. posamezne družbene skupine različno vrednotijo nekatere ideje in 
procese glede na svoja stališča, vzorce in tradicionalne vrednote. različne, včasih radikalno drugačne ocene privedejo 
tudi do zaostrenih odnosov med družbenimi skupinami. lahko so izvor nestrpnih dejanj in oblik diskriminacije. cilj 
nenehnega in dinamičnega medkulturnega dialoga je omogočiti, da lahko različne kulture v našem multikulturnem 
svetu mirno in konstruktivno soobstajajo, razvijajo občutek skupnosti in pripadnosti ter gojijo vzajemno spoštovanje 
in razumevanje drug drugega. 

dialog med kulturami postaja nepogrešljivo sredstvo za zbliževanje evropskih in drugih narodov. predpostavlja najprej 
temeljno poznavanje in razumevanje lastne kulture ter nato tudi drugih kultur, drugih identitet, tako narodnostnih, 
verskih in jezikovnih. 

Različna stališča do temeljnih vprašanj  
temeljna vprašanja, kot so: odnos do življenja, kaj je etično in kaj ni, kaj je dopustno in kaj ne, kaj prispeva k 
trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju človeka ter živalskih in rastlinskih vrst, postajajo predmet skupnega, 
globalnega razmisleka. posamezniki in družbene skupine v svetu imajo do le teh različne poglede in stališča ter tako 
tudi različne odgovore. soočenje teh pogledov pomeni interakcijo, dialog, pogovor med kulturami in vrednostnimi 
sistemi. soočeni smo s pozitivnimi in negativnimi platmi kulturne globalizacije. Nekateri ocenjujejo, da je za človeštvo 
in posameznika izjemnega pomena pretakanje kulturnih dobrin, tako po količini kakor tudi kvaliteti. spet drugi so 
skeptični in pesimistični. trdijo, da so ogrožene nacionalne kulture, kulture manjših narodov, etničnih skupin, jeziki 
manjših narodov, kulture verskih skupnosti. 

Mladi in kulturna globalizacija ter nujnost dialoga
globalizacija ima izjemne učinke prav na mlade ljudi, na njihovo vsakodnevno življenje, na stile oblačenja, izbor 
glasbe, prehranjevalne navade, izbor idolov, življenjski stil in življenjske cilje, na vrednostno ocenjevanje, na odnos 
do drugih in drugačnih, odnos do pripadnikov manjšin in verstev. Že zelo zgodaj mladi kritično razmišljajo o svetu, 
ki jih obkroža. pri tem so velikega pomena vplivi družine, šole, sovrstnikov in vse bolj tudi sodobnih medijev. poleg 
kritičnega in selektivnega odnosa, ki ga imajo mladi, pa lahko zaradi agresivne promocije tudi nekritično prevzamejo 
sporočila, ki postanejo del njihovega sveta. ta so lahko tudi v nasprotju s temeljnimi načeli spoštovanja sočloveka, 
človekovih pravic in temeljnih načel demokracije.  Zato je nujno, da se o teh vprašanjih sodobnega časa pogovarjamo, 



�

VABILO IN RAZPIS NATEČAJA EVROPA V ŠOLI

da bi mladi lahko razumeli večplastnost sodobnih družbenih dogajanj ter bili do njih kritični, selektivni ter razvili 
strpen dialog za izmenjavo pogledov, stališč, vrednot ter v tem dialogu oblikovali svoj odnos ter našli odgovore na 
vprašanja kako sobivati v svetu različnosti. 

Doživljamo globalne spremembe
v evropi smo soočeni z vse večjim povezovanjem ter izmenjavo z ostalim svetom preko trgovine, gospodarskih 
povezav, izobraževanja, prostega časa in splošne globalizacije. komunikacija postaja vse hitrejša in pretok idej 
neoviran. doživljamo pomembne spremembe in postajamo vse bolj soodvisni in hkrati občutljivi ter ranljivi. priča smo 
vse večjemu medsebojnemu vplivu različnih kultur, jezikovnih in etničnih skupin ter religij na evropski celini in v svetu.  
Še do včeraj trdne zgradbe kulturnih vrednot se spreminjajo, razvijajo in na novo oblikujejo. spremembe povzročajo 
nove kulturne konflikte. včasih želijo njihovi akterji z njimi vsiliti nadvlado določenih življenjskih stilov, politik, filozofij, 
verovanj. včasih ti konflikti prerasejo v oborožene spopade. družbene skupine različno vrednotijo posamezne ideje 
in procese in pri tem izhajajo iz svojih tradicionalnih vrednot. te so včasih ogrožene zaradi agresivnosti novodobnih 
hegemonov. včasih pa so v nasprotju s temeljnimi standardi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih 
je sprejela mednarodna skupnost (oZN, svet evrope, eu).

ali se dogaja proces asimilacije nacionalnih kultur v eno samo svetovno kulturo? države z raznovrstnimi ukrepi vzpod-
bujajo krepitev nacionalne identitete in kulture. evropejci se najprej in predvsem počutijo kot pripadniki nacionalnih, 
regionalnih identitet in potem šele kot evropejci. Nekateri avtorji trdijo, da smo hkrati, kakor listi čebule, v jedru pripadniki 
družine in nato rodu, narodne, etnične skupnosti, regionalnega prostora, evropejci, svetovljani, kozmopoliti. torej ni 
nujen proces stapljanja. da pa do tega vendarle ne bi prišlo, je potrebna okrepitev temeljnih pripadnosti, poznavanje 
svoje lastne kulture, jezika, običajev, kulturne in naravne dediščine lastnega življenjskega okolja.

Prednosti in problemi globalizacije kulture
spoprijemamo se z izzivi globalizacije na vseh področjih našega življenja, tudi na kulturnem področju. res je, da 
večkrat omenjamo in analiziramo predvsem posledice gospodarske globalizacije. Naše kulturno okolje postaja vedno 
bolj pretočno, kar lahko predstavlja tudi ekonomsko, družbeno in politično prednost. po drugi strani pa povečana 
kulturna mnogovrstnost prinaša družbene in politične izzive. krepijo se stereotipi, rasizem, nestrpnost, diskriminacija 
in nasilje. vse to lahko ogrozi tako lokalne kot narodne skupnosti. Nestrpnosti se lahko povečujejo, izbruhnejo socialni 
nemiri in artikulirajo se zahteve po drugačni družbeni praksi, v kateri naj se človekove pravice ter zlasti načelo enakih 
možnosti uveljavijo v vsakdanjem življenju, za vse, ne glede na rasno, etnično, narodnostno ali versko drugačnost.  
Zahteve so usmerjene na vsa področja, v izobraževanje, zaposlovanje, družbeno napredovanje. pri tem so prav mladi 
pogosto najglasnejši akterji dogodkov in zahtevanih sprememb. 

postavlja se nam vprašanje: zakaj se v svetu, kljub pozitivnim spremembam, neverjetno povečujejo neenakosti med 
ljudmi, med regijami, med narodi. prepad med nerazvitim in razvitim svetom, med bogatim severom in revnim jugom, 
se poglablja. v deželah v razvoju marsikje še vedno nimajo dostopa do temeljnih dobrin, vode, hrane in elektrike.
Bogastvo se koncentrira v rokah maloštevilnih bogatih, v rokah lastnikov gospodarskih družb, velikih korporacij, v 
rokah lastnikov medijev in energetskih virov.  prav ti imajo največjo možnost oblikovanja potreb, prioritet in interesov 
novodobnega potrošnika, ne oziraje se na kulturno okolje in včasih katastrofalne učinke svojega delovanja.  

Svet kot globalna vas
pravijo, da svet postaja globalna vas. o svetu kot globalni vasi so se pričele razprave že leta 1960, ko je postalo očitno, 
da nove oblike hitrih, instantnih in poceni oblik komunikacij ni več mogoče omejevati in kontrolirati. Zahvaljujoč 
hitremu razvoju mnogih oblik medsebojnih in mednarodnih komunikacij ter vse hitrejših transportnih povezav, 
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postajamo bolj povezani in soodvisni kot kdajkoli prej v zgodovini človeštva. v zadnjem obdobju se je pretok vseh 
dobrin, tako materialnih kakor tudi kulturnih, izjemno povečal. Nekoč trdne in neprehodne meje nacionalnih držav 
postajajo vse bolj pretočne, prehodne in propustne.  

istočasno pa mnogi ljudje, zlasti v državah v razvoju, nimajo dostopa do sodobnih oblik komunikacij, do informacij, 
znanj in dosežkov človeštva, s katerimi bi lahko kakovostno izboljšali svoje življenje. so pa deležni vseh vplivov 
globalnega segrevanja, uničevanja voda in zemlje, pestijo jih poplave, suše, orkani. vse to se dogaja tudi zato, ker 
nekje drugje na tem planetu iz tovarn in avtomobilov, iz letal in rafinerij bruhajo tone in tone snovi, ki uničujejo naš 
planet in njegovo zaščito. vsi, prav vsi prebivalci tega planeta smo istočasno uporabniki ustvarjenih dobrin ter ujetniki 
razvoja in napredka. vse več govorimo o trajnostnem razvoju, o uravnoteženem razvoju našega okolja, v katerem 
bomo poskrbeli za ohranjanje našega planeta, življenja raznovrstnih živalskih in rastlinskih vrst in seveda človeka in 
ne le za čim večji profit. 

Pravičen svet?
»pravično« so na svetu porazdeljene le neugodnosti in katastrofalne posledice globalizacije, ne pa tudi ustvarjene 
dobrine in prednosti, ki jih ta globalizacija ponuja. Še vedno mnogo milijonov ljudi živi z manj kakor enim dolarjem na 
dan. danes do 5. leta starosti vsako leto še vedno na svetu umre okoli 12 milijonov otrok.  več kot 140 milijonov otrok 
še vedno ni vključenih v osnovno izobraževanje, skoraj 60 % od teh je deklic. približno 250 milijonov otrok v starosti 
od 5-14 let je prisiljeno delati. letno je okrog 1,2 milijona otrok žrtev trgovine z ljudmi in 2 milijona otrok, predvsem 
deklic, postane  žrtev spolnega izkoriščanja. vsak dan zaradi aidsa umre 1.200 otrok, okoli 300.000 jih je vključenih v 
vojaške enote.

običajno pojem revščine povezujemo z državami v latinski ameriki, afriki in aziji, a revščina je tudi vseevropski pojav.   
med 400 milijoni prebivalcev eu jih kar 60 milijonov živi pod mejo revščine. skoraj tri milijone ljudi nima domov. s 
pojavom revščine se spopadajo vse vzhodnoevropske države. tudi v sloveniji skoraj 10 odstotkov ljudi živi v revščini 
ali na njenem robu. med njimi je veliko otrok in mladostnikov. 

Bogastvo narodov in etničnih skupnosti
človeštvo je razdeljeno na veliko število narodov, narodnih manjšin in etničnih skupin. Njihovi pripadniki imajo 
skupno identiteto. gre za skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno in 
gospodarsko povezani in imajo skupno zavest. pripadnost etnični skupnosti je ena najpomembnejših opredelitev 
kulturne in socialne identitete posameznika. kako živeti v skupnosti pripadnikov različnih narodnosti? ali imajo 
nekateri narodi več pravic in priložnosti kakor drugi? ali je nekaterim dovoljeno kršiti pravni red posamezne države 
ali ne? katere začasne, pozitivne ukrepe lahko država sprejme, da bi zaščitila narodne manjšine? kako mladi doživljajo 
probleme sobivanja in uveljavljanja pravic manjšin? je potreben dialog med narodi in zakaj? to so le nekatera 
vprašanja, ki bi bila lahko zanimivo izhodišče za pogovore mladih in za njihovo izražanje v obliki literarnega dela, 
slike, fotografije...

Jezikovna raznolikost
jezik je osrednje sredstvo sporazumevanja med ljudmi. slovenski jezik je postal z vstopom slovenije v evropsko unijo 
eden od njenih 23. uradnih jezikov. v evropi ljudje govorimo 200 živih jezikov. Še mnogo več pa je lokalnih govoric in 
narečij. veliko razprav je bilo v zadnjem obdobju namenjenih jezikovnemu sporazumevanju v svetu. angleščina postaja 
»jezik priložnosti«, »nova latinščina«, za mnoge obče sprejemljiv jezik komunikacije v svetu in v internetnem prostoru, 
v mednarodnih organizacijah in institucijah, med mladimi. res je, da je največ svetovnih informacij ter znanstvenih, 
strokovnih besedil napisanih v angleščini. upor proti dominaciji angleščine je velik, vendar so obenem prednosti 
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lažjega sporazumevanja med narodi sveta izjemne.  toda z jezikom se širijo tudi kulturne dobrine, materialne dobrine, 
način življenja in seveda različne socialne prakse.

in kakšen je položaj slovenskega jezika? ali bomo morda že čez desetletja materinščino zamenjali za katerega od drugih 
prevladujočih jezikov sporazumevanja? procesi globalizacije še bolj utrjujejo potrebo po uveljavljanju materinega 
jezika, po ohranjanju narodnostne in jezikovne identitete v družbi stoterih jezikov in jezikovnih skupin.

Verska raznolikost
eno izmed največjih kulturnih bogastev so prav gotovo različne vere in verske skupnosti v svetu. Njihova dediščina 
ni le v arhitekturnih mojstrovinah temveč tudi v duhovni dediščini, ki je postala del današnjega kulturnega in 
umetnostnega zemljevida. verstvo ali religija je del kulture, ki je sestavljeno iz skupnega verovanja in običajev, 
občutenj in simbolov, s katerimi opredeljujejo, določajo kaj je ali naj bo za človeka sveto, kaj je dobro in kaj ne. 
določajo skupne moralne norme in njihove opredelitve. glavne svetovne religije so krščanstvo, islam, hinduizem, 
konfucianizem, budizem, taoizem, šintoizem, judovstvo, in druge religije. v zadnjem obdobju smo priče srečevanja 
in pogovorov najvišjih predstavnikov religij, da bi se sporazumeli o temeljih vprašanjih sobivanja. v našem prostoru 
poznamo ekumensko gibanje za enotnost vseh kristjanov, pri čemer ne gre za združenje vseh kristjanov v eno cerkev 
temveč za medsebojno povezovanje in upoštevanje enakovrednosti različnih cerkva. mladi ljudje spoznavajo različne 
religije in so člani verskih skupnosti. o vprašanjih sobivanja z drugimi pripadniki različnih verstev in religij so potrebni 
nenehni pogovori in razmišljanja. dialog ni potreben le med verskimi poglavarji, temveč tudi med mladimi, različno 
mislečimi in verujočimi. pogovori o teh vprašanjih so lahko ena od tem v letošnjem natečaju evropa v šoli.    

Prednosti in pasti sodobnih oblik komunikacij
sistem spletnega komuniciranja se sploh ne ozira na državne meje. informacija lahko v eni sami minuti zaokroži čez 
naš planet. pa ne le informacija v klasičnem pomenu besede, temveč tudi glasba, vizualna umetnost, film, fotografija, 
radio, televizija... prostor, ki ga je težko nadzorovati postaja prostor izmenjave znanj, vedenj, dosežkov človeštva, 
informacij, kulturnih dobrin, javnih razprav. teme, o katerih so nekoč razpravljali skorajda izključno politiki, postajajo 
teme najširših javnih, ljudskih razprav v (po mnenju nekaterih) najbolj demokratičnem prostoru, v prostoru, ki ga 
omogoča internet. možnost imamo vključiti se v javne razprave o katerikoli temi, glasovati, pritrditi ali nasprotovati, 
spoznati argumente za in proti.

internet hkrati postaja tudi prostor promocije diskriminatornih politik in idej, trgovine z ljudmi, vseh oblik zlorab in 
kriminala. mednarodna skupnost je že sprejela nekaj ukrepov za omejitev zlorabe interneta, vendar lahko danes otroci 
in mladi pridobijo igrice in filme, v katerih sta brutalnost in nasilje neznansko lahkotni obliki reševanja vsakodnevnih 
sporov in problemov. dosegljive so jim spletne strani, na katerih pozivajo k nasilju nad drugačnimi. poveličujejo 
osebnosti iz zgodovine, ki so zakrivile največje zločine proti človeštvu. 

razlogov, zaradi katerih moramo posvetiti več pozornosti vprašanjem medkulturnega dialoga, je torej dovolj. v 
letošnjem natečaju »evropa v šoli« obravnavamo zares zahtevno temo, ki pa postane izjemno zanimiva, čim z mladimi 
načnemo pogovor o katerem izmed vprašanj novodobnih izzivov, omenjenem v zgornjem besedilu. kako razumeti 
procese globalizacije in kdo so njeni poglavitni akterji? Zakaj je potreben dialog med različnimi pogledi na današnji 
in jutrišnji svet? kako se mladi lahko vključijo v te razprave in kdo jim bo prisluhnil? kaj lahko mladi storijo v svojem 
okolju, v družini, v šolskem razredu, v družbi sovrstnikov? kako rešujemo konfliktne situacije med posamezniki in 
skupinami? kaj lahko storimo za uveljavitev enakih možnosti za vse ljudi, ne glede na njihovo narodnostno pripadnost, 
versko opredelitev, spol, socialne razmere v katerih živijo?
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VABILO IN RAZPIS NATEČAJA EVROPA V ŠOLI 

LITERARNI NATEČAJ

starostne skupine: 
1. prva triada oŠ (1. – 3. razred);
2. druga triada oŠ (4. – 6. razred);
3. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);  
4. srednja šola.

dodatna navodila: 
podnaslov, tema in literarna zvrst (spis, pesem, strip, 
pismo, scenarij, grafit, slikopis…) so prepuščeni 
svobodni izbiri ustvarjalca/ustvarjalke. delo mora 
biti napisano na največ dveh straneh - prva in druga 
triada oŠ in največ štirih tipkanih straneh – tretja 
triada oŠ in srednja šola.

Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev 
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,  
7. marec 2008. 

LIKOVNI NATEČAJ

starostne skupine: 
1. prva triada oŠ (1. – 3. razred);
2. druga triada oŠ (4. – 6. razred);
3. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);  
4. srednja šola.

dodatna navodila: 
likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski 
ali grafični tehniki. Največja velikost formata je  
50 x 70 (B2). 

Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev 
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,  
7. marec 2008.

vprašanj in problemov, o katerih lahko mladi izrazijo svoj odnos, mnenja in razmišljanja je v evropskem letu 
medkulturnega dialoga zelo veliko. predstavlja priložnost za integralno povezavo vseh znanj in vedenj, ki so jih 
pridobili v času šolanja. je priložnost, da ta znanja povežejo s svojimi izkušnjami in znanji, pridobljenimi v družini, 
preko interneta, radia in televizije.  

mladi imajo stotero vprašanj in dilem. svoj odnos do njih si vsakodnevno oblikujejo in ga lahko tudi izrazijo v obliki 
literarnega dela, fotografije, likovnega dela ali drugače. kot posamezniki ali skupina lahko pripravijo raziskovalno 
nalogo, oblikujejo svojo spletno stran ali pa jo pripravijo skupaj z mladimi iz drugih šol, iz drugih držav.

NATEČAJI

Svoj odnos do teme »Medkulturni dialog – druge kulture me bogatijo« lahko mladi izrazijo z besedo, 
sliko, fotografijo, raziskovalno nalogo ali spletno stranjo
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NATEČAJI

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

starostne skupine: 
1. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);  
2. srednja šola.

dodatna navodila: 
1. format - najmanj 13 x 18 cm;
2.  klasična črno-bela ali barvna fotografska   
    tehnika; 
3. fotografije so lahko na podložnem    
    kartonu (paspartu);     
4. fotografije morajo biti poslane v ovoju, ki   
    bo zavaroval fotografije organizator natečaja   
    ne prevzema odgovornosti za morebitne   
    poškodbe fotografskih del nastalih pred   
    prejemom;
5. fotografija ne sme biti starejša od dveh let;
6. fotografija mora biti na razpisano temo.

Rok za oddajo del na naslov regionalnih nosilcev 
natečaja (glej seznam na strani 12-13) je petek,  
7. marec 2008.

RAZISKOVALNI NATEČAJ

starostne skupine: 
1. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);
2. srednja šola.

dodatna navodila: 
1. naloga naj bo na razpisano temo »medkulturni   
    dialog - druge kulture me bogatijo«;
2. raziskovalna naloga naj bo skupinsko delo   
    (najmanj dva člana/članici);
3. naloga naj vključuje opredelitev problema,   
    postavitev hipoteze, uporabo raziskovalnih   
    metod, načine zbiranja podatkov, analizo   
    rezultatov, sklep in povzetek naloge ter seznam   
    uporabljene literature;
4. naloga naj ne bo daljša od 10. strani za višjo   
    stopnjo oŠ ter 20. strani za sŠ, napisana naj bo  
    v pisavi times new roman, z razmikom med   
    vrsticami 1,5;
5. naloga naj bo oddana v elektronski in pisni obliki.

Rok za oddajo raziskovalnih nalog na naslov 
regionalnih nosilcev natečaja (glej seznam na strani 
12-13) je petek, 7. marec 2008.

INTERNETNI NATEČAJ

starostne skupine: 
1. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);
2. srednja šola.

dodatna navodila: 
1. namen natečaja je izdelava in vzpostavitev   
    spletne strani na svetovnem spletu;
2. spletna stran naj bo namenjena temi »medkulturni  
    dialog - druge kulture me bogatijo«;
3. izdelava spletne strani naj bo skupinsko delo   
    (najmanj treh članov/članic);
4. spletna stran naj vključuje različne zvrsti   
    sporočanja in tudi evropsko dimenzijo    
    obravnavane tematike (rezultate raziskovalnih   
    nalog, intervjuje, primere dobrih praks, primere   
    iz tujine, primerjave s kakšno šolo iz druge   
    države, itd).

Rok za prijavo spletne strani v bazo sodelujočih 
projektov je petek, 14. december 2007 na elektronsko 
pošto joze.gornik@salve.si. 

Spletna stran mora biti zaključena do petka, 28. marca 
2008. Baza projektov in vse o natečaju bo objavljeno na 
spletni strani www.evropavsoli.si.
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PRAVILA NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« V LETU 2007 - 2008

PRAVILA NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« v letu  2007 - 2008

1. Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih in srednjih šol.

2. Natečaj ima skupen naslov: »medkulturNi dialog – druge kulture me Bogatijo«.
    Znotraj te teme lahko učenke in učenci poljubno izberejo naslov svojega dela.

3. Natečaj »evropa v šoli« vključuje pet področnih natečajev:
a. literarni natečaj;
b. raziskovalni natečaj;
c. fotografski natečaj;
d. likovni natečaj;
e. internetni natečaj.

4. likovni in literarni natečaj sta razdeljena v štiri starostne skupine:
a. prva triada oŠ (1. – 3. razred);
b. druga triada oŠ (4. – 6. razred);
c. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);
d.  srednja šola.

5. fotografski, raziskovalni in internetni natečaj so razdeljeni v dve starostni skupini:
a. tretja triada oŠ (7. – 9. razred);
b. srednja šola.

6. učenka, učenec lahko sodeluje v vseh področnih natečajih. v likovnem in literarnem natečaju lahko sodeluje   
    le z enim delom, v fotografskem pa lahko sodeluje z več deli. ocenjevalne komisije na regionalni in državni ravni  
    ne bodo upoštevale več likovnih in literarnih del istega avtorja/avtorice. 

7. Na likovnem, literarnem in fotografskem natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali skupine. Na raziskovalnem in  
    internetnem natečaju lahko sodelujejo samo skupine.

8. ocenjevalne komisije na regionalni/državni ravni bodo upoštevale samo dela, ki bodo pravočasno prispela na  
    regionalno/državno raven, ter vsebinsko ustrezala temi letošnjega natečaja in drugim predpisanim pogojem.

9. avtorji/avtorice raziskovalnih nalog, poslanih na regijsko raven, bodo svoja dela ustno predstavili komisiji.

10. vsa likovna, literarna, fotografska in raziskovalna dela, ki so poslana na državno raven (državnim ocenjevalnim  
    komisijam), morajo predhodno skozi šolski in regionalni izbor. vsakemu delu mora biti  priložen spremni list.   
    internetni natečaj bo ocenjevala samo državna ocenjevalna komisija. 

11. Šola lahko pošlje na regionalni izbor največ pet izbranih likovnih del, pet izbranih literarnih del in pet izbranih  
    raziskovalnih nalog za posamezno starostno skupino. Za fotografski natečaj lahko pošlje največ deset fotografij
    enega ali več avtorjev/avtoric za posamezno starostno skupino. dela pošlje na naslov regionalnega koordinatorja 
    natečaja. rok za oddajo del regionalnim ocenjevalnim komisijam je petek, 7. marec 2008. 
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12. regionalni koordinatorji natečaja bodo sestavili ocenjevalne komisije (za literarna, likovna, fotografska in   
    raziskovalna dela), ki bodo ocenile prispela dela, pripravile regijsko predstavitev in podelitev priznanj za   
    sodelovanje. 

13. regionalni koordinatorji izberejo in pošljejo dela državnim ocenjevalnim komisijam, najkasneje do petka,  
    21. marca 2008, in sicer iz treh osnovnošolskih starostnih skupin največ toliko del, kolikor bo sodelujočih   
    osnovnih šol (npr. če bo likovna dela v starostni skupini druge triade poslalo na regionalno raven 10    
    oŠ, bo regionalna ocenjevalna komisija med prispelimi deli izbrala največ 10 likovnih del za državno raven).   
    v srednješolski starostni skupini lahko komisije izberejo in pošljejo dvakrat toliko del, kolikor bo sodelujočih   
    srednjih šol v regiji.

14. državne ocenjevalne komisije, ki jih imenuje Nacionalni odbor, najkasneje do petka, 11. aprila 2008, ocenijo vsa  
    prispela dela in izberejo nagrajence. svojo odločitev posredujejo Nacionalni koordinatorici natečaja – Zvezi   
    prijateljev mladine slovenije.

15. Nacionalni odbor bo najkasneje do konca aprila 2008 obvestil regionalne koordinatorje ter šole nagrajencev   
    o rezultatih natečaja ter nagrajence in njihove mentorice/mentorje povabil na zaključno prireditev s    
    podelitvijo nagrad.

16. Nacionalni odbor bo v petek, 9. maja 2008, pripravil zaključno prireditev in predstavitev najboljših del ter na   
    prireditvi podelil prvo, drugo in tretjo nagrado v vsakem področnem natečaju in v vsaki starostni skupini. Na   
    internetnem natečaju bomo podelili nagrado za najboljšo spletno stran v vsaki starostni skupini.    

17. Nacionalni odbor bo nagrajenim osnovnošolcem podelil nagrado »petdnevne aktivne počitnice« v enem od   
    domov centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 

18. Nacionalni odbor bo nagrajenim srednješolcem podelil nagrado »sodelovanje na evroŠoli« v strasbourgu,   
    ki jo vodi in organizira evropski parlament in je simulacija plenarnega zasedanja evropskega parlamenta.   
   Nagrajencem v starostni skupini srednje šole bo podelil tudi nagrado »udeležba na mednarodnih taborih« v   
    sloveniji in drugih evropskih državah.       
  
19. Nacionalni odbor si pridržuje pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh del, prispelih na   
    državno raven. del ne bo vračal. 

PRAVILA NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« V LETU 2007 - 2008
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REGIJSKI KOORDINATORJI  NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI«

REGIJSKO OBMOČJE KOORDINATOR Tel./Faks/E-pošta  OBČINE 

SEVERNA PRIMORSKA iva devetak tel.: 05/ 33 34 680  Bovec, kobarid, tolmin, cerkno,
mdpm za goriško  mob.: 041 650 691   kanal, Brda, idrija, Nova gorica,
Bazoviška 4  telefaks: 05/ 33 34 681  Šempeter-vrtojba, ajdovščina,
5000 Nova gorica  e-pošta:  miren-kostanjevica, vipava,
   zpm-ng@siol.net  renče-vogrsko

JUŽNA PRIMORSKA Nataša Štrekelj tel.: 05/ 62 71 156  komen, sežana, divača,
dpm koper  031/ 377 378  Hrpelje-kozina, koper,
vergerijev trg 3  telefaks: 05/ 62 71 156  izola, piran
6000 koper  e-pošta: info@dpm-kp.si

NOTRANJSKA justina potepan tel.: 031/ 513 048  vrhnika, logatec, postojna,
dpm postojna  e-pošta:  cerknica, Bloke, pivka,
kidričevo naselje 23  justina_potepan@email.si  loška dolina, ilirska  
6230 postojNa    Bistrica

GORENJSKA albina seršen tel.: 04/ 58 31 094  kranjska gora, jesenice,
Zdpm jesenice  e-pošta:  Bled, Žirovnica, radovljica,
pod gozdom 2  zdpm@s5.net  Bohinj tržič, jezersko, 
4270 jeseNice    preddvor, Naklo, Šenčur,
     Železniki, cerklje  
     na gorenjskem, kranj, 
     Škofja loka, gorenja vas  
     – poljane, Žiri

ZASAVJE lilijana oplotnik tel.: 03/ 56 42 378  trbovlje, Zagorje ob savi,
oZpm Hrastnik  telefaks: 03/ 56 42 373  Hrastnik, litija
log 3  e-pošta:
1430 HrastNik  krchrastnik@siol.net  

DOLENJSKA janez pavlin tel.: 07/ 33 71 470  trebnje, ivančna gorica,
dpm mojca Novo mesto  telefaks: 07/ 33 71 471  Škocjan, mirna peč,
rozmanova ulica 10  e-pošta:  osilnica, Žužemberk,
8000 Novo mesto  dpm.mojca1@siol.net  Novo mesto, Šentjernej,
     ribnica, dolenjske toplice 
     kočevje, kostel

BELA KRAJINA vladka Škof tel.: 07/ 30 60 360  črnomelj, metlika, semič
dpm metlika  e-pošta:
cBe 23  vladimira.skof@guest.arnes.si
8330 metlika

POSAVJE vida Ban tel.: 07/ 48 80 360  radeče, sevnica, krško, Brežice
Zpm krško  telefaks: 07/ 48 80 369
c. krških žrtev 23  e-pošta: 
8270 krŠko  vida.ban@zveza-zpm-krsko.si

VELENJE kristina kovač tel.: 03/ 89 77 540  solčava, luče, ljubno,
mZpm velenje  telefaks: 03/ 89 77 541  gornji grad, mozirje, Šoštanj,
cesta Borisa kraigherja 5  e-pošta:  Šmartno ob paki, Braslovče,
3320 veleNje  mzpm.velenje@volja.net  polzela, Nazarje, vransko,
     tabor, Žalec, prebold, velenje,
     rečica ob savinji 
     
KOROŠKA jožica Heber tel.: 040/ 296 140  muta, radlje ob dravi, dravograd,
dpm dravograd   e-pošta:  ravne na koroškem, prevalje,
trg 4. julija 66   jozica.heber@gmail.com   mežica, črna na koroškem, 
2370 dravograd     slovenj gradec, mislinja, vuzenica,
      podvelka, ribnica na pohorju 

REGIJSKI KOORDINATORJI NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« 
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REGIJSKO OBMOČJE KOORDINATOR Tel./Faks/E-pošta  OBČINE
      
CELJSKA REGIJA dragica poznič tel.: 03/ 49 09 180  vitanje, dobrna, Zreče,
dpm celje   telefaks: 03/ 49 09 181  vojnik, celje, slovenske 
gledališka 2   e-pošta:  konjice, Šentjur pri celju,
3000 celje   mzpm1@siol.net  Štore, dobje, laško
      podčetrtek, Bistrica  
      ob sotli, kozje, Šmarje pri  
      jelšah, rogaška slatina,
       rogatec

ŠTAJERSKA  Barbara kobale tel.: 02/ 25 07 491  kungota, Šentilj, pesnica,
IN PREKMURJE   telefaks: 02/ 25 27 558  maribor, selnica ob dravi,
evropska hiša maribor   e-pošta:    lovrenc na pohorju, ruše,
gospejna 10   eu.hisa@uni-mb.si  oplotnica, slovenska
2000 mariBor     Bistrica, Hoče-slivnica,
      duplek,rače-fram, starše,
       miklavž na dravskem
       polju, kuzma, Šalovci,
       grad, rogaševci, cankova,
      Hodoš, gornji petrovci, 
      puconci, moravske toplice,  
      gornja radgona, tišina, 
      radenci, murska sobota, 
      kobilje, dobrovnik, Beltinci,
      turnišče, lendava,  
      odranci, velika polana, 
      črenšovci, sveti jurij, veržej, 
      križevci, razkrižje, ljutomer

SPODNJE PODRAVJE Nevenka gerl tel.: 02/ 78 05 540  mestna občina ptuj,
center interesnih   telefaks: 02/ 77 92 181  Benedikt, cerkvenjak,
dejavnosti ptuj  e-pošta:   cirkulane, destrnik, dornava,
osojnikova 9  cid@cid.si  gorišnica, Hajdina,
2250 ptuj    juršinci, kidričevo, lenart,
     majšperk, markovci,
      ormož, podlehnik,  
     središče ob dravi,  
     sv. andraž v slovenskih
     goricah, sv. ana, sv. tomaž,  
     trnovska vas, videm pri ptuju,
     Zavrč, Žetale

LJUBLJANA Z OKOLICO duša grubački tel.: 01/ 23 02 931  kamnik, komenda, vodice,
mZpm ljubljana andjelov telefaks: 01/ 23 02 931  mengeš, lukovica, 
linhartova 13  e-pošta:  moravče, trzin, domžale,
1000 ljuBljaNa  zpm.ljubljana@siol.net  medvode, ljubljana, dol
     pri ljubljani,
      dobrova-polhov gradec,  
     Horjul, Škofljica, 
     Brezovica, ig, Borovnica,  
     grosuplje, velike lašče 
  

REGIJSKI KOORDINATORJI NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« 
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NACIONALNI ODBOR NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« 

NALOGE REGIJSKIH KOORDINATORJEV
spodbujajo oŠ in sŠ k sodelovanju na natečaju; imenujejo in organizirajo delo ocenjevalnih komisij za likovna, 
literarna, raziskovalna in fotografska dela; zbirajo likovna, literarna, raziskovalna in fotografska dela; posredujejo 
izbrana dela državnim ocenjevalnim komisijam; na regionalni ravni organizirajo srečanja, prireditve ali druge 
oblike predstavitve ustvarjalnega dela učencev; organizirajo skupni odhod na zaključno srečanje natečaja evropa 
v šoli; Nacionalnemu odboru posredujejo zbirnik podatkov o številu vseh sodelujočih učencev na osnovnih 
in srednjih šolah ter številu prispelih likovnih, literarnih, raziskovalnih in fotografskih del na regionalni nivo; 
sodelujejo pri organizaciji odhoda nagrajencev na mednarodne tabore, evrošolo in na počitnice v organizaciji 
cŠod. 

KDO V EVROPI IN V SLOVENIJI VODI NATEČAJ »EVROPA V ŠOLI«
Natečaj v evropi poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom sveta evrope, evropske komisije in evropskega 
parlamenta ter evropske kulturne fundacije. v sloveniji natečaj organizira 30 članski Nacionalni odbor evropa v 
šoli, v katerem sodelujejo zainteresirane vladne in nevladne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, 
evropskih povezav, mladine, predstavniki medijev in učitelji iz osnovnih in srednjih šol ter predstavniki 
organizacij, ki so prevzele regijsko koordinacijo natečaja. Natečaj poteka na ravni osnovnih in srednjih šol, regij in 
države. Nacionalno koordinacijo natečaja je leta 2005 prevzela Zveza prijateljev mladine slovenija.

VLOGA  NACIONALNEGA ODBORA
Nacionalni odbor pripravi in razpiše vsakoletni natečaj; organizira seminar(je) za pedagoške delavke/delavce 
oŠ in sŠ; zagotovi finančna sredstva za pripravo in izvedbo natečaja na državni ravni; izbere in organizira delo 
državnih ocenjevalnih komisij; organizira zaključno srečanje, na katerem podeli diplome in nagrade; organizira 
razstavo nagrajenih del; izda zbornik z razpisom in v njem predstavi nagrajena dela; organizira slovenski 
mednarodni tabor za nagrajence iz slovenije in drugih evropskih držav; sodeluje z evropskim odborom natečaja 
»evropa v šoli« ter se dogovori z drugimi nacionalnimi odbori za sodelovanje slovenskih nagrajencev na njihovih 
mednarodnih taborih.

Članice in člani  Nacionalnega odbora EVROPA V ŠOLI:

 1. dr. Aleksander Klinar – predsednik Nacionalnega odbora natečaja evropa v šoli, gimnazija jesenice;
 2. Bronka Straus – podpredsednica Nacionalnega odbora, ministrstvo za šolstvo in šport;
 3. Iva Devetak – podpredsednica Nacionalnega odbora, medobčinsko društvo prijateljev mladine za goriško, 

koordinatorica za severno primorsko;
 4. Majda Struc – Zveza prijateljev mladine slovenije, nacionalna koordinatorica projekta;
 5. Liana Kalčina – projektni vodja, Zveza prijateljev mladine slovenije;
 6.  Mihela Zupančič – evropska komisija - predstavništvo v republiki sloveniji;
 7. Nataša Goršek Mencin – evropski parlament - informacijska pisarna za slovenijo;
 8. Nada Pavšer – doves / društvo za okoljevarstveno vzgojo evrope v sloveniji; 
 9. Branko Jelen – evropska hiša Nova gorica;
10. Lili Ozim – knjižnica otona Župančiča, enota pionirska;
11. Tom Majer – Zavod republike slovenije za šolstvo rs;
12. Matjaž Štolfa – mladinski svet slovenije;
13. Zora Peruško – Šolska košarkarska liga;
14. Jože Gornik – mladinski ceh; 
15. Barbara Zupan – urad rs za mladino;
16. Lidija Herek – urad vlade za komuniciranje; 
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17. Mladen Tancer – uNesco mreža šol slovenije;
18. Barbara Kobale – evropska hiša maribor, koordinatorica za Štajersko in prekmurje;
19. Vida Ban – Zveza prijateljev mladine krško, koordinatorica za posavje;
20. Nataša Štrekelj – društvo prijateljev mladine koper, koordinatorica za južno primorsko;
21. Justina Potepan – društvo prijateljev mladine postojna, koordinatorica za Notranjsko;
22. Albina Seršen – Zveza društev prijateljev mladine jesenice, koordinatorica za gorenjsko;
23. Lilijana Oplotnik – občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, koordinatorica za Zasavje;
24. Janez Pavlin – društvo prijateljev mladine Novo mesto, koordinator za dolenjsko;
25. Vladka Škof – društvo prijateljev mladine metlika, koordinatorica za Belo krajino;
26. Kristina Kovač – medobčinska zveza prijateljev mladine velenje, koordinatorica za velenje;
27. Jožica Heber – društvo prijateljev mladine dravograd, koordinatorica za koroško;
28. Dragica Poznič – društvo prijateljev mladine celje, koordinatorica za  celjsko regijo;
29. Nevenka Gerl – center interesnih dejavnosti ptuj, koordinatorica za spodnje podravje;
30. Duša Grubački Andjelov – mestna zveza prijateljev mladine ljubljana, koordinatorica za ljubljano z 

okolico.

NOSILCI NATEČAJEV NA DRžAVNI RAVNI:

Nosilka literarnega natečaja:
Knjižnica Otona župančiča, enota Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
kersnikova 2
1000 ljubljana
oseba za stike: Lili Ozim
tel.: 01 600 13 36
e-pošta: lili.ozim@koz.si

Nosilka likovnega in fotografskega natečaja:
Evropska hiša Maribor 
gospejna 10
2000 maribor
oseba za stike: Barbara Kobale
tel: 02 250 74 91
faks: 02 252 75 58
e-pošta: eu.hisa@uni-mb.si

Nosilka raziskovalnega natečaja:
Zveza prijateljev mladine Slovenije
miklošičeva 16
1000 ljubljana
oseba za stike: Majda Struc
tel.: 01 239 67 20
faks: 01 239 67 22
e-pošta: majda.struc@zpms.si 
spletna stran: http://www.zpms.si/ (razpis natečaja v elektronski obliki)

NACIONALNI ODBOR NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« 
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Nosilec internetnega natečaja:
Društvo mladinski ceh
rakovniška 6
1000 ljubljana
oseba za stike: Jože Gornik
tel: 01 427 71 40
faks: 01 427 30 40 
e-pošta: joze.gornik@salve.si
spletna stran: http://www.evropavsoli.si (razpis natečaja v elektronski obliki)

Informacije o natečaju lahko dobite 
-  na spletni strani www.evropavsoli.si
-  na naslovih regijskih koordinatorjev (glej razpredelnico na str. 12-13) in
- na naslovih sledečih organizacij:

Zveza prijateljev mladine Slovenije
miklošičeva 16, 1000 ljubljana
tel.: 01 239 67 20
faks: 01 239 67 22
e-pošta: info@zpms.si
spletna stran: http://www.zpms.si/ (razpis natečaja v elektronski obliki)

Evropska komisija - Predstavništvo v Republiki Sloveniji
Breg 14, 1000 ljubljana
tel: 01 252 88 00                                            
faks: 01 425 20 85
e-pošta: comm-rep-lju@ec.europa.eu
spletna stran: http://ec.europa.eu/slovenija/ 

Evropski parlament - Informacijska pisarna za Slovenijo
Breg 14, 1000 ljubljana 
tel.: 01 252 88 30 
faks: 01 252 88 40
e-pošta: epljubljana@europarl.europa.eu
spletna stran: http://www.europarl.si/ 

NACIONALNI ODBOR NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI« 
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NACIONALNI ODBOR NATEČAJA
2006 - 2007

razglaša

DOBITNIKE NAGRAD
LITERARNEGA, RAZISKOVALNEGA, LIKOVNEGA, FOTOGRAFSKEGA IN INTERNETNEGA 

NATEČAJA 

pod skupnim naslovom

»ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE - ENAKOST SPOLOV«

Nagrade so bile podeljene v Mariboru, na zaključni prireditvi
evropskega natečaja v Sloveniji,

�. maja �007, v Unionski dvorani.
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literarni natečaj
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OŠ OD 1. DO 4. RAZREDA OSEMLETKE, OD 1. DO 5. RAZREDA DEVETLETKE

pr va nagrada:

TJAŠA TRAMTE
�. b, OŠ Frana Metelka Škocjan

Mentorica: 
 Nuška Keglovič
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
 odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem   
 od domov Centra šolskih in obšolskih  
 dejavnosti. 
Sponzor: 
 Ministrstvo za šolstvo in šport.

faNtje iN deklice

fantje imajo enake možnosti kot deklice.
fantje lahko enako uspešno skočijo kot deklice.

fantje in deklice lahko gredo v šolo.
fantje lahko gredo ven tako kot tudi deklice.
punce lahko molijo tako kot fantje.
fantje lahko pospravljajo tako kot deklice.
deklice se lahko učijo tako kot fantje.
fantje so lahko pridni kot deklice.
Ne vem, zakaj ne bi fantje smeli početi istih stvari kot dekleta.
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OŠ OD 1. DO 4. RAZREDA OSEMLETKE, OD 1. DO 5. RAZREDA DEVETLETKE

druga nagrada:

NEJC ZORE
�. razred, OŠ Šmartno v Tuhinju

Mentorica: 
    Tanja Drovenik Čalič
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice   
    v enem od domov Centra šolskih in   
    obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: 
    Ministrstvo za šolstvo in šport.

eNakost med spoloma

Na svet pridemo vsi enaki, majhni, nebogljeni, nimamo zob in malo las, 
razlikujemo se samo po spolu. kaj si želi mama pred rojstvom otroka? 

fantka? punčko? seveda so tu želje, a najbolj važno je, da je otrok zdrav.
Zrastemo v dečke in deklice, moške in ženske. podjetja rajši izberejo moške, 
ker so močnejši, ker niso mame, se pravi, da nimajo bolnih otrok. lahko 
delajo, delajo.

imajo mišice, so telesno močnejši, lahko dvigajo težke predmete.
v vladi imamo eno ministrico, v evropi so štiri predsednice držav. to so 
finska, Nemčija, latvija in irska. pa naj še kdo reče, da ženske niso sposobne. 
v veliki Britaniji imajo kraljico. tudi to šteje veliko.
Za enako delo moški dobivajo velikokrat večjo plačo kot ženske, le kdo si 
je to izmislil? več je direktorjev, pa najbrž niso vsi dobri, čeprav so moški. 
poznamo ženske direktorice, ki zelo dobro vodijo podjetja, čeprav so 
»samo« ženske. Na naši šoli je 163 fantov in kar 193 deklet, 4 učitelji in 
približno 40 učiteljic. tudi vodja šole je ženska. Naša šola je zelo uspešna in 
dobra šola. Ženske so skoraj na vseh področjih bolj delavne, uspešne in na 
koncu tudi velikokrat zelo korajžne. 
več nežnejšega spola se šola na gimnazijah in fakultetah. če spet malo 
pogledamo po naši šoli, ko so govorilne ure, opazimo očitno razliko, same 
mame, kakor da bi otroci imeli samo mame. kje so veliki, močni očetje? 

tudi v naši družini je tako… mama nosi krilo in hlače, ker je oče pilot in je 
veliko zdoma. takrat mora moja mama sama skrbeti za vse in nič ne gleda 
na žensko ali moško delo. Za mene je potrebno dobro skrbeti in moja mama 
to zna, čeprav je samo ženska. ima tudi mojo pomoč in tudi jaz ne vprašam 
ali je to moško ali žensko delo. treba je pač narediti. 
če pogledamo v zgodovino še ne tako daleč nazaj, je bila razlika med 
moškim in žensko še zelo ostra. vse od oblačil, poklicev, obnašanja, kaj 
smejo moški in kaj morajo ženske. danes se razlike manjšajo, saj ženske 
povsod dokazujejo, da so sposobne in mnogokrat sposobnejše od moških.

jaz kot petošolec pa zdajle vem le eno – če sem lačen, mi malico lahko 
pripravi oči ali mami, če me je potrebno pocrkljati, me lahko oči ali mami… 
oba to delata dobro.
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OŠ OD 1. DO 4. RAZREDA OSEMLETKE, OD 1. DO 5. RAZREDA DEVETLETKE

tret ja  nagrada:

UČENCI IN UČENKE
�. a, OŠ Maksa Pečarja

Mentorica: 
    Marjeta Snoj
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega  
    odbora;

eNake moŽNosti Za vse –  
eNakost med spoloma

učenci 2. a razreda imamo učitelja in učiteljico in to nam je všeč! pri 
domači nalogi nam popoldne v varstvu pomaga učitelj Niko, pri pouku 

pa nas uči učiteljica marjeta. fantje in punce se igramo skupaj. skupaj 
tudi vadimo branje in pisanje, računamo, rišemo, pojemo, plešemo in 
telovadimo. Hrano nam skuha kuharica, postreže pa nam jo kuhar. v šolo nas 
vozijo očki in mamice, popoldne pa nas pazijo dedki in babice.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

pr va nagrada: oBa potreBujeva isto

oba potrebujeva isto:
steklenico sonca, mesečino,

jutranjo svežino, toplo tkanino…
pa vendar sva si tako zelo različna,
različna kot dve kaplji čiste vode.
ti – mogočno hrastovo drevo!
jaz – poznate krhko trepetliko?

tvoje robustne roke
fizično zmorejo vse:
kljubujejo vetru, streli, ognju,
preženejo vsiljivce in mrhovinarje.
moje porcelanaste ročice
bi naredile vse,
da bi ti ugajale:
plesale, nežne akorde igrale,
se v svilnate niti ovijale.

pogled ti seže daleč tja v daljavo,
obzorje se ti bo obogatilo.
v hrapavo dušo ti bodo vklesali 
najvišjo diplomo. 
postal boš prvi, v gozdu glavni.
Zavladal boš celotni tej rastlinski vrsti.
oči zastirajo mi žaluzije misli, 
misli, prvenstveno na dom, družino,
na nedolžno trepetlikovo mladiko. 
Na glavi nosim ruto molka,
srce pametno molči,
da ne bi kaj sčvekalo. 

v viharnih dneh, nočeh postaneš divji - 
ves bes in gnev ti stresaš name.
svojo harpuno nameriš naravnost v 
moje srce.

o tem je težko govoriti!

Zmedena sem od prihodnosti. 
Nimam se kam zateči.
Hočem močneje živeti!

TINE KRKOČ
�. a, OŠ Šempas

Mentorica: 
    Jadranka Kočevar
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem   
    od domov Centra šolskih in obšolskih  
    dejavnosti. 
Sponzor: 
    Ministrstvo za šolstvo in šport.
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tam na odprti jasi cveti življenje.
tam se mlada trepetlika
napol odraslega hrasta skoraj dotika.
mudi se ji v njegov objem!
čez dan skupaj mežikata v sonce,
ponoči skupaj strmita v svetlo noč
in štejeta čaše zvezd.

enako lepa sta!
enako pametna in bogata!
enake možnosti imata!

Za tem svetom je še en svet,
še ena gozdna jasa.
povlekli bomo vrvico,
vrvico enake prihodnosti!
čas je veter, 
ki bo razpihal sporočilo.
po vsem svetu se bodo razmnožile besede:
»Naj bodo možnosti za vse enake!«
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

druga nagrada:

ŠPELA HRIBERNIK
�. a, OŠ Celje 

Mentorica:
    Jelka Hribernik
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem   
    od domov Centra šolskih in obšolskih  
    dejavnosti. 
Sponzor: 
    Ministrstvo za šolstvo in šport.

jaZ deklica, ti deček, raZličNa – a eNaka?

med deli, ki smo jih v letošnjem šolskem letu morali prebrati za 
cankarjevo tekmovanje, sem zasledila naslov misterij žene avtorice 

Zofke kvedrove. pisateljica slika življenje žene v nizu sličic od otroštva k 
odraslosti do pozne starosti. v spominu so mi ostali nedokončani stavki, 
ki so se skozi kratko pripoved nenehno ponavljali: Njen prosti čas…?!
globoko me je pretreslo, kar sem spoznala. tudi jaz sem (bom) ženska! 
ali me čaka podobna usoda? in moj sošolce Blaž – je (bo) kot tonček iz 
omenjene pripovedi?

kdo je v zgodovini človeštva zakrivil takšno diskriminacijo med spoloma, 
ko pa je splošno znano dejstvo iz svetega pisma, da je Bog ustvaril 
moškega in žensko. ta besedna zveza je priredno zložena, se pravi 
– enakovredno. torej bi po tej logiki naj bila oba spola – moški in ženska 
tako pojmovana tudi v družbi. a ni tako. mnogi si žensko predstavljajo 
kot (tako piše tudi v svetem pismu), da je žensko Bog ustvaril moškemu 
kot družico, pomočnico, da bi mu bila možinja. skupaj naj bi gospodovala 
vsem živim bitjem, ki se gibljejo na Zemlji. sam človek pač ne more živeti.

tako razumem, da naj bi se moški in ženska medsebojno dopolnjevala. 
človek vendar ni prišel na svet, da bi drugega onemogočal, temveč da 
bi mu bil v pomoč. od kod torej ženski iz misterija žene tako usodno 
spoznanje, da je bila vse življenje namenjena na napačno goro – simbol 
trpljenja in kazni? resnica o gori – skalnati gmoti ali gori spoznanja je 
večplastna. je ena in ista gora. garala je vse življenje, na koncu pa ob 
kopici otrok, ki jih je rodila tudi možu, bila poimenovana za psico.

tako je bilo nekoč, ko ženske niso imele veliko pravic. Niso smele voliti, 
bile so »last« svojih očetov in soprogov. oni so odločali o njihovem 
življenju. sredi 19. stoletja pa so ženske začele zahtevati enakopravnost. 
Hotele so volilno pravico, enake možnosti za delo in izobraževanje. 
dobiti so hotele pravico do lastnine, do ločitve in do tega, da lahko po 
ločitvi obdržijo svoje otroke. Boj za enakopravnost žensk so poimenovali 
feminizem. vanj se je vključila množica žensk. Že leta 1792 je mary 
Wollstonecraft objavila Zahtevo po ženskih pravicah. leta 1848 je v 
New Yorku potekala prva konferenca bork za ženske pravice. kljub 
temu, da so bile zavoljo svojih prizadevanj tudi kaznovane in osmešene 
– poimenovali so jih sufražetke, so v Zda leta 1920 z 19. dopolnilom 
ustave zagotovili volilno pravico ženskam, starim nad 30 let. v prvi 
svetovni vojni so britanske ženske delale v tovarnah, medtem ko so se 
možje borili. dokazale so, da so enako sposobne kot oni. tako so v angliji 
že leta 1918 dobile volilno pravico. 
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ŠPELA HRIBERNIK - OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

Borke za enakopravnost so se zavzemale še za druge pravice žensk. v 60. in 70. letih 20. stoletja so demonstrirale 
za enako plačilo, kot ga dobijo moški za isto delo. Zavzemale so se za boljše zdravstveno varstvo, borile proti 
pornografiji in nasilju nad ženskami.

preteklost ženskam nikakor ni bila naklonjena in prijazna. kako pa je biti ženska, dekle danes, sredi moderne evrope, ko evropska 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa spoštovanje splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je 
razglasila generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948, kjer je izraženo: »vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako 
dostojanstvo in enake pravice.« (1. člen)
menim, da je v vseh dokumentih, ki določajo in opredeljujejo državo kot demokratično, svobodno in napredno, zapisana tudi 
določba in zahteva po enakosti med spoloma. vem, da si številne institucije prizadevajo za enakost, da bi se ustvarile razmere, v 
katerih bi imele ženske enake možnosti, da izboljšajo svoja življenja in življenja svojih družin, kakor jih imajo moški. Žal pa v razvitem 
svetu in evropi ni tako, kaj šele v deželah v razvoju.
če pomislim, da se včasih pritožujem nad delom v šoli (domače naloge, referati, učenje brez konca), drugod po svetu pa mnoge 
revne družine pošiljajo v šolo lahko samo dečke, me postane sram. imam vendar pravico do izobraževanja! deklice nerazvitega 
sveta morajo ostajati doma, skrbeti za dom, za ostale družinske člane. spet se spomnim pripovedi iz misterija žene, ko je morala 
deklica pri dvanajstih raznašati časopise, pri materi v kuhinji pa je sedel tonček, da bi se pogrel. pri devetnajstih pa je morala skrbeti 
za družino in šivati celo ob nedeljah za očeta in brata, medtem ko so oni popivali v krčmi. Njen prosti čas…?!

Nekje sem prebrala, da 2/3 nepismenega prebivalstva predstavljajo ženske. kasneje imajo zato 30 % manj možnosti 
za uspeh pri iskanju zaposlitve kot moški. Še kasneje pa to privede v ekonomsko odvisnost od njih, kar poznamo 
v današnjem času kot ekonomsko nasilje nad ženskami. v svetu kar 115 milijonov otrok ne hodi v šolo, od tega je 
56 % deklic. Nedopustno je, da se morajo deklice odpovedati izobrazbi, ko pa je to vendar najboljša naložba, ki jo 
svet in zlasti evropa lahko naredita za prihodnost. Zmanjšuje namreč revščino in nam daje priložnost in izbiro, da si 
ustvarimo boljše življenje. 

Zgodovina je ženski naložila veliko bremen. od tega, da je bila ženska v 17. stoletju obsojena, da je čarovnica (sreča 
za agato v visoški kroniki, da jo je jurij ljubil in bil svobodomislec), do tega, da je v modernem času prevzela mnoge 
pomembne vloge. Na prvem mestu je služenje denarja za preživetje družine, za njim materinstvo, gospodinjstvo 
ob tem pa še vloga dobre žene, življenjske sopotnice moškemu in pomočnice morda tudi pri ustvarjanju njegove 
kariere. Ženske so danes na delovnem mestu (če ga želijo obdržati) zelo obremenjene, enako kot moški. pa smo le 
enakopravni! ob tem posvetijo domačemu delu za družino vsak dan vsaj 5 ur, moški pa le 2 uri in pol. razlika v času 
nastopi v prid moškemu, saj lahko ta čas nameni pridobitnemu delu. 

skrb za vzgojo in varstvo otrok je domena ženske, čeprav si v zadnjem času vzame dopust za nego otroka čedalje 
več moških. iz istega razloga delodajalec praviloma raje zaposluje moške, saj z njihovo odsotnostjo z dela zaradi 
bolniškega staleža nima toliko težav kot z ženskami. trg dela jim je pogosto nenaklonjen, odgovorni položaji so le 
redko namenjeni njim, za enako delo pa so plačane slabše kot moški. o prevladujoči vlogi moških v družbi jasno 
priča tudi statistika: brezposelnih moških je 7,6 %, žensk pa 9,6 %. Ženske zasedajo tretjino odgovornih položajev, 
razlike v plačah pa so 15 %. evropska komisija je osnovala načrt, po katerem naj bi v obdobju od 2006 do 2010 
bile uresničene enake možnosti za moške in ženske. Načrt obravnava tudi ekonomsko neodvisnost žensk, boljšo 
združljivost poklicnega, zasebnega in družinskega življenja ter enakopravno udeležbo moških in žensk v postopkih 
odločanja in vodenja (med 99 direktorji so 3 direktorice!). v dnevnem časopisju sem ob 8. marcu – dnevu žensk, 
zasledila podatek, da ženske v povprečju dosegajo 93 % plače moških. prebrala pa sem tudi, da so pri nas enake 
plače zagotovljene z zakonom. a Špela in Blaž gotovo različno zaslužita – ona je več na bolniški, on pa dela v bolje 
plačanih dejavnostih.  
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ŠPELA HRIBERNIK - OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

Zadnje čase diplomira več žensk kot moških. Bo s plačami v prihodnosti za ženske bolje? Ženske se pogosteje kot 
moški vključujejo v različne oblike izobraževanja, delež na podiplomskih študijskih programih je višji od moškega, 
žal pa so ženske redkeje zastopane pri določanju. Niso ministrice, niso predsednice, tudi v državnem zboru jih ni 
veliko, pa se tam sprejemajo zanje pomembne odločitve. dobili pa smo varuhinjo človekovih pravic!
Škoda je, da celo poklic postane manj cenjen, takoj ko vanj vstopi več žensk (medicinske sestre, negovalke, 
vzgojiteljice, učiteljice). to so poklici, ki  jih ne more nadomestiti noben računalnik. opraviti jih mora človek s 
srcem. od teh ljudi pa bo družba v prihodnosti še zelo odvisna. dandanes družina potrebuje pomoč. plaši me 
prezaposlenost staršev. mati in oče sta večji del dneva v službi, na službeni poti, otroci pa prepuščeni (nekaj časa 
zelo radi) računalniku. vzgoja je v rokah starih staršev, ki še lepo poskrbijo za vnuke, če pa jih ni pri roki, pa za 
mladino poskrbi cesta – ulica, kjer so razvrednotene vse tiste vrednote, ki človeka osmišljajo. 

preobremenjena mati se vrača z dela domov. dom in otroci jo potrebujejo spočito. Bremena ne zmore in težave se 
stopnjujejo. Njen posti čas…?! pomoči ne poišče, ker bi jo obsodila okolica. Zboli in tako trpi cela družina. v najhujših 
primerih se zgodi, kot se je nedavno v Belgiji in tudi pri nas. kdo je kriv? po toči je prepozno zvoniti. 
Ženska je danes obremenjena tudi s številnimi predstavami o idealni podobi. ta mora biti lepa, osvobojena, vitka 
– tako jo namreč predstavljajo oglaševalci. ta podoba je vsiljena. Ženska ne more biti vedno to, kar kdo misli, da bi 
morala biti. dostikrat se zgleduje po svojih slavnih in lepih vzornicah, se z njimi poistoveti in živi njihovo življenje. 
je sreča v tem? Navidezno in resnično pa si dostikrat skočita v lase. toliko o super ženski. kaj pa super on? moški je 
junak, je vladar, je kralj (Blaž i.). kot sta napisala levstik in jurčič v tugomeru: »trd bodi, neizprosen mož jeklen…«. 
Naj bo postavnem, močan, pameten, če bo dober. če pa bo v njem prevladalo zlo, bo pijanec, pretepač in nasilnež. 
kot mnogi v današnji družbi. 

Nasilje je problem današnje družbe. o njem sem slišala že v vrtcu, doživljam ga pa sedaj, ko sem še otrok. iz ljubeče 
in zdrave družine odhajam v šolo, kjer me (in tudi druge) na vsakem koraku doseže klofuta: fizična, včasih besedna, 
obe pa sta podkrepljeni še s tako imenovanim psihičnim nasiljem. močni fantje se nad našim izgledom znašajo s 
poimenovanji, ki jih niti ta kos papirja ne bi prenesel. suvajo nas in tudi šibkejše sošolce ter obljubljajo »nebesa« 
če jih kdo zatoži »starim«. ustanavljati moramo varne hiše, graditi pa bi morali na zdravih medsebojnih odnosih. 
antoine de saint – exupery je zapisal: »človek je vozel, pajčevina, mreža, v katero so prepleteni odnosi. le ti odnosi 
so pomembni.« gotovo niso nikoli slišali za visoko pesem, pesem vseh pesmi, ki poje o ljubezni, o hrepenenju 
človekovega srca. to ni prisvajanje, je predanost človeku, celovita, iskrena in zvesta. ljubezen vendar je globoko 
človeška in bo vedno živa. Želim si je jaz, dekle, želiš si je ti, fant. Zelo sva si različna, vselej si bova. ugotavljava 
pa, da so najine potrebe in želje pravzaprav enake – živeti v svetu, kjer ne živimo le sami zase, v svetu, ki nas 
povezuje s soljudmi, saj nas je usoda naredila za brate. Nihče naj ne hodi po svoji poti sam. izbere naj pot, kjer drži 
svetopisemski pregovor: »kakor vodna gladina obrne obraz k obrazu, tako srce obrne človeka k človeku.« deklico in 
dečka, žensko in moškega – različna, a enakovredna evropejca. 
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kam gre ta svet?

jutro:
»Še pol kilograma, še malce, morda bo bolje, če odpovem zajtrk… mogoče 
še kosilo… večerjam pa tako ali tako ne. potem bo pa že bolje.«
poldNe:
»uf, kako sem lačna…, pa še trebuh me boli. potrebujem kaj sladkega, vsaj 
košček čokolade! …ne? ja, seveda ne… ne smem se spet pregrešiti, bom že 
nekako.«
poZNo popoldaN:
»dovolj imam! saj tako ali tako ne bom shujšala! Brez smisla je, da stradam! 
mi je pač usojeno biti debela, grda spaka, ki bo večno ostala sama! če že 
imam takšno kruto usodo, naj vsaj uživam ob… čokoladi, čokoladi z lešniki, 
beli čokoladi, čokoladi s cimetom… oh kako je dobro, kaj dobro, božansko!«
Zvečer:
»o, ta bedna tehtnica, kako more vedno pokazati toliko preveč! in zakaj 
ravno jaz?! Neee!«

depresija v dobesednem pomenu. tako potem vsa razočarana, obupana in s 
slabo vestjo odidem spat. 
Nato pa pride najboljši del. sanje, slajše od najslajše čokolade. tu se znajdem 
v svetu, kjer je vse drugače. Nesramno grda maščoba kar izgine. postanem 
si celo všeč. pa nisem edina, nekomu sem še bolj všeč, ta nekdo je sanjski 
fant, seveda. in tako se nadaljujejo sanje vseh nesrečnih najstnic, le da v tem 
primeru z resnim poudarkom na vitki postavi.
potem pa pride jutro. o, le kdo si jih je izmislil! tako kruto te prebudijo iz 
sveta, ker si pravzaprav srečen. vržejo te v realen, pretežak in preobilen 
svet maščobe, nizke samopodobe in razočaranj. potem pa se, kot vsak dan, 
nadaljuje moj prepir s sabo o tem, ali naj jem in se redim, ker je to pač moja 
kruta usoda, ali naj hujšam, stradam ter prestajam zoprne občutke lakote.

ta neposredni boj same s sabo in s tehtnico, ki vztrajno pokaže preveliko 
številko, me mori že dolgo. marsikomu se niti sanja ne, kaj povzroči nizka 
samopodoba in obilica odvečne maščobe, ki ti preprečuje zapreti najljubše 
hlače. 

ko takole pesimistično gledam na svet, se spomnim na babico. vedno mi 
govori, da so me same kosti, ali pa, da ne ve, od česa še živim, ker »nič ne 
jem«. Že lep čas ji želim dopovedati, da jem, jem – in to preveč. to se vidi, 
mar ne? tega ni razumela. Zamrmrala si je nekaj kot »kam gre ta svet« in 
odšla v dnevno sobo gledat mehiške limonade. 
ta pogovor pravzaprav ni bil nič posebnega, toda meni se je vtisnil v spomin 
bolj kot karkoli. sprožil je razmišljanje, ki se še vedno plete po moji glavi. 
»kam gre ta svet,« so besede, ob katerih bi se bilo vredno zamisliti.
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mediji neprestano prikazujejo »popolne ženske«, skoraj anoreksične 
gospodične, ki se napol gole sprehajajo po modih pistah. sodobna ženska 
bi morala biti venomer urejena, nališpana, skratka popolnost 24 ur na dan. 
Naša generacija, ki je bila rojena v času »kilogramskih« in lepotnih norm, si 
sploh ne more predstavljati malce bolj zaobljene postave kot lepe. Ne da bi 
vedeli, da so za to krivi mediji, ne da se temu ne bi želeli upreti. enostavno 
ne moremo. od rojstva naprej nas bombardirajo s podobami, kakšne naj 
bi bile ženske. ta podoba je v naši podzavesti. sploh ne vem, če se da 
tak problem sodobnega sveta rešiti. kot kakšni tepčki naj bi sledili vsem 
normam, ki so si jih izmislili drugi. včasih se mi zdi prav smešno, upremo se 
lahko vsemu, le temu ne. 

Že od malih nog se od deklic, deklet, žensk pričakuje, da smo vedno in 
venomer urejene. kadar ni tako, smo že deležne kakšne zbadljivke. ali pa 
se za nas nihče ne zmeni – nimamo sreče v ljubezni ali pa dobimo nizko 
samopodobo.

Z dečki, fanti, moškimi pa je vse drugače. Nihče jih ne bo, vsaj po navadi jih 
ne, zbadal zaradi videza. tudi sami si ne bodo preveč gnali k srcu, če kdo 
mimogrede strese kakšno opazko. je pa zadnje čase vse več primerov, ko 
fantje prav tako obupajo nad svojim videzom, morda ne toliko glede teže 
kot glede mišic. obsedenost z videzom se le povečuje, kar pa zagotovo 
ni dobro. ko je že zdavnaj čez krizno točko pri dekletih in bi se moralo 
to končati, pa namesto tega začnejo še fantje. toda še vedno, fantom ni 
treba toliko skrbeti za videz. tega se od njih niti ne pričakuje. tudi brivnik 
uporabljajo samo, ko se želijo znebiti dlak po obrazu. Nekateri pa jih 
enostavno ignorirajo in postanejo bradati strički. samo prestavljajte si, da se 
ženska neha briti; saj to bi bila prava katastrofa. 

večina fantov se še nikoli ni zavedala, kaj jim je prihranjeno.
pa tu ni samo to. okrog lepotnih norm se danes vrti skoraj celotno družabno 
življenje. Nato pa so tu še vsi mediji, ki prestavljajo svetu ženske kot bitja, 
ki se napol gola sprehajajo po svetu, se kar »nastavljajo« moški polovici 
modrega planeta. saj ni čudno, da je vedno več otipavanja in poseganja po 
ženskem telesu. Žensko telo predstavljajo kot javni predmet. fantje so že od 
najzgodnejših trenutkov otroštva obkroženi z mediji, ki jim na najrazličnejše 
načine v glavo vbijajo to lažno podobo žensk. toda bistvo je, da resnična 
dekleta niso takšna. Ne nastavljajo se vsemu, kar pride mimo. prav tako ne 
hodijo vse anoreksične in napol gole po svetu, vsaj velika večina ne. 

učiteljica v nekem razredu, še v nižjih razredih, se je spraševala, zakaj vsi 
zafrkavajo deklico redečih las; sicer nosi velika očala in tudi malce obilnejša 
je, a vseeno, le zakaj? Nihče si ni želel njenega tovarištva, niti toliko, da bi 
uvidel, kako prijazna in zaupanja vredna je. Ne, sošolce zanima samo to, 
kako debela je in kako ogromna očala nosi ter seveda to: kdor se druži z njo, 
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je razredni izdajalec. čez več let naprezanja in mučenja je to dekletce, zdaj 
že dekle, izjemno shujšalo. stilska preobrazba. Zdaj se vsi fantje vrtijo okrog 
nje. sprva ji to ugaja, toda potem naleti na sošolca, ki jo kar naprej opazuje. 
čim večkrat se je skuša dotakniti, a nikoli še ni spregovoril besede z njo. to 
se dogaja vse pogosteje in pogosteje. postaja nelagodno in pušča grenak 
priokus. in spet je zaznamovana zaradi videza. pa ni edina. vsak dan, vsako 
uro se po svetu dogajajo takšne in podobne stvari. stvari, ki zaznamujejo 
človeka za vedno. 

isto se dogaja tudi na drugih plateh življenja. mora pevka danes res imeti 
bogato oprsje? mar ne more dobro peti z manjšim oprsjem? mora biti res 
shujšana in venomer nališpana? mar ne gre tu za glasbo, petje in ne za 
modno revijo? se res morajo danes pevke napol gole sprehajati po odru? da 
pride celo tako daleč, da jih sama javnost, ki jih, priznajmo, ima sicer še za 
nekako spodobne, označi kot prvorazredne cipe?
in potem se gredo glasbenike…  kako malo ima danes to zveze z glasbo, 
tega se le malokdo zaveda. tu je pomemben dobiček. pa naj bodo besedila 
še tako plehka, vse skupaj sami plagiati, ni važno… samo da je dobiček. 
samo, da po odru skačejo napol gola dekleta in da jih drugi s poželenjem 
opazujejo. veliko današnjih pevk se prebija na vrhove lestvic izključno samo 
z globokim dekoltejem, kilogrami ličila na obrazu, shujšanim telesom in 
plagiati na zgoščenkah. ste kdaj videli, da bi kakšen moški izvajalec nosil 
globok dekolte? No, mogoče jan plestenjak, a tu gre za izjemo z drugačnim 
namenom dekolteja.

od nekaterih glasbenic se prav pričakuje vsa ta nališpanost in razgaljenost. 
marsikatera je zaslovela prav zaradi tega in ne zaradi vokalnih sposobnosti. 

vse to in še marsikaj drugega, na videz nepomembnega za ostalo družbo, 
se dogaja na tem planetu, v svetu, ki prehitro drvi naprej brez kakršnegakoli 
pomisleka. vse se vrti le okrog dobička, ne glede na to, kakšne posledice 
pusti – na primer na odraščajočih najstnicah in najstnikih.
o, kako rada bi živela v času, ko je bila mlada moja babica. v času, ko si veljal 
nekaj zaradi tega, kar si, in ne zaradi videza ter tega, kar drugi hočejo, da si.
le kam gre ta svet?
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ŽeNska v vrtiljaku ŽivljeNja

ljudje smo tekom življenja postavljeni v različne vloge. Najprej igramo 
vloge sinov in hčera, potem očetov in mater ter tako naprej. vendar 

se zdi, da so ženske vloge v tem vrtiljaku življenja vedno težje od moških. 
človek se mora, da bi dosegel svoje cilje, v življenju nenehno dokazovati in 
kar težko je verjeti, da danes, v 21. stoletju, še vedno nismo dosegli tega, da 
bi imeli vsi enake možnosti na različnih področjih življenja ne glede na spol, 
raso, barvo, jezik, vero.

v sebi nosimo posebnosti, ki nas delajo različne in drugačne od drugih 
in med seboj, ki smo jih podedovali od svojih staršev, spet druge, ki smo 
si jih izbrali in pridobili tekom življenja. in dobro, da jih imamo, kam pa 
bi prišli, če bi bili vsi enaki. Nedopustno pa je, da zaradi teh razlik trpi 
posameznik, ker se ne more vključiti v družbo, oziroma še težje, ker si ne 
more ustvariti poklicne kariere, ki je temelj za blaginjo oziroma pogoj za 
človeka dostojno življenje. Najbolj težko pa je razumeti dejstvo, da se to 
dogaja zaradi različnosti spolov, kar je žalostno, a še kako resnično.               
                                
tekom slovenske novejše zgodovine so bile ženske že dlje časa prisotne 
na trgu dela. le kakšno desetletje po tem, ko je po evropi divjala druga 
svetovna vojna, je tudi ženska delovna sila začela bolj množično naraščati. 
leta 1955 je delež zaposlenih žensk pri nas znašal 33,4 % in je do leta 1992 
narasel na 47,4 %, kar predstavlja višek v zaposlovanju pri nas. po tem letu 
je sledil postopen upad, vendar pa stopnja zaposlenih žensk ni nikoli padla 
pod 45 %. ker pa zaposlitve ne moreš dobiti brez izobrazbe, se je v zadnjih 
letih tudi ta struktura, gledano po spolih, zelo spremenila. v srednjih šolah je 
dandanes večina dijakov, v kolikor ne obiskujejo gimnazij, porazdeljena po 
različnih poklicnih šolah in torej želijo izobrazbo in seveda nekoč uspešno 
službeno pot. dijakinje se v večji meri odločajo za družboslovne smeri, 
ekonomijo, farmacijo in druge, v katerih se ženski spol lažje znajde. dijaki pa 
se v večji meri odločajo za tehnične smeri, kjer je deklet manj, mogoče tudi 
zato, ker se zavedajo težje možnosti napredovanja. ozirajoč se na študijska 
leta, pa lahko opazimo, da se število študentov iz leta v leto veča, seveda z 
možnostjo pogojnega vpisa, pa vendar. Ni pa se bistveno spremenila izbira 
oziroma želja študija po spolu, če upoštevamo prej omenjeno delitev. pri 
tem je mogoče zanimiv podatek ta, da se vedno več žensk odloča za višjo 
izobrazbo, s katero bi si lahko ustvarila poklicno kariero. če primerjamo 
samo višješolsko in visokošolsko izobraževanje, se je po podatkih izpred 
dveh let občutno več žensk odločilo za slednje. Najbolj pomembno pri 
vsem skupaj pa je, da ženske pridobijo izobrazbo nemalokdaj lažje kot 
moški, vendar pa imajo moški prednost pri zaposlovanju, vsaj tako so 
pokazale izkušnje. to seveda še zdaleč ni v skladu s splošno deklaracijo 
Združenih narodov o človekovih pravicah in drugimi dokumenti, ki 
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zagovarjajo enakost spolov. 
poskusimo se torej vživeti v iskalce 
zaposlitve. v mislih preskočimo 
pisno prijavo, ki je po zagotovo 
vsakemu iskalcu zaposlitve znani 
shemi že napisana in poslana 
delodajalcu. ti se najprej seveda 
odločijo za metodo oziroma 
metode, po katerih bodo izbirali 
kandidate. če pri tej gori prošenj 
slučajno iskalec zaposlitve, še 
posebej, če je to ženska, dobi 
možnost, potem je dosegla 
že veliko. prepričljivost pa je 
seveda potrebna predvsem pri 
razgovoru z delodajalcem. teorija 
o osebnem vtisu, nastopu, pojavi 
in navsezadnje sposobnosti 
komuniciranja in izražanja sicer drži, 
vendar le kot omenjeno v teoriji, saj 
je vse bolj pomembno, kakšnega 
spola je deloiskalec. prav zaradi 
predsodkov in pristranskosti bi bilo 
veliko bolje, da bi se v te namene 
več uporabljali psihometrični testi, 
ki bi zagotavljali bolj zanesljive 
in zagotovo tudi bolj objektivne 
rezultate. a kaj ko delodajalci iščejo 
v večini bolj moško delovno silo tudi 
tam, kjer bi lahko delala ženska. 

Naj navedem samo primer, ki 
sem ga zasledil v nekem častniku, 
kjer več žensk opisuje svoje 
delovno mesto na kar solidno 
visokih delovnih položajih, tudi 
na direktorskih. Najbolj so me je 
presenetile vrstice gospe, ki je 
zelo črnogledo opisala, kako je biti 
ženska, ki ji je uspelo zasesti eno 
od vodilnih delovnih mest. Zraven 
drugega je povedala tudi: »če 
nameravate imeti otroke, jih rodite 
preden začnete delati kariero, in to 
zato, ker vam drugi ne bodo pustili, 

da jo začnete delati, dokler ne 
rodite ... Zavedajte se, da biti ženska 
pomeni neizmerno prednost. Že 
zato, ker vas nihče ne jemlje resno. 
poslovni svet je prilagojen moškim 
in tega nekaj žensk na vrhu ne more 
spremeniti. Ženske zato na vrh 
pridejo v krizi, ko njihovi kolegi in 
lastniki podjetij menijo, da iz tega 
tako ali tako ne more biti nič.« res 
da gre za osebno izkušnjo in s tem 
ne moremo soditi celote, ampak 
vseeno so že te vrstice zaskrbljujoče, 
če vzamemo v zakup, da je oseba 
verjetno zasedala, oziroma še 
zaseda eno vodilnih mest in ima 
tako mnenje o vsem. kaj potem 
lahko porečejo še vse ostale 
podrejene ženske. 

ker pa vsi zaposleni oziroma ženske, 
če jih že jemljemo pod drobnogled, 
ne morejo zasedati direktorskih 
stolčkov, je prav, da pogledamo 
še na druga področja. Zanimivo in 
nadvse pereče in aktualno področje 
je zagotovo politika, še posebej pa 
akterji, ki jo tvorijo, in zaradi katerih 
imamo večino dnevnih poročil kaj 
gledati. Na volitvah v državni zbor, 
ki ga sestavlja 90 članov, se je delež 
žensk, ki so na kandidatnih listah 
sicer začel zviševati, a kaj, ko jih je 
potem dejansko izvoljenih izredno 
malo. enaka zgodba pa je tudi v 
državnem svetu, ki ga sestavlja 40 
članov. Na lokalni ravni ni zgodba 
nič drugačna, predvsem če gledamo 
najprej občinske svetnike, je teh 
zagotovo izvoljenih več kot svetnic, 
da o izvoljenih županjah sploh ne 
bi govorili, saj bi jih skoraj lahko 
prešteli na prste. kakorkoli smo 
že ponosni na evropsko unijo, 
v kateri smo, in na dosežke, s 

katerimi se lahko v njej postavimo, 
pa smo vseeno po številu ženskih 
predstavnic v politiki daleč za 
evropskim povprečjem. 
Bolj kot politika pa so pri ženskah 
priljubljeni pedagoški poklici, za 
katere se jih vse več odloča. če 
pogledamo izobraževalne ustanove 
hierarhično, torej od vrtca naprej, 
vidimo, da se število zaposlenih 
žensk v njih počasi manjša. tako 
lahko vidimo, da je delež žensk na 
najvišji stopnji izobraževalnega 
procesa, torej na univerzah, kar 
majhen. ob tem se poraja vprašanje, 
ali ženske res nimajo ustrezne 
izobrazbe, čeprav jih toliko študira, 
ali je razlog kje drugje. včasih smo 
trdili, da izobrazba odpira vsa vrata 
v svet, ki je pred nami, a zdi se, da 
vedno temu ni tako. če pa izobrazbe 
ni, oziroma ni zadostna, pa se lahko 
zaposleni hitro znajdejo na cesti, 
na primer zaradi stečaja podjetja ali 
zaradi prej omenjenih argumentov. 
dejstvo je, da se bo moški v taki 
situaciji zagotovo lažje znašel, 
poprijel na primer za kakšno fizično 
delo ali kaj podobnega, in si s tem 
zagotovil kruh, ženska pa se v takih 
situacijah vedno težje znajde. 

Naj navedem primer ptujčanke 
srednjih let, ki je ostala brez 
službe, ob vsem pa ima samo 
osnovno šolo, dva otroka, moža, 
ki je gradbeni delavec in se z eno 
plačo in vseh izdatkih, ki jih imajo, 
le težko prebijajo skozi mesec. kot 
sama pravi, možnosti za zaposlitev 
skorajda ni. da pa bi lažje razumeli 
velike razlike med spoloma, ki so 
vidne tako v zasebnem kot javnem 
življenju posameznikov, pa je 
potrebno stvar pogledati iz več 
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stališč. dejansko gre, če pogledamo 
iz vidika zaposlovanja, za dejstvo, 
da je moška delovna sila bolj 
zaželena in temu opravičeno lahko 
pravimo diskriminacija. pod tem 
pojmom razumemo vsako neenako 
obravnavanje zaradi narodnosti, 
vere, interesov in navsezadnje tudi 
spola. predvsem so zapostavljene 
ženske. Z diskriminacijo žensk se 
krši načelo enakosti in dostojanstva, 
ki ga te čutijo na delovnem mestu 
oziroma v fazi iskanja le-tega. 
vsakršno razlikovanje, omejevanje, 
izključevanje na podlagi spola 
namreč neposredno pomeni hudo 
kršenje človekovih pravic. predvsem 
bi diskriminacijo žensk v navezavi z 
zaposlitvijo lahko povezali s starim 
stereotipom, da se ženske lahko 
uveljavijo samo v gospodinjstvu 
in v družini. takšna praksa, 
zavest družbe in pogosto tudi 
cerkvene ideologije je seveda stvar 
preteklosti, a kot kaže, je še vedno 
trdno zakoreninjena. 

mit o zaposleni ženski je bil vedno 
neločljivo povezan z njeno družino, 
medtem ko pa bi za zaposlenega 
moškega lahko rekli, da je bolj 
predan delu. družinske obveznosti 
žensko omejujejo in ji onemogočajo 
popolno predanost delu, to pa naj 
bi tudi vplivalo na produktivnost in 
ženski onemogočalo napredovanje. 
prav tako ženske v večini primerov 
vodijo gospodinjstva in so tako 
primorane včasih jemati tudi 
dopust v skrbi za družino, predvsem 
za otroke. otroci so tisti, ki 
»povzročajo« ženski v službi veliko 
»problemov«. veliko je primerov, ko 
delodajalec ni dal delovnega mesta 
iskalki zaposlitve, ko je izvedel, 

da je ta noseča, veliko pa je tudi 
primerov, ko delodajalec pogodbo 
o zaposlitvi zaradi omenjenega 
dogodka prekliče. če pa že obdržijo 
delovno mesto, pa se redno dogaja 
tudi to, da ženske po končanem 
porodniškem dopustu presenečene 
ugotovijo, da je bilo njihovo 
delovno mesto ukinjeno, da je bila 
izvedena reorganizacija in podobno. 

predvsem zaradi takih označb 
žensk, ki niso na mestu, vsaj v 
večini primerov ne, se dogaja tudi, 
da delodajalec različno vrednoti 
tudi plače delavcev. Za razlike v 
plačah, glede na spol, bi lahko 
rekli, da so posledica segregacije 
in diskriminacije. določanje plač 
je določeno v kolektivnih oziroma 
individualnih pogodbah, prav 
tako pa je z zakonom določeno, 
da morata biti oba spola na istem 
delovnem mestu ovrednotena 
enako. tako politiko plač bi lahko 
opravičili mogoče s tem, da ima 
določena oseba, ki zaseda neko 
delovno mesto, večjo plačo kot 
kolega, ker ali ima višjo izobrazbo, 
več izkušenj ali je prisoten kakšen 
drugi dejavnik, ki bi lahko vplival na 
plačo. 

Naj omenim primer, ki sem ga 
zasledil v množičnih občilih, 
ki je prav tako podrl teorijo o 
enakosti spolov. Šlo je za žensko, 
ki so ji ponudili službo, ki jo je prej 
opravljal moški. opravljala naj bi 
popolnoma enako delo, kot ga je 
omenjeni moški pred njo. tej ženski 
je delodajalec ponudil za 10 stopenj 
nižjo plačo kot moškemu, ko je 
pred tremi leti nastopil v službo. pri 
vsem skupaj pa je absurdno še to, 

da delodajalec, ko so ga povprašali, 
zakaj je temu tako, ni znal pojasniti, 
oziroma najti pravih argumentov, ki 
bi lahko opravičili tako odločitev.

Ženske pa se seveda ne razdajajo 
samo za službo, ampak tudi za 
svojo družino doma. v družini, 
kot osnovni celici družbe, ima 
žena, ženska ali kakorkoli jo že 
imenujemo nepopisno pomembno 
vlogo. se pa družina spoprijema 
tudi s težavami. ena takih so na 
primer tudi motnje hranjenja, ki 
so posledica današnje potrošniške 
družbe in modne industrije, ki 
jo predstavljajo še preveč suhe 
manekenke, ki propagirajo modne 
znamke. posledica tega je, da nam 
te manekenke in kdo ve, če tudi 
ne lutke, ki v izložbah nemo in 
ponosno razkazujejo najnovejšo 
kolekcijo, narekujejo trend suhih 
linij. ker pa je ljudi z idealno 
postavo izredno malo, se ti, da bi 
dosegli idealno telo, vse večkrat 
zatekajo k različnim metodam, 
največkrat hujšanja, ki so v smislu 
pretiravanja lahko tudi nevarne. 
Z motnjami hranjenja se ubadajo 
predvsem predstavnice ženskega 
spola, pogosteje to opazimo pri 
mlajših, še posebej, ko te pridejo 
v leta pubertete. ta populacija je 
za te »ideale« še bolj dovzetna in 
se jim na vsak način želi približati. 
med take motnje hranjenja štejemo 
anoreksijo, bulimijo ter prisilno 
prenajedanje. vse te pojave lahko 
označimo kot duševne motnje, 
saj pri takih posameznikih hrana 
oziroma prehranjevanje postane 
središče dogajanja v smislu slabe 
vesti in podobno. današnji hiter 
ritem življenja na žalost daje vse 
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preveč poudarka na zunanjost 
in táko je tudi nemalokrat prvo 
ocenjevanje ljudi. takšne bolezni 
zato niso prav nič novega, vendar 
pa bi jim morali zaradi omenjenih 
argumentov dajati več pozornosti. 
Zaradi tovrstnih težav zelo trpi 
družina, katere član je podlegel eni 
od omenjenih bolezni. 

obstaja pa še področje, ki pesti 
družino, predvsem pa ženske in 
otroke, mogoče še bolj kot motnje 
hranjenja, in sicer nasilje, ki je na 
žalost nemalokje tudi prisotno. v 
raznih policijskih statistikah lahko 
razberemo, da so v 99% nasilja v 
družinah žrtve ženske. seveda pa 
je potrebno razlikovati med dvema 
vrstama nasilja, in sicer obstajata 
fizično in psihično nasilje, ki seveda 
vsako posebej predstavlja ter 
povzroča veliko gorja. Za fizično 
nasilje v družini, ki ga doživljajo 
ženske, je značilno to, da se s 
strani moških stopnjuje od klofute, 
odrivanja, pa vse do brutalnega 
pretepanja, ki lahko s sabo prinašajo 
vreznine, praske, modrice, zlomljene 
kosti, splav, v najslabšem primeru 
pomeni celo smrt. kaj pa psihično 
nasilje? gre za golo dejstvo, da se 
partnerja nikoli v vsem ne moreta 
popolnoma strinjati, če pa eden od 
njiju skuša vzpostaviti nadvlado in 
vedno vzpostaviti svoj red, pa bi že 
lahko govorili o psihičnem nasilju. 
o takem nasilju lahko govorimo 
predvsem takrat, ko hoče eden 
od partnerjev vzpostaviti nadzor, 
neprestane zahteve, ponižanja, ima 
izbruhe jeze in podobno, potem to 
zagotovo ne more dobro vplivati 
na družino. problem se pojavi, 
ko skušajo žrtve nasilja to nasilje 

ohraniti za štirimi stenami, saj se 
bojijo, kaj si bo okolje mislilo. tako 
imamo veliko primerov žensk, ki 
dolgo molče prenašajo udarce, 
žaljivke in ponižanja, dokler stvar ne 
postane neznosna in brezizhodna. 
težava se prav tako pojavi, če 
hoče žrtev psihičnega nasilja le-
tega dokazati, saj je to zelo težko, 
medtem ko lahko fizično nasilje 
zlahka dokažemo z zdravstvenimi 
kartotekami, kjer so zabeležene 
posledice omenjenega nasilja. 

Ženska, ki je bila deležna takega 
nasilja, se zaradi nevzdržnih razmer, 
ki jih je doživela, nemalokrat 
odloči za ločitev, če sta bila 
poročena, ali pa moškega v primeru 
izvenzakonske skupnosti enostavno 
zapusti. po nekaterih podatkih naj 
bi v sloveniji imeli kar 1,2 ločitve 
na tisoč prebivalcev. Za evropsko 
primerjavo imajo največ ločitev 
litovci in čehi s po 3,2 ločitvami 
na tisoč prebivalcev. slovenija pa 
ima tudi izredno malo porok v 
primerjavi z evropskim povprečjem, 
kot je ugotovil eurostat z raziskavo 
izpred treh let, in sicer 3,3 poroke 
na tisoč prebivalcev, medtem ko je 
bilo največ porok na cipru, in sicer 
7,2 poroke. to so seveda podatki, ki 
dajo misliti. če pa smo že omenili 
ločitve, pa je pomembno vprašanje, 
kaj se po ločitvi zgodi z otroki, ki 
jih zakonca imata. ti so velikokrat 
dodeljeni materi, še posebej, če je 
bil povod za ločitev nasilje v družini, 
če pa je šlo za ločitev, do katere ni 
prišlo zaradi omenjenega razloga, 
pa se dandanes vse pogosteje 
uveljavlja praksa starševstva očeta 
pa tudi obeh staršev.  

Ženske so se skozi vso zgodovino 
borile za enakopravnost in pravice. 
praznik, ko ženske praznujejo 
enakopravnost in nasploh svoje 
dosežke, praznujemo osmega 
marca, praznik se imenuje dan 
žena. prvič smo skupaj z Nemčijo, 
avstrijo, Švico in dansko praznovali 
ta praznik tudi slovenci. vendar 
pa taki in podobni prazniki še 
zdaleč niso dovolj, da bi zagotovili 
dejansko enakost obeh spolov pri 
zaposlovanju ter na vseh drugih 
področjih življenja, v katerih 
se ženske pojavljajo. potrebno 
je upoštevanje vseh sprejetih 
deklaracij in zakonov, ki so bili v 
ta namen sprejeti, predvsem pa 
nasploh poskušati doseči večjo 
stopnjo zaposlenosti med ženskami. 
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človek = ŽeNska + moŠki

1 JAZ ČLOVEK
čakaš
čakaš na usta ki se bodo odprla
da bi te pogoltnila v razpoko brezupa
da boš lahko pasiven
čakal
da se odprejo oči
in po jeziku spolzi curek vročih kapelj
nemih besed
ki jih nisi izrekel
in po telesu šine drget grenkih spoznanj
ki jih nisi priznal
in v glavo udari topa bolečina
ki je nisi povzročil
čakaš
samo človek si
in jaz sem
človek

2 HOMO HOMINI LUPUS
Bil si mornar
si rekel
izpil si reko in plul skoz razrvana čustva mladih devic
bil si krojač
si rekel
šival si zaplate temine med ljudi
in z vsakim črnim odtenkom ukradel trenutek lepega
bil si zidar
si rekel
postavljal si babilonske stolpe
gluhih ušes in zvozlanih jezikov
bil si kovač
si rekel
z žarečimi podkvami iz jekla
kdo so bili tvoji konji?

zdaj si samotar
izgubljen tavaš po gozdu iz čutov
in prisluškuješ hripavim krikom
divjih petelinov
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bil si človek
kdo si zdaj

3 ONA: Rada bi dečka
rada bi dečka iz pšeničnega klasja
ki se skriva med rdečimi storži
in mrmra stare napeve prednikov

rada bi dečka ki se zlato smeji
in mu med zobmi rdeče cveti vrtnica

rada bi dečka ki ne lovi metuljev
in sprašuje za zlati rog samoroga

rada bi dečka ki upira pogled v zlato zarjo
in se z drobnimi prsti dotika
rdečih peres feniksa ki mu gori na prsih

na belem polju
je vstala ženska

4 ON: Kdo si
kdo si ki si prišla potiho
nihče te ni slišal vstopiti
nihče iztisnil nemega krika groze
ko si prišla
po neskončnem hodniku brezdanjih molitev

kot pošast zalezujoč nedolžne žrtve
ali prelepa princeska
čakajoč sladkih opojnosti neznanega

groza v mikavnem telesu
ali presladka milina v hrbtu grbavca
razklan jezik liže žezlo trnjevih kron
ali voljne ustnice poljubljajo mehko
vse je zrelativno

kdo si antigona saloma carmen
zakaj si prišla poslušat hropeče glasove
tvoje telo je zlata koprena
zakaj se valjaš v blatu
tvoja ušesa so lupina školjke
od kod prihaja glasba?

neminljiva si
in že davno pozabljena
oboževana
in zaničevanja vredna
odvrzi tančico!
naj me zagrne
sveti plašč izvirnega greha tvojih ust
harmonija bolestnega gnusa tvojega srca

ogrni me
bednega in bolehnega-
izpraznjenega

naj se nasitim tvojih ostudnih besed
in nadiham smradu tvojih dejanj

da bom vstal
lep in nedotaknjen
svet in neomadeževan-
opran
in gobavega telesa

da bom tvoj spomin in tvoja svetost
tvoje poželenje in nirvana
tvoj greh in smrt

gnusno lepa si
in vse je zrelativno

5 ONA: Diham pesek iz tvojih ust
diham pesek iz tvojih ust
vonj tvojih besed prodira globoko globoko
v razpoko mojega bitja
z dolgimi prsti ženske se dotikaš mojega svilenega 
trebuha
čut nasmeha na rožnatem licu
zven tvojih oči
skrivnosten tolmun čutnosti in zrcalo mojih pogledov
odblesk moje male ženske

kdo si
ženska steklenega diha
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6 ON: Tišina narašča v tvojih prsih
tišina narašča v tvojih prsih
težke hladne besede odmevajo
s hladnimi težkimi koraki
po zavitem stopnišču
zbegane notranjosti
neizrazljivost nebesed
nedojemljivost strasti
plahuta velik črn vran
kljuje temino
ki je ne more prebosti

7 ONA: Ne moreš razumeti
Ne moreš razumeti
jaz nisem jaz
ti si vendar ti
ne poskušaj razumeti
moje ogledalo je kup razbitega stekla
ti si lep
ne boš razumel ko bom sestavljala drobce
tvoj svet je iz srebrnih zrcal
moj odsev ima usta
ti si jih zaprl že davno

8 ON: Oklepa me tesnoba
oklepa me tesnoba brez imena
grabi moj vrat in zabada vanj svoje črne sekalce
sajaste od dima
iz domače hiše se kadi
moj brat ima krvave roke
kri petelina teče po razpokanem ometu
prepredenem s pajčevino let
ki smo jih prebili tukaj
tujci pod skupnim ognjiščem
trop izgubljenih živali
otrplih udov in motnih oči
ki ne vidijo kar je skrito krvavim beločnicam
in vroči poželjivi sapi
ko ležejo zvečer med razgreta telesa
vsakič znova

netopir se je zalezel v ostanke duše
trepet kril je skoraj neslišen

Odložila je slušalko. S prsti se je tesno oklenila podboja vrat 
in zamišljeno zrla predse. Pomagala mu bo. Le da tega ni 
vedel. Izgubljen je. Tudi tega ne ve.
In najden bo. Pomagala mu bo najti manjkajoči košček 
sebe in ga spojiti v celoto. Potrebuje jo.
Sama pri sebi se je bežno nasmehnila. Počasi in 
premišljeno se je dotaknila kljuke
in zaprla vrata za sabo.

Odložil je slušalko. S prsti se je še trdneje oprijel kozarca in 
nagnil. Rumenkasta tekočina se je grozeče zibala sem in 
tja. Kot morje razpenjenih valov. Le da barke ni bilo nikjer.
Nikjer odrešitve. 
Vendar mora biti. Znova najti svoj Jaz. In mu mogoče 
dodati.. Midva..

9 JAZ: Pijem smrt iz steklenega kozarca
pijem smrt iz steklenega kozarca
na gladini se nasmihajo skrivenčeni kotički ustnic
poljubljajo moje bele zobe s plamenečim jezikom
kaplja za kapljo se plazi parazit v moje telo

ženska
račun prosim

10 MIDVA:
ulezi se mirno na žrtvenik svojih prepričanj
ulezi se in pusti črnim verigam da ovijejo tvoje roke
pusti težke okove da se spustijo na tvoje noge
pusti hladnim kamnom da ukleščijo tvoje telo pod svojo težo
čas je

grozljive elipse temnih senc krožijo po nebu
večerne prikazni z golimi glavami
težkimi krili brez peres
vratovi sklonjenimi naprej z enim samim ciljem
naznanjajo

trgajo
trgajo tvoje meso in iz zevajočih ran pijejo tvojo kri
nasmehni se
kljujejo
kljujejo tvoje oči in praskajo tvoj obraz
smehljaj se
prebadajo
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prebadajo tvoje noge sulice njihovih krempljev
smej se
parajo
parajo tvoj trebuh in maličijo tvoje roke
zasmehuj jih
kričijo
kričijo s predirljivimi glasovi ki ti mrtvijo čute
krohotaj se
tako močni so v svoji nemoči

naj iztrgajo tvoje meso in izpijejo tvojo kri
izkljujejo tvoje oči in izpraskajo tvoj obraz
razparajo tvoj trebuh in izmaličijo tvoje ude
tako zaverovani v kriva prepričanja
tako trdni v svoji plehkosti

srce je ostalo na trdem tnalu
rdeče in nedotaknjeno
oni so sužnji mračin
kako dolgo še?

moški in ženska sta nerazdružljiva celota. Vsak človek je svoj moški in svoja ženska. Razhajata se, vendar se vedno 
znova srečata in najdeta svoj svet, ki je lepši in tako drugačen. Dopolnjujeta ga s svojo raznolikostjo in izpolnjujeta 

skrite prostore drug drugega, ki ostajajo prazni in nezapolnjeni. Lovec in nabiralka iz daljne zgodovine, neločljivo 
povezana, sta se skozi stoletja razvila v ekonomsko popolnoma neodvisni bitji in se zaradi socializacije razšla. Dejanja 
drugega so postala samostojna in ženska odvisnost od moškega v materialnem smislu zgodovina. Pa vendar potrebujeta 
drug drugega. S pogovorom vsakodnevno premagujeta strah pred drugim, strah pred žensko emancipacijo in moško 
patriarhalnostjo, ki ga je tako težko priznati. Ki ga oba ovijata v neštete oblike, spreminjata in drugačita in mu včasih niti 
ne vesta imena. Vendar s komunikacijo in kompromisi biološko razdaljo v razvoju spet zbližujeta. Hranita se z zvenom 
besed drugega in hkrati skupaj pojeta pesem iskanja in hrepenenja.

Nista in nikoli ne bosta enaka. A sta vendarle delčka skupnega bitja, popolne celote. Popolnoma različna in vsak svoje 
vesolje. Vendar enaka v svoji vrednosti. Enaka v svojih sanjah, upih, strahu, pričakovanjih..
Enaka v svoji neizmerni želji Biti.

»Objokane princese, sklonjene glave zamišljenih princev - Privid je edini paradiž, iz katerega ne moremo biti pregnani.« 
piše Klikot ljubezensko pismo Hani. Moški in Ženska čakata na dogodek. Vsa Goga čaka na dogodek. V svoji bolestni, 
neukrotljivi želji hlepi po popolni izmirjenosti in vpije po medsebojni zadovoljitvi.
Kdaj bo Zemlja dočakala Adama in Evo, ki z roko v roki stopata skupaj po poti sanj in izzivov v mesto in ne prinašata 
utopičnega raja, temveč njeno mogočnost in polnokrvnost. In Življenje.
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BorBa Za eNakost – BorBa Za ŽivljeNje

vsak človek se rodi z namenom. tako so se rodili ljudje in med vsemi 
njimi tudi človek, ki je izumil parni stroj, drug, ki je iznašel lokomotivo, 

in ostali, ki se ukvarjajo z atomskimi bombami. ampak nekateri prijokamo 
na svet tako, da kaj kmalu uvidimo, da ne bomo slavni in uspešni. Naše ime 
ne bo zapisano v nobenem šolskem učbeniku ali enciklopediji in zato tudi 
obstaja zelo majhna verjetnost, da bi pobrali kakšno Nobelovo nagrado 
za prizadevno delo ali posebne dosežke. in ko bomo umrli, bomo samo še 
en strošek več pri pogrebu, nato pa le bežen spomin ter zapisano ime na 
pokopališču. 
pa dovolite, da se vam moje veličanstvo predstavi. sem vita. vita plečnik in 
vsekakor ne morem dodati oznake jamesa Bonda - 007, saj je moje življenje 
vse prej kot zabavno. delam kot odvetnica v priznanem pravnem podjetju 
in imam šefa, ki para živce vsem nam, ne le tistim, ki kdaj pa kdaj izgubijo 
primer.
sem torej normalen človek z navadnimi pogledi na svet. predvsem sem pa 
ženska, ki trenutno nestrpno sedi na sodišču in čaka na prihod sodnika v 
primeru kajžar proti Bračič. Bistvo zadeve je, da je moja stranka v podjetje 
vložila prošnjo za zaposlitev, kjer je izpolnjevala popolnoma vse zahteve, 
ki jih je podjetje navedlo. a sprejet je bil mlajši moški z manj kot 5 let 
delovnimi izkušnjami in visokošolsko izobrazbo, čeprav je pisalo, da je nujna 
univerzitetna izobrazba ter 5 let delovnih izkušenj. s temi dejstvi in dokazi 
na papirjih je gospa kajžar prišla k meni in zdaj toži šefa podjetja - gospoda 
Bračiča.
danes se torej odloča, kdo zmaga in kdo se vrne domov praznih rok ter brez 
službe. 
vstanemo, saj je prišel sodnik, medtem ko zapisničarka s pričakovanja 
polnim obrazom že sedi in bulji v računalniški ekran ter čaka, da bo lahko 
hitro kaj natipkala.
ko je začetna procedura mimo, me sodnik povabi na izpraševanje zadnje 
priče.
mirno vstanem in stopim do priče ter začnem: »če se ne motim, ste vi prav 
tako zaposleni pri gospodu Bračiču, hkrati pa eden izmed njegovih dobrih 
prijateljev, je tako?«
»res je,« odgovori in pri tem malce pordeči.
sprašujem se, od kod rdečica, ki izdaja človeka ne samo pri laganju, temveč 
tudi pri sramotnih dejanjih. Nadaljujem: »izvedela sem, da je v vašem 
podjetju zaposlenih 23 ljudi, od tega samo ena ženska in to je čistilka. ali 
mogoče v svojih 14 letih pomnite človeka, ki se je po spolu razlikoval od 
vašega in je bil zaposlen v tem podjetju?«
»mi z ženskami tesno sodelujemo, gospa odvetnica…« odvrne, a ga 
prekinem: »v to ne dvomim, gospod,« a že slišim: »ugovor, vaša milost!« 
Bračičev kolega še bolj pordeči in s tem še bolj vzpodbudi mojo 
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radovednost. le česa se tako sramuje oziroma česa se 
tako boji?
»gospa…« hoče nadaljevati, a revež ne ve, da sem še 
kar gospodična, zato ga popravim: »Zaenkrat še kar 
gospodična, ampak lahko pa nadaljujete prosim.«
»amm,« se zmede. »torej, gospodična, seveda, kot sem 
rekel, z ženskami na trgu tesno sodelujemo, ampak 
v podjetju pa, kar pomnim, imamo zaposlene samo 
moške. in samo poglejte kako podjetje hitro napreduje! 
v moških je prihodnost, ženske so za v kuhinjo!«
uh, kaj pa ta misli, da je?! da si upa ženske kritizirati in 
poniževati pred mano! Hitro, polna jeze, ki je zaenkrat 
še ne kažem v polni meri, odvrnem: »vsi smo enaki, 
gospod. Nihče ni ustvarjen samo za delo s štedilnikom. 
Življenje temelji tako na moškem kot ženskem svetu, 
dva pola, ki ustvarjata celoto. lepo vas prosim, no! 
saj smo vendar v 21. stoletju, kjer ženske nismo več 
zaznamovane, onečaščene in zaničevane in vsekakor 
nismo tiste, ki speljejo može na napačno pot! iz vašega 
podjetja, gospod, pa ne bi bilo danes nič, če ne bi bilo 
žensk in takšnega povpraševanja po vaših izdelkih in 
njihovega zaupanja vam. torej ženskam med ostalim 
tudi pripada čast, da vaše podjetje sploh napreduje!«
»se ne strinjam in mislim, da je gospod šef popolnoma 
pravilno ravnal, ko gospe kejžar ni sprejel v službo. kot 
vidite, je zelo negativno nastrojena, maščevalna in ne 
zna prenašati porazov. Ženska, pač. celo do odvetniške 
pisarne je takoj stekla in začela delati samo zgago! takoj 
lahko sklepate, da enostavno ne ustreza moški logiki 
in skupnosti!« zaripel pove v eni sapi in na trenutek 
pomislim, da mu bo obraz od jeze razneslo in njegova 
kri brizgnila direktno vame. 
Hitro zajame dih in preden utegnem spregovoriti, začne, 
tokrat še bolj napadalno: »sprijaznimo se s tem, ljudje, 
da je človeška rasa razdeljena na dva različna si spola, 
ki vsak zase zagotavljata njeno stvaritev in obnavljanje. 
Ženska je mati in moški daje kruh družini. Ženska nikoli 
ne more biti tako ustvarjalna, kot je lahko to moški. in 
več moških…« 
sodnik ga prekine: »gospod, oddaljujete se od bistva 
problema!«
»vaša milost, samo še nekaj  želim povedati!«
»pa ne s takim obnašanjem,« mu nasprotujem. 
»opozarjam vas, da pozabljate, da v naši družbi ženska 
in moški predstavljata kreativni par, kjer oba skupaj 

sestavljata celoto in zaključen okvir življenja!«
instinktivno se umaknem, saj mam občutek, da mu 
bodo žile na vratu napele in pogledale skozi tanko in 
pordelo kožo ter brizgnile življenjsko tekočino po vsej 
dvorani. 
a on nadaljuje: »kaj se pa umikate zdaj? ste končno 
videli, da imava z janijem, hočem reči,« njegov zgornji 
del telesa od vratu naprej dobesedno spominja na 
razpadel, a zrelo rdeč paradižnik, »gospodom šefom 
prav?«
Ne menim se za njegove besede. Znova mojo pozornost 
pritegne njegova nenadzorovana rdečica na obrazu, 
ki je sama jeza ni mogla povzročiti. Barva se spremeni 
vedno takrat, ko omeni svojega »gospoda šefa«. čudno, 
le zakaj so v podjetju samo moški. diskriminacija? 
danes in to še v evropi? in kako veliko ima za povedati 
slabega o ženskah. prevzamejo ga čustva in trese se. 
Šefa poimenuje po imenu in začutiti je posebno nežnost 
v njegov glasu. posveti se mi in kljub temu, da mi 
lahko nasprotni odvetnik ugovarja, sodnik pa opozori, 
izkoristim svoj šesti čut in vprašam: »vidva z vašim 
šefom tudi na drugih življenjskih področjih tesno,« pri 
tem zadnjo besedo močno poudarim, »sodelujeta, prav 
tako sta oba zelo ambiciozna, delata trdo v noč…« 
presenetljivo. Ne prekine me odvetnik, niti sodnik, 
temveč prijatelj, ki vstane. prst, ki spominja na pištolo, 
naperi vame in zakriči: »ja, midva se tega ne sramujeva!«
»česa, gospod? kaj natanko nam želite povedati? da ste 
z gospodom Bračičem več kot le prijatelja? da sta par?«
sodelavec začne mencati z nogami, pogled usmeri v tla 
in komaj vidno prikima.
»Naj gre, prosim, v zapisnik, da je sodelavec na moje 
zadnje vprašanje odgovoril pritrdilno!«
pri tem pa sam gospod šef, ki je do sedaj mirno sedel in 
poslušal razpravo, vstane in zakriči: »Ni res! laže!«
prijatelj se znajde v neprijetni situaciji, ampak kljub 
temu vztraja pri svojem: »ampak jani, vem, da je 
nerodno samo priznanje, ampak sam veš…«
»lažeš! kako si mogel to reči?! ko pa sva se vendar 
zmenila…«
odvetnik lastnega klienta nemo opazuje in ga z očmi 
počasi ubija, hkrati pa želi, da se sam nikoli ne bi vpletel 
v ta primer. seveda, ko mu pa gospod Bračič ni povedal 
najvažnejšega dejstva pri obravnavi. Zatajil mu je glavni 
razlog za zavrnitev gospe kejžar. to je nekaj najhujšega 
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za odvetnika. da se mu lasten klient izneveri in se mu ne 
zaupa. 
»gospod Bračič, svetujem vam, da ste v nadaljevanju 
razprave rajši tiho in se mirno usedete nazaj na svojo 
klop,« mu svetuje njegov razočarani odvetnik.
Začne se bitka med odvetnikom in stranko, med katero 
se vmeša še gospod prijatelj, ki je malce več kot samo 
kolega, nato pa sodnik celotno zmešnjavo prekine in 
udari s svojim kladivcem. 
moj namen je dosežen. Zmagovalno se  nasmehnem in 
povem, da nimam več vprašanj. smili se mi le sodelavec, 
ki je pravkar pred polnim sodiščem priznal, da je tudi 
sam homoseksualno usmerjen, vendar za zaroto v 
njegovem primeru resnično ni vedel. tudi šef, ki ne 
mara pametnih žensk, je nemo strmel v tla in bil vidno 
razočaran.
sledi odmor, kjer mi kolegi čestitajo za vztrajnost, 
predvsem pa potrpežljivost, čeprav je res, da sem bila z 
živci čisto na koncu. po dvournem premoru bo sledil še 
sklepni govor obeh odvetnikov in zadeva bo zaključena. 
gospa kajžar me povabi na kosilo in še kar ne more 
verjeti, kako sem lahko ostala tako mirna. ah, ko bi ona 
vedela resnico…
 
vrnemo se v »hišo pravice«. Na začetku ima govor 
odvetnik obtoženega. govori nekaj o temeljnih 
človeških pravicah in o tem, kako ima vsakdo pravico do 
svobode mišljenja in izražanja in zatorej naj bi gospod 
Bračič pod svoje okrilje vzel le može. 
ja, pa kaj še! seveda mu bom takoj nasprotovala z 21. 
členom splošne deklaracije o človekovih pravicah. 
Zapišem si člen kot eno izmed točk v svoji dispoziciji 
samega govora in poslušam dalje, čeprav mi po 
glavi rojijo misli, ki niso povezane z zakoni, temveč z 
moralo, etiko in socialnim vidikom naše družbe. a že v 
naslednjem trenutku me pokliče sodnik pred poroto. 
vse oči so uprte vame in v veliki dvorani vlada mir 
in tišina, ki jo zmoti pokašljevanje. Ženske in moški 
pred mano, z beležkami v rokah, čakajo. pozorno me 
opazujejo in  napeto pričakujejo, kako bom izpeljala svoj 
epilog in kronala svojo zmago. 
da ne odvrnem pravkar pridobljene in za nas odvetnike 
zelo cenjene pozornosti in zagotovila, da me bodo 
pozorno spremljali še naprej, začnem nagovor s šalo. 
sprostila bom vzdušje v dvorani, pomirila strasti in 

mogoče pritegnila še kakšen pogled več. toliko bolje 
zame. Začnem počasi pripovedovati: »Bila sta adam 
in eva. moški in ženska. Nekateri se radi pošalijo in 
pravijo, da je Bog ustvaril evo iz adamovega rebra, saj 
je to edina kost v našem telesu, ki nima mozga. spet 
druge pa trdimo, da je Bog neverjeten umetnik, saj le ti 
pri svojem ustvarjanju naredijo najprej skico, šele nato 
zares neko vredno delo.« 
»Hehehehe….«
»tišina!« poči sodnik s kladivom po mizi, da se vsa 
dvorana zatrese. strogo me pogleda: »gospodična 
odvetnica. Nadaljujete s temo in malo več resnosti, 
prosim! Zaključimo že ta primer.«
»ljudje se neprestano delimo med seboj na različne 
načine z različnimi kriteriji. Na mlade in stare, lepe 
in grde, postavne in zvite, naivne in stroge,…, ne da 
bi se zavedali, da je edina in stvarna delitev, delitev 
na dva različna spola. tako gledano smo mi vsi, kot 
ljudje, še vedno v obdobju otroštva kulturnosti, živimo 
pa v družinskem okviru, kjer predstavlja ženska telo, 
moški pa glavo. Neverjetno se mi zdi dejstvo, da smo 
vsi ljudje, oba spola v zibelki popolnoma odvisna od 
matere, ženske. kasneje odrastemo, krepi se naš ego, 
hormonski sistem in zadeve si upajo obrniti ravno 
moški popolnoma na glavo. Ne prenesejo žensk, a po 
drugi strani želijo, da postanemo ženske odvisne od 
njih! Žal v tem primeru odpove vsa modrost. kako naj 
preživi človeštvo brez ljubezni in enakopravnosti med 
spoloma? tekmovalnost, maščevalnost, ljubosumnost 
in strah so največji sovražniki vseh nas, ne glede na 
spol. Ženske pa že iz tradicije čutimo dodaten naboj za 
svoje pravice in moško priznanje. drage moje dame, ki 
sedite tukaj v dvorani in poslušate današnjo zgodbo, 
sprašujem vas, kako bi se počutile v situaciji, v katero 
je gospod Bračič zavestno in ignorantsko spravil gospo 
kajžar? sama se je počutila, kot mi je bila povedala, zelo 
prizadeto, razvrednoteno in neumno. kljub temu, da 
nas nekateri smatrajo za občutljiva, naivna in čustvena 
bitja in prepričanju mnogih, da še ne sodimo v politiko, 
se me ne damo!« oči imam usmerjene v vsako žensko 
v dvorani. govorim z močnim, jasnim in predvsem 
samozavestnim glasom: 
»to je dokazala tudi moja klientka, ki se želi boriti za 
enakost spolov! prav tako šefa podjetja ni zmerjala 
z homoseksualcem in ga poniževala pred ljudmi na 
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sodišču, medtem ko ji je gospod s tem, ko ji je krivično 
odvzel delodajalsko mesto, napravil krivdo, saj jo je 
označil za manjvredno in nesposobno, še preden je 
svoje delavne spretnosti sploh pokazala.
lahko pa naredimo vsesplošen sklep in rečemo, da so 
moški na nas ženske samo ljubosumni, ker sami niso 
sposobni izražati globokih čustev, pa če tudi se trudijo. 
Še po telefonu s prijatelji si ne dovolijo pogovarjati 
dolgo v noč.« Zajamem dih in nadaljujem.
»menite, da bo kdaj drugače? da bi ženska navijala za 
moški ego in moški za žensko čustveno nakladanje? 
utopija, ljudje! rivalstvo je pogubno za oba spola, 
verjemite.  
Ženske moramo sprejeti moške z vsemi njihovimi 
napakami, moški pa ženske – lepotice ali kakršne smo 
pač,« zopet smeh, »in ko bodo dojeli naše kompleksne 
možgane, pri čemer bodo besedo možgani pokazali v 
narekovajih, ne bo potrebna nobena obravnava, kot je 
današnja. 
Navsezadnje smo tako pred Bogom kot tudi pred 
zakonom enaki. in 2. točka 21. člena v splošni deklaraciji 
o človekovih pravicah pravi, da ima vsakdo pod enakimi 
pogoji, poudarjam, pod enakimi pogoji, pravico do 
zaposlitve v svoji državi, ne glede na spol.«
Za trenutek neham govoriti, zberem misli, ki me 
obkrožajo. ko po določenem času začutim, da sem 
ponovno pridobila naklonjenost občinstva, zaključim:
»Naj zaključim. v življenju nastopi čas, ko se mora človek 
boriti, in spet čas, ko mora priznati, da je njegova usoda 
neizogibna. Naša usoda je naš spol in boriti se za skupno 
življenje je naše poslanstvo. to je vse kar mislim. Hvala.«
tišina. Še kar tišina, hujša, kot kdajkoli prej. Nobenega 
kašljanja, presedanja, šepetanja. Nato pa… ploskanje. 
Bučno in glasno. celo sodnik, ki je zavezan k 
nepristranskosti, se mi je nasmehnil. 
Nato se je ploskanje umirilo in pričelo šušljanje z listi, 

ki si jih je porota med sabo podajala. Nekaj časa samo 
sedimo in čakamo na odločitev.  
končno se porota le odloči: »v primeru kajžar proti 
Bračič porota spozna za krivega obtoženega, ki mora…«
ljudje vstanejo, nekateri mi čestitajo, stranka me 
objame, glas poročevalca pa še kar odmeva nekje 
v ozadju. ko se glasovi poležejo, sodnik zaključi z 
obravnavo, odvetnika si drug drugemu podava roke in 
jaz, vita plečnik, ponosno odkorakam iz dvorane. 
Zdaj je pravi čas, da se okličem za 007. mogoče res ne 
bom izumila časovnega stroja, ampak lahko pa storim 
veliko na področju enakopravnosti med spoloma. pač 
se ne zapišem v zgodovino, temveč v srca ljudi, saj je ta 
dosežek pomembnejši od knjig, ki se bodo izgubile ali 
ostale neprebrane. 
sprašujem se, kaj je vrednejše, kaj bolj koristno? in ni 
dovolj, da govorim in poudarjam le svoje vrednote, najti 
moram tudi sredstva, s katerimi bom svoje mišljenje 
lahko pričela udejanjati, saj to ni samo borba za 
enakopravnost, temveč boj, ki ga bijemo skozi celotno 
življenje. to pa ni črno, niti belo, kot tudi ne samo zeleno 
ali vijolično. vsebuje celoten spekter barv. Bistvo je, da 
nobena barva ni grda, ne lepa, kot tudi človek ni ne 
dober ne slab, temveč je samo drugačen. drugačen po 
spolu, drugačen po barvi, drugačen po sprejemanju 
in dajanju. to raznolikost med nami pa nekateri težko 
sprejmejo. ampak ko bodo uvideli drugačnost, ki nas 
obdaja in kako lepa je ravno zato, ker je sama zase 
edinstvena, bodo videli spekter – paleto barv Bodo 
presenečeni? ali pa bo družba toliko »napredovala«, 
da bomo ljudje postali neobčutljivi za lepoto in za 
sočloveka? 
in potem bo človek znan samo še po svojem imenu, 
ki ga bodo sestavljale črke, izpisane na kamnitem in 
hladnem marmorju.  
ali lahko kaj storimo v tej smeri? lahko! torej, gremo na 
delo! 
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tek Za vlakom eNakosti

pogledi v stoletja ali tisočletja oddaljene dni razkrivajo mnogo stvari. slike, 
ki jih takrat vidimo, se med seboj zelo razlikujejo. Nekoč sta prevladovala 

lok in kopje, tvorca življenje zagotavljajočega orodja. takrat so ženske nabirale 
sadje in druge užitne rastline. malo manj nekoč je veljalo prepričanje, da je 
navezovanje stikov z nezemeljskimi bitji simbol zla, zdravljenje z neustaljenimi 
metodami in videnja prihodnosti prav tako. takrat so ženske gorele. obdobje, 
ki poteka, pa zaznamuje borba za to, da bi med spola končno lahko postavili 
enačaj, ki bi pomenil enako vrednotenje in družbeno vključenost obeh spolov 
na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. enako obravnavanje vseh je 
namreč temelj demokracije in pogoj socialne pravičnosti.
Borba za enakost in enako obravnavanje spolov ima smisel takrat, ko njeni 
zmagovalci ne dosežejo le navidezne zmage, zapisane v zakonu, ampak se 
uradno predpisana pravila igre tudi upoštevajo. dejstvo je, da so bila mnoga 
vprašanje glede razlik med spoloma formalno že zdavnaj rešena v korist 
enakopravnosti, pravičnosti in nediskriminacije, toda enakosti z besedami 
na papirju ne moremo zagotoviti. Najpomembnejše je udejanjanje sprejetih 
sklepov v resničnem svetu. temu pa ni zmeraj tako in to je ena izmed 
poglavitnih težav, s katerimi se pri teku za vlakom enakosti ženske soočajo. o 
tem pričajo številni primeri razdeljevanja vlog, položajev in moči, na katere niti 
zakoni nimajo vpliva.

spomin na navidez popolne antične demokracije je nekoliko zavajajoč. 
poskusimo se spomniti ene same pomembne ženske osebnosti markantnega 
formata tistega časa in ugotovili bomo, da je ni bilo. Še več: platonsko 
določanje voditeljevih karakteristik jasno priča o tem, da so takrat izhajali 
iz pradobe, v kateri je moški uveljavil svojo vlogo kot lovec, glava družine, 
mentor in zgled bodočim rodovom. to pa izhaja iz preprostega biološkega 
determinizma, ki v izhodišču postavlja moškega kot fizično močnejšega 
predstavnika rase. da so takratni moški to izrabili za prevzem vladarskega žezla, 
ni nič nenavadnega. izhajamo namreč iz živalskega sveta, zato je logično, da 
so tudi osnovni principi našega ravnanja živalski: močnejši zavlada šibkejšemu. 
fizično močnejši moški je prevzel primat nad fizično šibkejšo žensko.

po drugi strani pa bi prizadevanje, da bi homo sapiensi kot razumna bitja 
premostili spolne razlike v smislu družbenega rangiranja, prav zaradi tega 
atributa – razuma – lahko doseglo svoj cilj. razen v redkih, od modernega 
sveta odmaknjenih marginalnih skupinah, fizična moč pri izbiri voditelja 
družbe ne igra več vloge. vzpostavljeni so demokratični in nediskriminatorni 
mehanizmi funkcioniranja države. kot rečeno, pa je problem prav udejanjanje 
spolne enakosti v resničnem svetu. Zanimivo je, da se na nekaterih področjih 
po meni nerazumljivem načelu uveljavljajo nekatere nove bonitete za 
moške. ena takih je gotovo očetova možnost koriščenja starševskega varstva. 
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tu sploh ne gre za konzervativna stališča, ampak za izključno znanstvena. 
otrok namreč po rojstvu z biološkega stališča gledano potrebuje mater, zato 
potrebe po zamenjavi vlog v tej fazi ne vidim. seveda bi bilo v fazi zgodnje 
socializacije primerno, da je z otrokom tudi oče, toda že zaradi eksistenčnih 
razlogov je to težko izvedljivo.

vprašanja, ki so v modernih družbah najpogosteje zastavljena, pa so 
povezana z družbeno močjo žensk in položaji, ki jih zasedajo. izobrazbena 
vertikala jasno kaže, da so ženske v primerjavi z moškimi uspešnejše vse do 
najvišjih izobrazbenih ravni. tam je delež žensk znatno nižji, čeprav v zadnjih 
letih razlika upada. s tega vidika postane zanimivo vprašanje vodstvenih 
struktur. so to res zgolj najvišje izobraženi moški? vsaj v sloveniji to zagotovo 
drži, saj vodilne gospodarske družbe vodijo skoraj izključno moški. v 
vrhunskem gospodarstvu, ki je opora vsake uspešno delujoče države, ki se ne 
more zanašati na še nekaj časa zanemarljivo omejene vire naravnih bogastev, 
pa se ta problem lahko tudi seksistično potencira. možno je uveljaviti 
prepričanje, da je moški boljši gospodar kot ženska, da je posledično že 
zaradi spola primernejši za vplivno delovno mesto, da je kot moški sposoben 
sprejemati boljše odločitve in podobno. v tej točki se je potrebno vrniti k 
omenjenim biološkim in razumskim dejstvom, ki takšna prepričanja na mah 
zatrejo. vendar je težava ta, da se marsikateri moški tega noče zavedati, saj 
bi zanj zaradi prisotne večvrednostne seksistične mentalitete že izenačitev z 
žensko pomenila ponižanje.

kljub temu, da jih na vodilnih mestih ni veliko, pa ženske nekatera izmed njih 
vendarle zasedajo. Na srečo pri tem ne gre zgolj za navidezno uresničevanje 
spolne enakosti v smislu družbenega položaja in moči, ampak te ženske 
svoje službe tudi vrhunsko opravljajo in s tem kažejo pot tistim, ki menijo, 
da glede na nizko zastopanost žensk v vodilnih strukturah tja tako ali tako 
ne morejo. stereotipni podobi ženske (matere, partnerice, gospodinje in 
seksualnega objekta idealizirane lepote) so debitantke na vodilnih položajih 
dodale novo dimenzijo – uspešno poslovno žensko. to je nov tip ženske, 
ki jo mika marsikaj. preživelo vdanost v pospravljanje in skrb za otroke so 
zamenjali samozavest, energični entuziazem, jasno zastavljeni cilji ter vizija 
boljše prihodnosti. Žensko 21. stoletja torej privlačita tudi politična kariera 
in humanitarni projekti – prav ta kombinacija je verjetno najboljša pot k 
napredku in pozitivno obarvani prihodnosti, take ženske pa najboljši zgled 
vsem – seveda tudi moškim.

pregled spolnega razmerja sil v političnih krogih nedvoumno pokaže, kakšna 
je bila preteklost, ki je izoblikovala sedanjost. ogromna večina moških proti 
skoraj nezaznavni manjšini žensk deluje naravnost zastrašujoče. Zanimivo je, 
da so bila v nekaterih državah že pred časom uveljavljena pisana in nepisana 
pravila, ki govorijo o zastopanosti predstavnikov na podlagi razlik, ki jih 
izbiramo sami. minimalna določena zastopanost žensk v politiki pa je, čeprav 
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si spola ne izbiramo sami, le bežno zaznaven pojav na svetovni politični sceni.
tudi v sloveniji smo pozvonili že skoraj po toči; v tretjem tisočletju se nam je 
zastavilo vprašanje, ali smo že pripravljeni na žensko predsednico. to kaže na 
izrazito zadržanost in nezaupljivost, ki smo ju do vplivnih žensk izražali vse do 
sedaj.

ponekod težav s tem nimajo že nekaj časa, a ob neprestani propagandi 
moštva svetovnih voditeljev moških za domala vzorne primere vodenja 
držav s strani žensk mediji ne najdejo prav veliko prostora. tako so na primer 
finska, irska in latvijska predsednica na čelu držav, ki doživljajo velik razvoj. 
Ne da bi zasluge za napredek pripisoval izključno eni osebi, a prav finska in 
irska sta državi, ki si jih v marsičem tudi slovenija postavlja za zgled. finski 
izobraževalni model in irski izkoristek vstopa v evropsko unijo sta le dva 
izmed najbolj izstopajočih kazalcev, ki kažejo na pravilne usmeritve teh držav. 
tudi v sloveniji morda obstaja ženska, primerna za predsedniški položaj, a v 
trenutni situaciji je njena izvolitev lahko le posledica nasičenosti ali zamer do 
določenih obrazov. Za vstop skozi velika vrata je namreč potrebno prehoditi 
veliko stranskih poti in stopiti skozi mnogo malih vrat. to pa pomeni leta 
političnega kaljenja in dozorevanja, česar pa v dosedanjih letih samostojne 
države na ustrezni ravni verjetno ni primerno izvedla nobena ženska. dejstvi, 
da imamo v vladnem naboru eno samo ministrico, oseminsedemdesetim 
poslancem pa družbo dela dvanajst poslank, dovolj zgovorno pričata o 
tem, da v naši državi cena igralk na političnem tržišču še ni dosegla visokih 
vrednosti.

obdobje enakosti v politični zastopanosti spolov pa morda le prihaja, kajti 
uvedbi kvot in sistemov zadrge v nekaterih primerih že delujeta. predvsem 
nadnacionalni parlamenti in skupščine so lep kazalec k udejanjanju enakosti 
spolov po moči in družbeno-političnih vlogah. uvedba takih volilnih sistemov 
se bo kakšnemu seksistu verjetno zdela diskriminatorna, češ, saj so že doslej 
same volile moške, zakaj ne bi bilo tako še naprej. vprašanje, ob katerem se 
velja ustaviti. Niso več časi thatcherjeve ali ghandijeve, toda menim, da razen 
redkih izjem ženske še danes težje dobijo priložnost za odmevno kariero, zato 
so taki predpisi edina možnost za dosego enakosti spolov. sploh ne vidim 
razloga, zakaj ne bi uvedli kar določila o enaki zastopanosti obeh spolov v 
pomembnih organih. to bi bila potem dejanska enakost. tudi pri sistemu 
zadrge je bil moški vselej uvrščen pred žensko, a so brez dvoma taki sistemi 
velik korak naprej v izenačevanju vloge spolov.

v zadnjih nekaj letih je na svetovnem prizorišču udarna mesta zasedlo 
precej žensk. vprašajmo se, kdo so. ali gre res za nekaj novega ali zgolj 
za nadaljevanje stare igre z drugimi figurami? je to trend, kmalu minljivi 
hit ali naključje? Zaenkrat lahko zgolj ugibamo, gotovo pa je, da imata 
največjo moč in vlogo trenutno angela merkel in condoleeza rice. veljata 
za najpomembnejši ženski na svetu, zato je dejstvo, da riceova ne izhaja 
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iz političnih krogov, domala osupljivo. merklova je primer drugačnega 
političnega preboja, saj je svojo pot do kanclerskega položaja dolga leta 
marljivo tlakovala. danes lahko rečemo, da je dosegla svoj jasno zastavljeni 
cilj in da na prestolu deluje zelo suvereno in všečno. Novi zvezdi na tem 
nebu bosta morda zasijali že kmalu, če bosta segolene royal in Hillary 
clinton uspešno prestali vse preizkušnje do tja. Za clintonovo velja, da se 
pri doseganju svojega visokega cilja opira na lastno in moževo politično 
preteklost, kar je verjetno pomembna utež, ki bi lahko odločila njej v prid. 
politična novinka ni niti morebitna bodoča francoska predsednica, za katero je 
že dolga politična zgodba.

Ne glede na vse stranske dejavnike igra politike ostaja celota zbranih 
strateških in taktičnih sposobnosti, v kateri je bolj kot kjerkoli potrebno 
predvideti več kot zgolj eno potezo naprej. in v tem ne bodo ne merklova, 
riceova, royalova ali clintonova uvedle nič novega, saj so pravila znana 
in domala nespremenljiva. Zavedati se moramo, da delo politika, njegova 
družbena vloga in razpolaganje z močjo niso determinirani s spolom. 
Ženstvenost pomeni le dodatno dimenzijo, ki je v času razprav o enakosti in 
pravičnosti lahko pomembna. Zato menim, da ženske na vodilnih položajih 
nikakor ne smejo prikrivati ali tajiti svoje ženstvene plati. čeprav je na 
političnem bojišču nastavljenih veliko min, se že zato, ker so v tem času ženske 
na vladarskih položajih precejšen hit, zdi ta čas primeren za nove korake proti 
udejanjanju enakosti spolov. od teh žensk se domala pričakuje, da bodo z 
drugačnim, morda manj zaletavim in bolj premišljenim, čutnim stilom dosegle 
tisto, česar moški niso uspeli ali niso hoteli. seksisti bi se gotovo obregnili, češ, 
zdaj ste na potezi, pa jo naredite.

iskanje rešitve in slog odločanja sta tista, po katerih se po mojem mnenju 
žensko vladanje najbolj razlikuje od moškega. katere odločitve so bile 
pravilne, zmeraj pokaže čas. pot iskanja pa je zmeraj ocenjevana sproti, 
zato bodo ženske metode, če bodo takšne res ostale, morda naletele na 
pozitivnejši sprejem kot predvidljive poteze vladarjev standardnega formata. 
poraja se tudi dvom, ali bo ženska na predsedniškem mestu ravnala drugače 
kot moški, ali pa bo uporabila preverjene recepte, kako obdržati sebe in 
državo na veji. ti recepti največkrat predpisujejo prav tisto agresivnost, 
surovost, brezkompromisnost in druge značilnosti moškega pračloveka, ki jih 
v sodobnih časih pričakujemo v manjši meri.

pravica vseh, tako žensk kot moških, pa je ob enakosti tudi boljši jutri, v 
katerega vlagamo več kot le željo in upanje. prizadevanje zanj bo namen 
lahko doseglo le takrat, ko s svojim početjem ne bomo posegali v pravice 
drugih. Ne mislimo zgolj na lastne ugodnosti in obveznosti drugih; če bomo 
imeli v mislih lastna dobra dela, s katerimi bomo ugodili tudi drugim, bomo s 
tem veliko prispevali k uresničitvi mnogostranskega projekta enakopravnosti 
in enakosti.
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eNakost med spoloma - delo, ki ZdruŽuje...

ko takole prebiram letošnjo tematiko za natečaj, se ne morem prav odločiti, 
o čemu naj pišem. enakost med spoloma je namreč zelo relativen pojem. 

če pogledam stanje doma, pa v šoli, v službah pri nas ali v evropi, še nekako 
povezujem enakost položaja med moškimi in ženskami. Bolj se selim proti 
aziji in afriki, manj je možnosti tega enačenja. pri nas se namreč ženske tako 
zasebno kot poslovno lahko že skoraj povsem enačijo z moškimi, medtem ko 
na črni celini o tem žal še ne moremo govoriti. ali bomo sploh kdaj lahko?
ker kar precej spremljam dogajanja na naši politični sceni, pa tudi dogajanja v 
družbi nasploh, lahko rečem, da se z vsakim letom bolj približujemo enakosti 
med spoloma. Nekoč so bile ženske le sinonim za matere in gospodinje, danes 
pa veliko časa namenjajo tudi izobraževanju in delu na različnih družbenih 
področjih. in poleg tega je njihova največja vrlina prav zmožnost povezovanja 
družinskega in poslovnega življenja. tu velikokrat prednjačijo pred moškimi 
in so jim lahko resnično za vzor. doma podpirajo vsaj tri vogale »hiše,« v 
službi pa so tudi dosledne in večkrat neizprosne voditeljice, ki točno vedo, 
kaj hočejo. Še marsikateri moški prizna, čeprav ne rad, da bi si želel žensko 
za vodjo oz. direktorico. res pa je, da takšno vlogo veliko bolje oz. če rečemo 
malo drugače, pravičneje, opravljajo tiste ženske, ki imajo doma družino. 
moža in otroke, ki zahtevajo svoj čas, red in predvsem prilagajanje. kajti 
samska ženska, ki nima drugih obveznosti in vidi samo delo v službi, lahko 
kaj kmalu postane »ekscentrična« in za kolektiv negativno naravnana, kar 
privede do slabega vzdušja oz. nerazumevanja med sodelavci oz. podrejenimi, 
to pa vodi tudi do slabših rezultatov, v skrajnih primerih pa celo do razpada 
podjetja. ker so ponavadi ženske bolj čustveno obarvane, lahko tudi to 
povzroča neprijetnosti v kolektivu. Bolj so zamerljive, bolj obremenjene in 
resnici na ljubo, tudi včasih bolj pristranske. kaj šele, če se jim zameriš... do 
njih moraš biti spoštljivejši, kdaj pa kdaj jih moraš pohvaliti, saj pri njih še 
vedno velja »da lepa beseda lepo mesto najde.« so pa vodilne ženske vedno 
bolj odločne, izobražene, opažam pa tudi, da jih vedno več poudarja širok 
spekter znanja. uspešne so na vseh področjih dela, tudi na nekdaj »moških« 
delih, kot so inženirska dela, industrijska proizvodnja,... govorijo vse več 
svetovnih jezikov, tudi računalniško so vse bolj pismene. Že krepko dosegajo 
nivo moških managerjev. tudi finančno politiko prav uspešno vodijo. kako 
zanimiva so njihova medsebojna srečanja, pa soočenja moški – ženske na 
različnih okroglih mizah, kjer kar prekipevajo od energije. res je, da tu prihaja 
tudi do trenj med spoloma, vendar večkrat vidim v tem zdravo konkurenco. 
morda je v današnjem svetu, predvsem gledano našo državo in evropo, razlika 
le v tem, da je zaenkrat še vedno po številu več moških uspešnežev kot žensk. 
Zato pa te morda toliko bolj izstopajo. 

ko takole prebiram časopise, poslušam različna televizijska soočanja, 
pa malo povprašam tudi starša doma, si nisem še povsem na jasnem, 
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kako pa je s plačilom za uspešne moške na eni in enakovredne ženske na drugi strani. kajti vse analize in lestvice 
najuspešnejših poslovnih ljudi kažejo ženske v samem vrhu, pri plačilu oz. teži »bogastva« pa se pričnejo pojavljati 
tam nekje proti sredini. v sami špici jih še ni. Zakaj? Zakaj uspešna ženska, ki fenomenalno vodi dva tisoč glavi 
kolektiv, ne more biti enako ali morda zaradi svojih vsestranskih sposobnosti, še bolje plačana od moškega 
managerja? diskriminacija med spoloma? da ali ne? kaj porečeta na to predsednik države in vlade? tukaj se žal ne 
strinjam z našim gledanjem na ženski svet in poudarjanjem enakopravnosti. če se prav spomnim zadnjih podatkov, 
so med stotimi najbogatejšimi ljudmi v naši državi le štiri ženske?! saj bogastvo ni samo prislužen denar, tu so tudi 
vrednosti različnih nepremičnin posameznika, a so vseeno razlike prevelike. 

kar malo preveč sem zašel na pot poslovne uspešnosti pri vodstvenem kadru in razmerju moški – ženska in 
enakopravnosti med njima. tu bi morda še najlažje našli njihove paralele. veliko težje je pogledati delavko v 
proizvodnji, ki dela za trakom, na normo. in to v treh, ponekod celo v štirih izmenah. in ko pride domov, se ne more 
uleči in odpočiti. čakajo jo otroci, ki potrebujejo mamo, da jih umije, obleče, nahrani in se z njimi pogovori. da si 
utrga kakšno minutko ali dve tudi za pravljico za lahko noč. in ob tem zaradi utrujenosti celo prej zaspi kot njen 
nadebudnež. kje so še ostala gospodinjska opravila. in takšna mati pride včasih utrujena na delo, zato tudi ni tako 
uspešna in kazen je hitro tukaj. marsikatera moška roka namreč ne pozna razumevanja za ženske, za njihovo garanje 
doma in vidi zgolj le delo v službi, ki je nemalokrat pretežko za krhko človeško bitje. Začne se z nižjim plačilom za 
opravljeno delo, sledi odpoved, to pa povzroča stres, bolezen in vodi v propad ženske, matere, družine.
tudi delo na kmetih je lahko lepo razdeljeno med družinske člane, med ženske in moške. moški sicer še vedno 
v glavnem opravljajo težja dela, ženske pa lažja, se pa ta dela bolje porazdelijo, avtomatizacije oz. sodobne 
mehanizacije je tudi vedno več in zadovoljstvo ob uspešnosti kmetovanja je za vse dobrodošlo. prav zanimivo 
je videti žensko na traktorju, kako z vso spretnostjo krmari in obdeluje njive, pa orje in je nasploh zadovoljna 
z opravljenim delom. in njeno zadovoljstvo se kaže tudi doma pri delu z otroki. to delo opravlja z veseljem, z 
nasmeškom na obrazu, četudi otrok joka in je nejevoljen. Zna ga potolažiti in zazibati v miren spanec. materina roka 
res dela čudeže. Žal je pa tudi res, da vsak moški ne zna ceniti takšne ženske. od nje pričakuje še več, včasih celo 
nemogoče. Napore in odrekanja, ki jih sam nikoli ne bi zmogel.

da prenesem to razmerje moški – ženska še v učiteljske vode. tu pa menim, da so učiteljice – učitelji oz. profesorice 
– profesorji morda še v najbolj enakopravnem položaju, tako po delu kot plačilu. če se vrnem v leta osnovne šole 
in razmišljam o tem danes v gimnaziji, ki jo počasi zaključujem, je verjetno relacija tukaj ena tistih pravičnejših. 
delo obeh spolov je enakovredno. Ni samo »ženskih,« kakor tudi ne izključno »moških« predmetov. tako na primer 
biologijo poučujejo profesorji ali profesorice, prav tako tudi fiziko in ostale predmete. pa saj je tako tudi prav. Ne bi 
mogel tudi reči, da so profesorice bolj stroge, dosledne ali za dijake »bolj uničujoče.« to so lastnosti oz. karakteristike 
posameznika, ne tolika predmeta, ki ga poučujejo. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti še dijaške plati. enemu 
bolj leži en predmet in mu je zato tudi profesor oz. profesorica bolj simpatična. Ne glede na spol. da ne bom preveč 
razpredal, naj ostane tako kot je. so profesorji in profesorice boljši in slabši, pa tudi dijaki se ločimo med seboj. 
tu spol ne igra nobene vloge. morda so včasih naše sošolke malo bolj odločne, a se fantje ne damo, in skušamo 
dokazati »kdo nosi hlače.« psss... Nam vedno ne uspe ...

Naj bo žena, mati, kmetica ali pa direktorica – vsaka zase najlepša je kraljica.
oče, mož, kmet ali direktor – vsak časti je vreden. 
Naj nas družijo ljubezen, svoboda, delo in medsebojno razumevanje – ne glede na spol in versko pripadnost. iščimo 
pozitivne vrednote vseh ljudi in vsakega posameznika. kajti vsak človek je bogastvo zase. reven ali bogat, bel ali črn. 
moški ali ženska. in če znamo to spoštovati, bomo vsi na tem našem malem planetu bogati - bogati v srcu in duši, 
prijazni do sočloveka. do branjevke na trgu in brezdomca pod mostom. kajti le enakost nas druži!
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 SREDNJA ŠOLA

tret ja  nagrada:

TJAŠA ŠULIGOJ
�. b, Gimnazija in Ekonomska 
srednja šola Trbovlje 

Mentorica: 
    prof. Manica Hribar
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Udeležba na Evrošoli -  simulaciji   
    plenarnega zasedanja Evropskega   
    parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem  
    taboru mladih nagrajencev  
    natečaja »Evropa v šoli«

vsi eNaki - vsi eNakopravNi

ko se je nekje v človeški preteklosti, tisočletja nazaj, majhen deček pri 
nabiranju gozdnih sadežev naenkrat spotaknil in si zlomil nogo, njegova 

družina ni hitela v bolnišnico in njegova mama si ni pulila las, ker ga ni 
zavarovala. dečka je noga sicer res bolela in je imel nekaj časa težave pri 
hoji, ampak je vseeno lahko preživel tudi brez medicinske pomoči. seveda bi 
mu bilo lažje z antibiotiki in gipsom, na katerega bi se prijatelji podpisali… 
ampak saj veste, ne moreš pogrešati nečesa, česar ne poznaš in sploh nimaš.
prav tako Bog tistega šestega dne, ko se je tako namučil z ustvarjanjem 
adama in eve ni niti pomislil o njunih morebitnih medsebojnih sporih in 
težavah. o diskriminaciji spola ali rasizmu. Niti na kraj pameti mu ni prišlo, 
da bi bil adam, kot predstavnik močnejšega spola, sploh kdaj zmožen 
dvigniti roko nad evo in ji poskušal zavladati. in vendar se je zgodilo prav to, 
ne ravno v primeru adama in eve, temveč pri njunih potomcih, posledice 
teh krutih dejanj pa so vidne še danes in vsak dan po celem svetu na novo 
mrko zorijo v luči nasilja in nadvlade.

razlike so se skozi tisočletja spreminjale in bolj ko se je spreminjal način 
življenja (deček iz preteklosti), bolj se je spreminjal človek, s tem pa so se 
večale razlike med spoloma in popolnoma se je spremenil pogled na svet. 
Zato danes poznamo težave in probleme o katerih se našim prednikom niti 
sanjalo ni. Nihče ni pomislil, da je predebel, ko pa je bilo že tako premalo 
hrane. danes pa se pojavljata anoreksija in stresno življenje. Nihče ni, tako 
kot danes znanstveniki, razmišljal o vesoljnem uničenju, bal se je za svojo 
vas in družino. Nihče si ni belil glave s tem, kdo bo zmagal na volitvah, 
ampak upal, da se bo lahko izšolal in prvi v družini postal izobražen ter s tem 
pripomogel k boljšemu svetu.

sodobna tehnologija nam je omogočila udobnejše in preprostejše življenje, 
ampak saj veste, vsaka stvar prinese nekaj dobrega in slabega. in tako 
je tehnološki, pravzaprav vsesplošni napredek prinesel, da smo se začeli 
pogovarjati o nestrpnosti, nespoštovanju, rasizmu, terorizmu, svetovnih 
vojnah, nasilju in navsezadnje tudi o neenakosti med spoloma, tako kot so 
se včasih pogovarjali, kako naj iz skromne in obubožane črede ovac dobijo 
najboljši možni dobiček. Začeli smo se pogovarjati o drugačnih stvareh in 
postale so naš vsakdanjik. Začeli smo prepoznavati naše težave, poskušamo 
jih popraviti in odpraviti in to je edino pravilno.

vrnimo se v preteklost. Najstarejši zgodovinski zapisi dokazujejo, da je 
bila ženska v človeški preteklosti celo pomembnejša kot moški, to obliko 
gospodarjenja, pri kateri je bila ženska glavna, so poimenovali matriarhat. 
Naloga moškega pa je bila lov na večje živali, mamute, medvede....to 
ni pravzaprav nič slabega, saj je moški telesno grajen tako, da je veliko 
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močnejši od ženske, kar je znanstveno dokazano. 
ampak mislim, da so se prav s to razliko v telesni moči 
začele poglabljati razlike med spoloma.

in s čim smo si ženske zaslužile sovražne poglede in 
slabše pogoje za delo, razvoj? kje smo naredile napako? 
Zakaj obstajajo na svetu moški, ki preprosto mislijo 
in slepo verjamejo, da so pomembnejši, boljši? vsi 
smo enaki, enakopravni, vsi se zaljubimo, poročamo, 
smo žalostni in lačni, vsi se umivamo in prepiramo, 
potolažimo in sanjamo. vsi delamo napake, nihče ni 
nezmotljiv in tudi tako hude napake, ki se vlečejo že 
stoletja, lahko popravimo. dandanes je mogoče prav 
vse, danes je mogoče nemogoče. vladne in nevladne 
organizacije rešujejo in posvečajo toliko pozornosti 
takšnim in podobnim primerom kot še nikoli. 
pomagajmo najprej našim družinam, ženam, potem pa 
posvetimo žarek upanja in dobro roko pomoči še tja, 
kjer v resnici pravica ni pravica. v afriki in aziji so veseli 
prav vsake pomoči pa naj bo denarna ali zgolj moralna 
opora. vsak na tem svetu si zasluži pozornost in pomoč. 
lepo je, če nekomu pomagaš, saj nikoli ne veš, kdaj boš 
pomoč potreboval prav ti.

Neenakost med spoloma lahko vsak otrok začuti že 
na domačem pragu. vsak otrok namreč točno ve, kdo 
je doma glavni, kdo od staršev je strožji, koga bi lažje 
prepričal za nakup novega računalnika… s preprostimi 
besedami povedano, koga »lahko vrti« okrog mezinca. 
ponavadi je vse skupaj povezano s tem, kdo od staršev 
prinese v družino več mesečnih dohodkov, vedno pa ni 
tako. stereotipi, da so moški glavni, oziroma da moški 
morajo biti glavni, niso več resnični. svet se spreminja in s 
tem tudi (na srečo!) odnos moških do žensk. Zadnje čase 
srečujemo novodobni stereotip, da je moški »copata«. 
seveda pa nimajo vsi moški želje po podrejenosti 
ženskam in tako še vedno ostajajo razlike in spori.

in če ostajamo pri dejanskih primerih, se najprej 
ustavimo pri nasilju v družini. Ne dolgo nazaj smo 
lahko preko medijev spremljali tragedijo dveh dečkov 
v Zdenski vasi. otroka sta bila prisotna pri družinskem 
pokolu, za katerega je bil kriv njun oče. umorjeni so 
bili štirje ljudje, otroka sta ostala na tem svetu skoraj 
sama. mediji so namenili veliko pozornosti temi nasilja 

v družini in priznali, da so večkrat izvršilci tako krutih 
dejanj moški. seveda pa imajo pri vsem tem krivdo 
tudi ženske, ki očete svojih otrok držijo na varni razdalji 
zaradi takšnih in drugačnih, upravičenih in vse večkrat 
tudi neupravičenih razlogov. omeniti moram tudi 
morilca pluta, ki nikakor ne more priznati svoje popolne 
krivde, in ugrabitelja kaziragija. statistike in analize 
različnih institucij, ki se zavzemajo za enakost, kažejo, 
da so storilci umorov, ugrabitev ponavadi moški. Žrtve 
pa so v 60 % ženske. lahko se spomnimo še nekaj 
primerov ugrabitev lanskega leta, na primer zdaj že 
polnoletne Natasche kampusch iz avstrije, morilca iz 
velike Britanije, ki se je lotil prostitutk, in navsezadnje 
slavnega jacka razparača. spomnimo se verskih in 
drugih voditeljev, ki s svojimi napadi ogrožajo tako 
moške kot ženske. mislim, da teh moških imen sploh ni 
treba omenjati. 

pa pobrskajmo po preteklosti, po svetovno znanih 
voditeljih držav in imperijev: julij cezar, aleksander 
veliki, sončni kralj oziroma ludvik Xiv., Napoleon, karel 
veliki... moška imena bi lahko kar naštevala in naštevala, 
ampak, če natančneje pomislite, kje bi se našlo žensko 
ime, bi najbrž naše misli obvisele nekje v egiptu, pri 
kleopatri in kasneje mogoče pri mariji tereziji.
skromnost ženske moči v politiki dokazuje tudi 
statistika, ki pravzaprav šibkost ženskega spola samo 
potrdi.

v letošnjem šolskem letu smo se s šolo odpravili na 
ekskurzijo v parlament, v ljubljano. Zanimivo se je bilo 
sprehajati po prostorih, kjer hodijo najpomembnejši 
državljani v naši republiki, in razmišljati, kaj bi bilo, če bi 
bili sami na takšnih pozicijah. imeli smo tudi priložnost 
pogovarjati se z dvema poslancema in jima zastavljati 
vprašanja. med pogovorom se dekleta nismo mogla 
upreti in povprašale smo ju, kolikšno je število žensk 
v parlamentu in skupaj smo našteli, da zelo skromno. 
povedala sta, da so ženske sicer v velikem številu 
pripravljene vstopiti v politiko in marsikdaj tudi bolj 
modro odločati o delikatnih zadevah in davkih, ampak, 
da preprosto ne dobijo možnosti. dodala sta še, da 
upata, da bo v prihodnje drugače.  

pa se povprašajmo še o najpomembnejših osvajalcih, 
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kot je kolumb; umetnikih, kakršna sta bila leonardo 
da vinci ali picasso; umetnikih besed, kot so puškin, 
shakespeare in navsezadnje tudi naš slovenski ponos, 
france prešeren.

mislim, da bi se večina strinjala z mano, da ženska 
imena pravzaprav zasledimo manjkrat. Ženske so sicer 
ustvarjale, ampak so morale svoja prava imena skrivati 
za različnimi psevdonimi, moškimi seveda. v preteklosti, 
predvsem takrat, ko so se ljudje začeli zavedati kako 
pomembna je izobrazba, so v šolo pošiljali večinoma 
fante, v bogatejših družinah tudi deklice. verjetno je tudi 
to glavni razlog, zakaj ženske niso bile tako uspešne in 
danes niso zato svetovno znane zgodovinske osebnosti. 
sicer pa je zgodovina veda, ki nam pove kako je bilo in 
nas uči, naj napak, ki so že bile storjene, ne ponavljamo. 
danes v aziji, afriki ter verjetno še kje najdemo običaj, 
tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod s porokami. to je 
plačevanje dote, ki jo mora plačati družina novopečene 
neveste ženinu. Zaradi tega so deklice v tistih predelih 
manj vredne, nezaželene. družine so že tako revne, 
deklica pa jim odnese še tistih nekaj cekinov in ovac, 
ki jih premorejo. Žene, ki rodijo več deklic kot dečkov, 
veljajo za čudaške. moški prav zato večkrat vzkipijo nad 
njimi in norijo, jih pretepajo, ženske pa se ne morejo 
zatekati k nobeni pomoči, saj takšnih organizacij, 
kakršne so pri nas, sploh ne poznajo.

prebrala sem veliko avtobiografskih knjig, ki govorijo 
o mučenju in zlorabljanju žensk, pomoči njim in 
organizacijah, ki jim stojijo ob strani. ko sem takole 
prebirala knjige, sem bila popolnoma zgrožena nad 
odnosom do žensk v državah tretjega sveta. ko sem si 
tudi sama predstavljala, v kako hudem položaju so, sem 
začela na te stvari gledati popolnoma drugače. grozno 
bi bilo, da bi mi starši izbrali ženina, da ne bi smela 
hoditi v šolo, moji bratje pa bi bili do tega upravičeni, da 
bi bila svojemu očetu služkinja… 

veliko sem prebirala, brskala po medmrežju in najbolj 
so me navdušila knjižna dela Waris dirie. Waris je črnka, 
danes svetovno znana  in priznana manekenka, ki 
prihaja iz afrike. usoda jo je prinesla v ameriko, kjer 
je lahko o težavah žensk spregovorila iz svojih lastnih 
izkušenj. Na različnih konferencah, ki jih je pripravljala, 

je s solzami v očeh govorila o težkem položaju žensk. 
knjige teh žensk so name resnično naredile globok vtis.
tudi vera je do žensk drugačna kakor do moških. pri 
muslimanih ženskam na primer ni treba romati v meko, 
tega so opravičene. prav tako v islamu in krščanstvu 
najdemo same preroke. večjo vlogo ima zgolj marija. v 
antiki je bilo z boginjami drugače. Bile so pomembnejše, 
enakopravne, čeprav danes te religije ni več med nami, ji 
zgodovinarji pripisujejo velik pomen, saj je vanjo verjelo 
na tisoče vernikov več stoletij.

Nisem feministka, ki bi prezirala moške. Nasprotno, 
mislim, da moški in ženska morata živeti v sožitju, v 
sporazumu. to sta dve bitji, ki sta si tako različni, a hkrati 
tako podobni. kot dan in noč, kot poletje in jesen, kot 
črno in belo, kot strela in grom. en brez drugega ne 
moreta, skupaj zmoreta vse. svet bi tako brez enega 
kakor tudi brez drugega kar hitro propadel. Ne želim čez 
noč spremeniti sveta na bolje, ne želim biti kakor kakšna 
naduta lepotica, ki bi rada ustavila vojne po svetu. Želim 
povedati, da se močno zavedam problemov sodobnega 
življenja in mislim, da bi jih lahko spotoma zmanjševali. 
popoln uspeh je nedosegljiv ideal, ampak tudi če 
spremeniš pogled moških na svet vsaj ponekod, je to že 
precej lep rezultat.

Ženske nismo samo za vzgojo in rojevanje otrok, likanje 
in strežbo kosila družini, pranje in krpanje nogavic in 
šivanje odpadlih gumbov na plašče… Zaslužimo si več, 
nakup tu in tam, aerobiko ob sredah zvečer, prijeten 
pogovor s prijateljico v  kavarni na koncu ulice... delo 
in skrb za dom in družino, za mesto in občino, za 
državo in da ne rečem celo za svet, bi si morala moški 
in ženska deliti - enakopravno in pravično. Zato nikar 
ne glejte z debelimi in začudenimi očmi, če vam enkrat 
v prihodnosti avto popravi mehaničarka, račun pa 
poravnate pri šefovem tajniku. Nikar ne buljite kot tele v 
nova vrata, če se v vašem najljubšem lepotnem salonu 
naenkrat pojavi kozmetik in če vas na poletne počitnice 
iz pilotske kabine pozdravi ženska. Nikar ne bodite 
presenečeni, če na volitvah za predsednico zmaga 
ženska. enkrat mora tudi nam uspeti…pa saj smo vsi 
enaki in enakopravni, kajne?!
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

NADJA IŽANC, IVANA KUCIŠ, 
ROBERT PLAVČAK, ARMANDO 
TRATENŠEK
OŠ Rogaška Slatina

Mentorica: 
    Zdenka Ižanc 
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem   
    od domov Centra šolskih in obšolskih  
    dejavnosti. 
Sponzor: 
    Ministrstvo za šolstvo in šport.

pr va nagrada: so skrB iN odNosi odvisNi od spola?

Povzetek

raziskovalna naloga je rezultat dela in razmišljanja učencev pod 
strokovnim vodstvom  mentorice. Najprej smo iskali različne informacije 

po literaturi. kot zanimivost naj povemo, da v knjigah najdemo v zvezi s 
sodelovanjem šola – dom navadno izraz starši, kar ne loči staršev po spolu. 
to se nam je zdelo dokaj diplomatsko uporabljeno, saj ne izpostavlja ne 
matere ne očeta kot glavne osebe, ki se zanima za otroka. 
rezultati ankete so bili pričakovani, saj v našem okolju še vedno prevladuje, 
kljub izjemnim teorijam o enakosti spolov, da je v glavnem skrb za otroke 
prepuščena materam. 

ugotavljali smo tudi, kako vpliva spol izvajalcev učnega procesa na odnose 
učitelj – učenec. izhajali smo iz dejanskega stanja na šoli. po rezultatih sodeč 
je učencem vseeno, ali jih poučuje učitelj ali učiteljica, kajti tudi na odnose 
med učitelji in učenci ne vpliva spol. 
glede na rezultate ankete je potrebno razmišljati in nekaj ukreniti v zvezi z 
obiskom očetov na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Zelo zanimivo 
bi bilo izvesti anketo med očeti in ugotoviti, kje so vzroki za dejansko stanje. 
Na osnovi rezultatov ankete bi pa že lahko iskali rešitve.
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druga nagrada:

BENJAMIN ISOVSKI, BOŠTJAN 
VIŽINTIN, LUKA ROKVIČ, FILIP 
SPREMO
OŠ Antona Ukmarja Koper

Mentorji: 
    Alenka Veselica, Aleš Vodopivec in  
    Aleš Ušeničnik 
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem   
    od domov Centra šolskih in obšolskih  
    dejavnosti. 
Sponzor: 
    Ministrstvo za šolstvo in šport.

eNakost v raZličNosti

Povzetek

spodbujanje enakosti med spoloma in odpravljanje družbenih 
stereotipov o spolih je vrednota in cilj današnje družbe. kako sledimo 

tem ciljem in vrednotam na naši šoli smo si odgovorili s pomočjo naše 
ankete in raziskovalne naloge. 
iz raziskovalne naloge in iz hipotez, ki smo si jih zastavili, smo prišli do 
spoznanja, da smo na dobri poti. o mišljenju glede enakosti spolov in 
doživljanju tega vprašanja smo dobili vzpodbudne odgovore, kar je lahko 
spodbudno v nadaljnjem delu šole in vseh nas kateri sooblikujemo takšno 
vzdušje. 

Z večino potrjenih tez, ugotavljamo, da sta na naši šoli oba spola 
enakopravna, in da ni diskriminacije med spoloma. prav tako razveseljuje 
podatek, da učenci čutijo s strani učiteljev enakovreden vzgojeni odnos in 
enake možnosti za nadaljnje šolanje. 

s takšno usmeritvijo in vzgledi bomo zrasli v »enakost med spoloma«, kar pa 
pomeni raznolikost, pestrost in medsebojno bogatenje. 
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tret ja  nagrada:

BLANKA HRASTNIK, ŽIVA 
PUR, TJAŠA TURNŠEK
OŠ Polzela

Mentorica: 
    Mojca Cestnik 
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem   
    od domov Centra šolskih in obšolskih  
    dejavnosti. 
Sponzor: 
    Ministrstvo za šolstvo in šport.

podoBe ŽeNsk/moŠkiH v revijaH iN NjiHov vpliv       
Na NajstNike 
Povzetek

Z našo raziskavo smo želele preveriti in dokazati, da je podoba popolne 
ženske bolj izdelana kot podoba moškega in da je ženska v revijah 

večkrat kot moški prikazana kot objekt poželenja. iz analize revij cool in 
eva smo ugotovile, da je podoba ženske v revijah res bolj izdelana in tako 
se nam je potrdil prvi del prve hipoteze. v reviji polet pa smo zasledile več 
fotografij moških in analiza te revije se ne ujema z našo hipotezo. iz ankete, 
ki smo jo naredile med devetošolci, smo ugotovile, da imajo dekleta slabšo 
samopodobo, saj jih kar 68 % ni zadovoljnih s svojim videzom. to se ujema 
z našo hipotezo, da je podoba ženske v revijah bolj izdelana, temeljito 
prikazana, samopodoba najstnic pa zaradi tega nižja. 

Z analizo revij smo potrdile tudi našo drugo hipotezo, da je ženska 
pogosteje kot moški prikazana kot objekt poželenja. te hipoteze delno ne 
potrjuje le analiza dveh številk revije polet, vendar ji tudi ne nasprotuje. 
iz rezultatov ankete smo ugotovile, da fantje raje gledajo gole ženske. revije 
pa res pogosto prikazujejo gole ali pomanjkljivo oblečene ženske. iz analize 
revij smo ugotovile, da je pri fotografijah žensk najpomembnejši njen videz, 
poudarjeno pa je telo. le malo podob prikazuje realno, stvarno, vsakdanjo 
podobo ljudi. v anketi pa ni niti ena punca odgovorila, da rada gleda gole 
moške v revijah oz. moške, ki bi bili prikazani kot spolni objekt. iz ankete 
smo ugotovile, da so devetošolke pogosteje kot fantje bralke revij in zato 
tudi bolj »zasvojene« s popolnimi postavami in videzom.  
Najstniki smo v času razvoja še bolj občutljivi za vse zunanje vplive. Zaradi 
naglega telesnega razvoja pa sta nam zelo pomembna tudi telo in zunanji 
videz. Ni čudno, da nam popolna podoba, ki je ves čas okrog nas, pušča 
sledove v podzavesti. tudi sami si želimo biti podobni ljudem iz revij. čeprav 
se zavedamo, da so te fotografije mnogokrat retuširane, jih še vedno vidimo 
tolikokrat, da kmalu postane težnja po takšnem videzu del nas in nas 
spremlja na vsakem koraku. 

Najstnikom bi bilo lažje, če bi nas iz revij gledali bolj vsakdanji ljudje. 
verjetno bi imeli ljudje manjše težave s samopodobo, če bi bile fotografije 
ljudi bolj realne.
Številne fotografije predvsem lepih, urejenih žensk pa nam sporočajo, da 
je glavna naloga ženske ta, da predstavlja oblačila in je preprosto lepa in 
namenjena, da jo moški in druge ženske z veseljem pogledajo. fotografije 
moških v revijah pogosteje prikazujejo običajne, vsakdanje moške, njihov 
zunanji videz je manj negovan in izpopolnjen kot videz žensk. čeprav se iz 
analiz vidi, da je pogosto poudarjeno tudi lepo, urejeno, negovano moško 
telo, je pri moških vendarle poudarjena tudi njihova uspešnost. 
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SREDNJA ŠOLA

Nagrada:

NEŽA JOVAN in SARA 
KLEMENČIČ
Gimnazija Jesenice 

Mentorica: 
    dr. Aleksander Klinar
Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega   
    odbora;
• Udeležba na Evrošoli -  simulaciji   
    plenarnega zasedanja Evropskega   
    parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem taboru   
    mladih nagrajencev natečaja »Evropa  
    v šoli«

eNakopravNost ŽeNsk iN refleksija ideNtitete

Povzetek

Za večino žensk je stoletja veljalo, in ponekod še vedno velja, strogo 
pravilo »otroci, kuhinja, cerkev«. Ženske so postale grešnice in 

boginje, v resnici pa niso imele veliko pravic. kljub temu so tudi one 
pisale zgodovino. francoska revolucija je zahtevala »svobodo, enakost 
in bratstvo«, a je pozabila na ženske. od sredine 19. stoletja je postajalo 
gibanje za pravice žensk vedno močnejše. feministke naj bi bile ženske, ki 
se zavzemajo za pravice žensk po svetu ter enakopravnost med spoloma. 
danes so številne ženske članice feminističnih ali osvobodilnih gibanj, 
zavzemajo pa se ne le za pravice žensk, temveč tudi za pravice vseh ljudi. 
četudi je feministično gibanje doseglo že zelo veliko, moramo še dosti 
postoriti, kajti ženske še vedno živimo v družbi, v kateri pretežno vladajo 
moški. Začetek problemov odnosov med spoloma se je kazal v tem, da so 
biološke razlike med spoloma krinka za kulturne predstave, pričakovanja 
in zahteve s strani moških. vprašanje spola in spolne identitete je obsežno 
in kompleksno. Začetnice razvijanja tega vprašanja so bile ameriške 
in britanske feministke v 60. in 70. letih. če je moški pokazal premalo 
agresivnosti in prodornosti, se je znašel na robu družbe, enako pa je tudi 
ženska, ki je poskusila ubežati svoji »tradicionalni vlogi« matere, doživela 
osebni kolaps in pristala na obrobju družbe. krščanski svet je podobo 
ženske razdvojil. Na eni strani jo enači z evo, žensko, ki je človeštvo zapeljala 
v greh in ni ubogala, na drugi strani pa jo prikazuje v popolni, materinski 
podobi božje matere marije. 

Za hčerko je močan stik z očetom pomemben, da ne ostane priklenjena 
na dom, da ne skrbi izključno za druge, za odnose in da s tem ne izgubi 
sposobnosti in možnosti, da bi kdajkoli izgradila samostojno identiteto, 
neodvisno od drugih. »ker matere in hčere delujejo kot zrcalo druga drugi, 
skoti svoj odsev v hčeri mati vanjo zrcali podobo sebe, ko je bila mlajša. 
Hči to podobo ponotranji in ob njej izgrajuje svojo samostojno identiteto« 
(edelman, 1994). 

kaj bi bila zgodovina, umetnost in literatura brez dejanj žensk? pot do 
popolne enakopravnosti bo bržkone še dolga. 
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likovni natečaj
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OŠ 1. DO 4. RAZRED OSEMLETKE, 1. DO 5. RAZRED DEVETLETKE

pr va nagrada:

DIJANA LEVSTIK
�. razred, OŠ XVI. Divizije Senovo

  
Za delo: »Skupaj si bova sezidala hišico«

  Mentorica: Ana Bogovič
Nagrada:

• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 1. DO 4. RAZRED OSEMLETKE, 1. DO 5. RAZRED DEVETLETKE

druga nagrada: 

MATEJ BAJEC
�. razred, OŠ Belokranjskega odreda Semič

Za delo: »Enake možnosti za vse«
Mentorica: Vlasta Henigsman

nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 1. DO 4. RAZRED OSEMLETKE, 1. DO 5. RAZRED DEVETLETKE

tret ja  nagrada:

LARA PRPIČ
�. razred, OŠ Mozirje

  
Za delo: »Med igro vsi enaki«

  Mentorica: Simona Fortek
Nagrada:

• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

pr va nagrada:

ANDREJA RIJAVEC
�. razred, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

  
Za delo: »Razigrano mesto«

  Mentorica: Gordana Štucin
Nagrada:

• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;
• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

druga nagrada:

MARJANA KNEŽEVIČ
  �. razred, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
  

Za delo: »Drug brez drugega ne moremo«
Mentor: Robert Klančnik

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

tret ja  nagrada:

MARUŠA ZUPAN
  �. razred, OŠ Vrhovci

Za delo: »Enake možnosti, enake priložnosti«
Mentorica: Marjeta Janko

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

                                                               posebna nagrada:  

MELISA ČALAKOVIČ
�.  razred, ZUJC OŠPP Dečkova

Za delo: »Me in vi letimo v jati«
Mentorica: Ela Leskovac

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.



��

SREDNJA ŠOLA

  pr va  nagrada:
 

NINA ŠUŠTARŠIČ
�.  letnik, SŠ Metlika, ŠC Novo Mesto

Za delo: »Do enakosti«
Mentorica: Aleksandra Matjašič

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Udeležba na Evrošoli - simulaciji plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev natečaja »Evropa v šoli«
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LIKOVNI NATEČAJ

fotografski natečaj
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

  pr va  nagrada:
 

DOROTEJA NOVAK
OŠ Raka

Za delo: »Skupaj v celoti«
Mentorica: Sonja Kralj

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

druga nagrada:
 

NASTASIJA MAHNE
�. razred, OŠ XIV. Divizije Senovo

Za delo: »Nemogoče je postalo mogoče«
Mentorica: Boža Ojstršek

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

tretja nagrada:
 

NIKA TERAN
�. razred, OŠ Koroška Bela

Za delo: »Za enake noge različni čevlji«

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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SREDNJA ŠOLA

  pr va  nagrada:
 

BOŠTJAN ŠAJNOVIČ
�. letnik Srednja šola Metlika

Za delo: »V senci močnejšega«
Mentorica: Aleksandra Matjašič

Nagrada:
•  Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Udeležba na Evrošoli - simulaciji plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev natečaja »Evropa v šoli« 
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SREDNJA ŠOLA

druga nagrada:
 

KATJA JORDAN
�. letnik, Šolski center Krško

Za delo: »Besede povedo vse«
Mentorica: Milena Bogovič Perko 

nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Udeležba na Evrošoli - simulaciji plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev natečaja »Evropa v šoli« 
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SREDNJA ŠOLA

tretja nagrada:
 

NINA POVHE in JASMINA KOZINC
�. letnik, Šolski center Krško  

Za delo: »100% Učinkovito«
Mentorica: Alenka Špan

Nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Udeležba na Evrošoli - simulaciji plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev natečaja »Evropa v šoli«
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OŠ 5. DO 8. RAZRED OSEMLETKE, 6. DO 9. RAZRED DEVETLETKE

pr va nagrada:

MARKO OGORELC, ČRTOMIR LIPEJ, ALEN PREDANIČ, ROBERT PREDANIČ, NATALIJA BEVC, LUCIJA GRMŠEK, 
SARA ŠETINC, CHRISTIAN BUKOR

OŠ Brežice

Za spletno stran na temo: »Enakopravnost spolov«
Mentor: Marko Škofca 

nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Petdnevne aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Sponzor: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Nagrajeno spletno stran si lahko ogledate na http://www.osbrezice.si/enakost/uvod.html

pr va nagrada:

LAURA MARTINČIČ, DANIEL BRULC, UROŠ KORENE
   ŠC Novo Mesto, Srednja elektro šola in tehnična gimnazija

Za spletno stran na temo: »Enake možnosti za vse – enakopravnost spolov«
Mentorica: Jožica Beg 

nagrada:
• Diploma slovenskega Nacionalnega odbora;

• Udeležba na Evrošoli - simulaciji plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta;
• Udeležba na mednarodnem taboru mladih nagrajencev natečaja »Evropa v šoli«

Nagrajeno spletno stran si lahko ogledate na http://www.sc-nm.si/evs/  

SREDNJA ŠOLA
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kaj se je dogajalo v strasBourgu Na evroŠoli…

Spisali: 

Laura Martiničič, Daniel Brulc in Uroš Korene, ŠC Novo Mesto, Srednja elektro šola in tehnična gimnazija 

Strasbourg #1 (8. maj 2007)  

mamiiiiii, še 5 minut.« ampak ni pomagalo. ob 5.30 smo morali biti prisotni in prisebni (to slednje malo manj) pred novomeškim 

tušem. avtobus je prišel z majhno zamudo, potem pa smo se odpravili na pot. v ljubljani, kranju in jesenicah smo pobrali še 

nekaj dijakov, tako da je na avtobusu kraljevalo 19 srečnih (dijaki) in 9 nesrečnih (spremljevalci) duš.

pot se je vlekla in vlekla, vendar smo imeli kar nekaj postankov. Najbolj smo si zapomnili postanek nekje v Nemčiji, kjer je tako 

pihalo, da nas je kar premikalo (hja, še danielu bi skoraj kamero odneslo iz rok). Naj omenimo še, da smo obupano iskali Wc. Blizu 

je bil mcdonald’s, ki pa je bil v postopku prenove, tako da so bili prostori kar pod manjšim šotorom, Wc-ji pa so bili na parkirišču.

odšli smo naprej proti strasbourgu, doooooooooolgo pot pa so nam krajšale naše nove kolegice, Nina in ema, kar je bila prava 

popestritev številnih zastojev na cesti.

v strasbourg smo prispeli ob 19.45, torej smo se vozili malo več kot 15 ur (prihod so pa predvideli ob 17. uri). vendar pa to še ni 

bil konec vožnje z avtobusom; nadaljnje pol ure smo iskali še naš hotel, ki pa na našo žalost ni bil hotel Hilton s štirimi zvezdicami. 

ampak nič zato, dve zvezdnici sta mu sicer odpadli, ampak mi smo se imeli fajn vseeno. v hotelu smo se takoj razvrstili v sobe po 

dva, potem pa odšli na večerjo. to je bil naš prvi obrok v franciji, jedli pa smo perutnino, kar se nam je zdelo povsem normalno in 

vsakdanje.

po večerji smo se razdelili v delovne skupine za evrošolo (naša je bila socialna politika in zaposlovanje), potem pa je bila še podelitev 

diplom za dosežene nagrade.

po podelitvi smo odšli na sprehod po mestu, ki nas je (po pravici povedano) razočaralo, ker so nam obljubljali neko neverjetno 

nočno življenje v strasbourgu. to je pa res nočno življenje, če je najbližji bife oddaljen 2 km. 

pobližje smo se spoznali še z drugo Nino in jasmino, spat smo šli pa ob…hm…ob…ne vemo. kot da je važno.

Strasbourg #2 (9. maj 2007)   

Zbudili smo se ob 6.45 v deževno jutro (eni že prej, ker so imeli preveč energije) in takoj odšli v evropski parlament, kjer so nas 

pregledali, dali prepustnice, potem pa nam postregli z zajtrkom. po zajtrku je sledila razvrstitev v delovne skupine. simbol naše 

delovne skupine je bila puščica. v posebnih prostorih parlamenta smo se ukvarjali z našo temo. izvolili smo predsednico justine 

(poljska), reporterja ariela (Norveška), zaradi nekaterih zagrizenih bodočih politikov (madžar, Šved, danka) pa smo prevečkrat zašli 

v drugo temo (terorizem in vprašanje beguncev). to seveda ni imelo nikakršne veze s tistim, o čemer bi morali debatirati. Našega 

daniela pa to sploh ni zanimalo, saj se je večino časa igral z mikrofonom in ga testiral (ena, dva, ena, dva). po vroči debati, katero 

je bilo potrebno prisilno prekiniti zaradi pomanjkanja časa, je sledilo »poslansko« kosilo. Bila je ponovno perutnina. vzporedno 

s kosilom je potekala tudi igra eurogame. tako so vsi udeleženci parlamenta iskali partnerje za sodelovanje v igri. veliko se jih je 

zglasilo pri naši mizi in nismo si mogli kaj, da jih nismo vprašali, če vedo, kje je slovenija. Ne boste verjeli – vsi vedo, kje je naša 

kokoška. po končani igri so govorniki (predstavniki držav) odšli v dvorano, kmalu za njimi pa smo prišli tudi mi. sledil je nagovor 

predstavnikov evropskega parlamenta, za tem pa smo glasovali o vprašanjih o evropski uniji. potem smo dočakali govore naših 

predstavnikov in s tem tudi laurinih 5 minut slave (v resnici sta bili le dve minuti, a se deklina rada s tem hvali). po govorih smo 

poslušali predstavitve dela delovnih skupin in odločali, kateri njihovi predlogi so se nam zdeli sprejemljivi.

sledil je finale igre eurogame, v katerega se je ponovno vmešala tudi laura (pa kaj ta ženska mora res biti povsod zraven?!), in sicer 

kot članica zelene skupine, a ker njena skupina po domače rečeno »ni imela pojma«, so izgubili. med vsem tem pa je daniel polnil 

akumulator kamere, ki se je že prej spraznil. po zmagi bele skupine je sledil ponovni nagovor predstavnika evropskega parlamenta 

in nošenje zastav ob spremljavi evropske himne. laura bi se skoraj stepla za slovensko zastavo, neka grkinja pa ni ločila med 

grško in finsko zastavo. No, laura je dobila slovensko zastavo, grkinja pa je le ugotovila, da tisto ni bila grška zastava. po končanih 

procesijah v parlamentu smo se še mi trije slikali z evropsko in šolsko zastavo pred poslopjem parlamenta. Nato smo odhiteli proti 

»

VTISI IN POROČILA
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hotelu na večerjo (za spremembo ni bil na meniju piščanec), po večerji pa smo odpravili v mesto, kjer smo našli peščico odprtih 

trgovin iz katerih so nas podili v druge, zaprte trgovine. vrnili smo se v hotel, kjer smo pozno v noč igrali enko. 

Strasbourg #3 (10. maj 2007)   

Nastopil je tretji dan. Zbudili smo se okoli devete ure in se že pripravili za zadnji odhod iz hotela. odšli smo še na samopostrežno 

malico (ponovno ni bil piščanec). po vkrcanju na avtobus smo na poti v svet evrope podoživljali prejšnjo noč. ob prispetju v svet 

evrope so nam z »rentgenom« pregledali prtljago, nato pa smo si šli z vodičko ogledat film o svetu evrope. edino kar se nam je 

dopadlo pri filmu je bila glasbena podlaga. ob koncu filma smo imeli še kratek pogovor z vodičko, ki je na naše presenečenje 

razumela stavek »je zmanjkalo papirja«. Nato smo si še ogledali dvorano, kjer potekajo »sestanki«, po ogledu pa smo se morali 

znajti sami, saj nas je vodička skrivnostno zapustila (varnost pa taka). sledil je še kratek ogled mesta, nato pa veliko prostega časa in 

okoli četrte ure ponovno ogled mesta z ladjico po reki ren, nato pa spet veliko prostega časa preden smo se odpravili proti domu. 

Na poti domov se ni dogajalo veliko saj smo se vozili ponoči, zato je večina avtobusa spala.

(objavljeno tudi na spletni strani http://www.sc-nm.si/strasbourg/)  

Zaključno regijsko prireditev evropa 

v šoli 2007 pod naslovom »enake 

možnosti za vse«  smo  v krškem organi-

zirali 25. maja v kulturnem domu krško. 

veliko dvorano so napolnili v projektu 

sodelujoči osnovnošolci in srednješolci 

iz vseh osnovnih šol v regiji posavje s 

svojimi mentorji. prireditev so spremljali 

tudi nekateri člani Nacionalnega odbora 

evropa v šoli, predstavniki društvenih or-

ganizacij, občinski svetniki, učiteljice in 

učitelji mentorji prostovoljci v Zvezi pri-

jateljev mladine, starši in lokalni mediji. 

prireditev smo pričeli s koncertno pred-

stavo Harmonije evrope, ki združuje 

12 vokalno-instrumentalnih skladb 

domačih in tujih glasbenikov. skladbe 

izpovedujejo duhovne presežke posa-

meznih držav, njihove nacionalne poseb-

nosti, iz katerih lahko črpamo vsi evrope-

jci. glasbena kompozicija  je grajena 

na menjavi preprostih in zahtevnejših 

komponent, pri čemer je spoštljivo 

upoštevan melos vsake od udeleženk. 

vodilna tema predstave je Harmonizacija 

skupnega bivanja – v glasbenem, literar-

nem in sociološkem pomenu. vzporedno 

poročilo iZ regijske ZaključNe prireditve Za regijo posavje

so bili udeleženci prireditve zaokroženo 

seznanjeni s kulturno zgodovinskimi 

prvinami evropskega prostora, ki postaja 

naša širša domovina. poleg izvirnega 

nastopa pevke andreje Zupančič je sce-

narij predstave vključeval zanimivosti o 

nastajanju tega projekta, o posameznih 

državah in instrumentih pa tudi izvajal-

cih, ki so visoko glasbeno znanje spreje-

mali na domačih in tujih akademijah ozi-

roma konservatorijih. Na predstavi so bili 

udeleženci seznanjeni tudi s kompozici-

jskimi načeli, ki so skladatelja Branka 

rožmana vodila pri ustvarjanju skladb. 

avtorica besedil Zvezdana majhen pa je 

spregovorila o literarni plati zgoščenke 

Harmonije evrope.

po koncertni predstavi je sledil pozdrav-

ni nagovor predsednice Nacionalnega 

odbora vide Ban, ki je spregovorila o 

zgodovini in razvoju projekta v evropi 

in sloveniji, vključevanju evropskih di-

menzij v šolski prostor, možnostih ust-

varjanja na razpisane teme pri izven 

šolskih aktivnostih v organizacijah Zveze 

prijateljev mladine ter drugih društvenih 

organizacijah, ki se ukvarjajo s programi 

za mlade. slavnostni govornik na pri-

reditvi je bil matjaž kek, vodja sektorja 

za komunikacijske projekte na uradu 

vlade za komuniciranje, ki je od leta 1997 

pa do vstopa v eu zelo uspešno vodil 

program obveščanja in vključevanja slo-

venije v eu. mlade je prijazno nagovoril 

o enakih možnostih za vse evropejce in 

jih povabil k vključevanju in ustvarjanju 

tudi v bodoče. v kulturnem programu 

ob razglasitvi in podelitvi priznanj 

vsem sodelujočim osnovnošolcem in 

srednješolcem so nastopali otroški pe-

vski zbor oŠ jurija dalmatina iz krškega 

pod vodstvom damjane mlakar ter sku-

pina učenk in učencev pod mentorstvom 

ane kukovičič s »turistko na obisku«.  

po končani prireditvi v dvorani kd krško 

je bil ogled razstave izbranih likovnih in 

fotografskih del in družabno srečanje 

mentorjev in gostov v avli. Nadaljevanje 

prireditve je potekalo ob druženju in kul-

turno zabavnem programu ob stojnicah 

Zveze prijateljev mladine, oŠ senovo, oŠ 

raka in gimnazije Brežice na trgu matije 

gubca do 16. ure. kulturni program sta 

izvajali  plesni skupini oŠ podbočje  oŠ 
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leskovec (romski plesi).

organizatorica zaključne regijske pri-

reditve evropa v šoli in koordinatorica 

natečaja  je že 8. leto Zveza prijateljev 

mladine krško, ki je uspela tudi v medijih 

predstaviti dosežene uspehe sodelujočih 

otrok iz posavja. 

Vida Ban, koordinatorica za posavje

pod okriljem natečaja »evropa v šoli«, ki poteka tako rekoč po 

celi evropi, se nagrajenci le-tega v času počitnic zberejo v eni 

izmed evropskih držav, kjer se sreča pisana druščina iz številnih 

evropskih držav. letošnji mednarodni tabori so med drugim 

potekali v avstriji, na češkem, slovaškem in v Nemčiji, kamor sem 

tudi sam odpotoval. tabor je potekal v kraju Bad marienberg od 

1. do 7. julija. 

Na pot se nisem odpravil sam, ampak v družbi še štirih prijateljev, 

prav tako nagrajencev natečaja, s katerimi sem se spoznal maja 

letos, ko smo se prav vsi nagrajenci iz slovenije odpravili za nekaj 

dni v strasbourg v francijo, kjer smo prisostvovali na slovesnostih 

v okviru praznovanja dneva evrope, 9. maja, v evropskem 

parlamentu. 

Že zgodaj zjutraj smo se zbrali na letališču jožeta pučnika 

ljubljana, od koder smo odleteli v frankfurt. iz frankfurta smo 

morali prispeti do kraja koblenz, zato smo za naslednjo prevozno 

sredstvo izbrali vlak, čeprav smo imeli kar nekaj težav, saj jih 

ob nedeljah vozi le malo, a ko smo imeli vozovnice v rokah, je 

bila vsaka skrb odveč. Z vlakom smo se najprej peljali do kraja 

Wiesbaden, tam prestopili in nadaljevali pot do koblenza, kjer je 

bilo zbirališče vseh udeležencev. potrebno je povedati, da smo 

bili udeleženci kar iz desetih držav, in sicer iz  Nemčije, irske, 

slovaške, češke, cipra, madžarske, estonije, srbije, italije in seveda 

mi iz slovenije. od tam smo pot nadaljevali še z avtobusom do 

končnega cilja, kraja Bad marienberg. dobri dve uri vožnje z 

avtom, ura leta z letalom, dve uri z vlakom in nato še dve uri z 

avtobusom so nas vse pošteno utrudile, a na koncu sem lahko v 

smehu rekel, da je to bil dan, ko sem koristil skoraj vsa mogoča 

prevozna sredstva. 

prispeli smo v miren, majhen, rahlo gričevnat kraj, ki je bil za 

teden dni naš gostitelj. Bivali smo v zgradbi t. i. »Hause of europe 

marienberg«, ki je hkrati objekt, s katerim se tam radi pohvalijo. 

ko smo se nastanili po sobah, smo se odpravili na večerjo. prvo 

noč smo ostali kar v zgradbi, saj smo se želeli čimbolj spoznati. 

Naslednji dan, torej v ponedeljek, smo po zajtrku imeli t. i. 

ledolomilce, katerih prvotni namen je bil, da bi se med igro še 

bolje spoznali med sabo. prav tako smo se v okviru teh iger v 

mednarodnih skupinah odpravili v mesto in skupno reševali 

vprašanja, katerih odgovori so se ponujali v mestu. to je bil naš 

prvi stik z mestom in lahko smo začutili njegov utrip. 

samo mesto je izredno majhno, vendar zato še toliko bolj 

simpatično. ob sprehajanju po njem in pohajkovanju po 

trgovinah sem prvič videl, kako dobro je bilo, da sem se v srednji 

šoli zraven enega tujega jezika učil še drugega, in sicer nemščino, 

saj mi je, čeprav bolj pičlo znanje, še kako prišlo prav, saj samo z 

angleščino gre bolj težko, še posebej, če hočeš na ulici koga kaj 

vprašati. 

Največja stvar, ki je bila predvidena za ta dan in katerega priprava 

nam je vzela tudi največ časa, je bila predstavitev držav. proti 

večeru, ko so bile predstavitve predvidene, se je naš skupni 

prostor spremenil v evropo v malem. vsaka država je pripravila 

bodisi plakate, razstavila jedi, pijačo, predstavitve in podobno. 

slovenska delegacija, če se v šali lahko tako imenujemo, je 

pripravila računalniško predstavitev, ženski del ekipe je od doma 

prinesel potico, imeli smo tudi nekaj vina, tam pa smo pripravili 

še en plakat, tako da mislim, da nam je predstavitev kar dobro 

uspela. po končanih predstavitvah smo se v upanju, da bomo 

deležni kaj nočnega življenja, odpravili v mesto, a so se uresničile 

medNarodNi taBor v Bad marieNBergu (Nemčija)
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besede naših mentorjev, da je z zabavami tukaj pač bolj slabo, 

in ne pretiravam, če pravim, da smo se po ulicah sprehajali sami. 

Zabave smo si zatorej pripravljali kar sami v kletnih prostorih 

zgradbe, ki po opremljenosti dejansko spominja na gostinski 

objekt, zato zabave zunaj nismo pogrešali. 

ostali dnevi so se odvijali podobno kot prvi, z raznimi aktivnostmi, 

mogoče velja omeniti t. i. delavnice, v katerih smo tekom tedna 

delali po skupinah na raznih področjih. mednarodne skupine so 

pripravljale pesmi, igre, pisali t. i. »Bad marienberg press«, časopis 

z opisom dogajanja. omeniti moram še skupino likovnikov, ki je 

naslikala več umetnin na temo evrope. 

Zagotovo največje doživetje pa je sledilo v četrtek, ko smo imeli 

organiziran izlet na grad marksburg in v köln, kamor smo se 

odpravili z avtobusom. Najprej smo obiskali grad marksbourg, 

ki naj bi bil zgrajen že v dvanajstem stoletju. po obisku gradu 

smo se z avtobusom odpravili proti kölnu, kjer smo imeli prosto 

popoldne za raziskovanje in nakupovanje. večina nas je najprej 

odšla v katedralo, ki je tretja največja na svetu, takoj za katedralo 

sv. petra v rimu in sv. pavla v londonu. Bil sem že v zvoniku 

katedrale v strasbourgu, ki ima nekaj več kot 300 stopnic, a ta 

v kölnu je dejansko bila nekaj posebnega, saj je s 157 metrom 

visokim zvonikom in s 507 stopnicami resnično mogočna, da o 

razgledu, ki si ga deležen, ko premagaš mučne stopnice, niti ne 

govorim. pred očmi se ti odpre cel köln, pravzaprav konca niti 

ne vidiš, tako veliko je mesto. Ni pa mogočen le zvonik, veliki 

in mogočni so tudi zvonovi in kar vesel sem bil, da takrat niso 

zvonili. ko smo se naužili svežega zraka in neverjetnega razgleda, 

smo se po polžastih stopnicah spet začeli spuščati proti tlom. 

prava stvar za nabiranje kondicije! 

köln slovi po različnih dobrih muzejih, a najbolj so nas opozorili 

na muzej čokolade, zato smo ga tudi obiskali. muzej ti postreže 

z razvojem pridelovanja čokolade, vse od začetkov, od nabiranja 

kakava, prvih industrijskih strojev, kalupov in modelov za vlivanje 

čokolade in podobno. muzej te na koncu pripelje do današnje 

popolnoma robotizirane proizvodnje, kjer nekaj zaposlenih 

dejansko dela, in lahko res vidiš, kako delovni proces poteka. tako 

smo si lahko ogledali zgodovinski razvoj pridelovanja čokolade 

in pridelovanja, oz. izdelavo nekaterih artiklov švicarske čokolade 

lindt, ki smo jo imeli  možnost tudi poskusiti. 

preostanek časa smo porabili za sprehode po nekaterih ulicah 

in za kakšen nakup v trgovinah. ob dogovorjeni uri smo se 

potem zopet odpravili nazaj v Bad marienberg in nadaljevali z 

aktivnostmi in druženjem. 

predzadnji dan, torej petek, je bil v večini namenjen dokončanju 

dela prej omenjenih mednarodnih skupin, nakar je sledila 

predstavitev le-teh. vsak izmed nas je dobil časnik, ki se je 

izdeloval cel teden, igrali smo igre, ki jih je ena izmed skupin 

pripravila, spet druga skupina je zapela pesem, likovniki so 

predstavili dela in tako smo sklenili delovni del našega bivanja. 

ker je bil to predzadnji dan našega bivanja, smo za večer 

pripravljali veliko zabavo, da bi tako skupaj preživeli še zadnje 

trenutke te nepozabne avanture. 

Naslednji dan smo se po zajtrku žalostni poslovili od Bad 

marienberga in se z avtobusom odpravili v koblenz, od tam pa 

vsak svojo pot. mi smo se spet z vlakom odpravili v frankfurt 

in počakali na let nazaj domov. v ljubljano sem prišel v poznih 

večernih urah, od tam pa me je še čakala dolga pot domov. 

tako je minilo še eno nepozabno potovanje, ki sem ga bil deležen 

zaradi natečaja »evropa v šoli«. pred dvema letoma sem prav tako 

kot nagrajenec potoval na Nizozemsko, letos pa sem bil skupaj z 

drugimi deležen dvojnega potovanja, najprej v francijo in potem 

še v Nemčijo. veliko mest in znamenitosti sem imel možnost videti 

zahvaljujoč temu natečaju, kar zagotovo ne bom nikoli pozabil. 

Zdi pa se mi, da je največ, vsaj po mojem mnenju, vredno to, da 

sem to lahko delil še z drugimi prijatelji s cele evrope. po teh letih 

bi lahko rekel, da dejansko ni države, kjer ne bi nekoga poznal. 

Zagotovo pa niso taki tabori prijetno doživetje zgolj in samo za 

udeležence, ampak tudi za evropo samo, v smislu, da nismo ena 

velika evropska družina zgolj s pogodbami na papirju, ampak 

tudi sicer, pa četudi samo za en teden. 

Uroš Sitar
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