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Uvod

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

ste tik pred zaključkom še enega – zelo pomembnega – poglavja v svojem življenju. Zaključili boste 
srednjo šolo, maturirali. Dosegli in odkljukali boste še en cilj na svoji življenjski poti, si zastavili nove cilje 
in se podali novim izzivom naproti.

S slovesom od srednje šole se boste poslovili tudi od dijaškega doma. Znancev, sošolcev, prijateljev, 
simpatij, ljubezni, ki ste jih zdaj vsakodnevno lahko srečali že, če ste samo odprli vrata svoje sobe, ne 
boste več videvali na istem mestu, morda tudi ne tako pogosto, nekaterih morda ne boste srečali nikoli 
več. Ostali pa bodo skupni spomini, h katerim se boste nekoč radi vračali. Nedvomno se bodo nekatere 
vezi, nekatera prijateljstva, morda celo ljubezni, ki ste jih spletli v času bivanja pri nas, ohranila in vas 
spremljala skozi vse življenje.

Z vašim odhodom se zaključuje tudi (še) eno poglavje v “življenju” dijaškega doma. Zgodba ene generacije 
dijakov in vseh nas vzgojiteljev in ostalih delavcev dijaškega doma, ki smo vas spremljali v preteklih 
letih, se z vami smejali, veselili, se kdaj na vas tudi razjezili, z vami trepetali, za vas stiskali pesti in vas 
spodbujali. Prišel je čas, da se od vas poslovimo z upanjem, da smo vam pomagali postaviti dobre temelje 
za samostojno življenje in da se boste v življenju dobro znašli. Najdite svojo pot, na njej pustite prave sledi, 
predvsem pa zmeraj ostanite zvesti sami sebi.

 

Za cilj si zmeraj postavite luno,
če vam ne uspe,

lahko še zmeraj pristanete med zvezdami.

(Neznan avtor)

                                                                                                                                 Maša Šipek, urednica 

Dijaki zaključnih letnikov so odgovarjali na naslednja vprašanja:
Katero šolo obiskuješ? 
Kateri poklic si želiš opravljati? 
Katera je tvoja največja življenjska želja?  
Zapiši kratko misel/pregovor, ki ti je blizu.
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ravnatelj Dijaškega doma Drava Maribor Ivan Sagadin

Mladost ni norost, če skače čez vodo tam, kjer je most. Že ve, zakaj! (prirejeno)

Dolgo ste čakali na ta “poseben čas”, ko boste srečo odšli iskat vsak po svoje, in 
s tem zapustili tudi Dijaški dom Drava. Naj vam bodo pota lepa, naj vam življenje 
pokloni čim več radosti. Rad bi, da veste, da smo ponosni na vas. Premagovali ste 
ovire, včasih skakali tudi čez vode mimo mostov, semena vašega dela in truda bodo 
kmalu rodila nove sadove.  

Zadnji dve leti sta bili drugačni, težji – vam je kljub temu uspelo. Maske, karantene,  
samoizolacije, prepovedi prostih izhodov, prepovedi druženja –  preživeli smo/ste 
tudi to.

Prva stopnička, ki ste si jo zastavili na poti izobraževanja, je že za vami. Bravo. 
Zmagali ste.

Za nas, ki smo ta leta preživeli z vami, niste le generacija, ki odhaja. Vsakdo bo zapisan v naših srcih. Bivali 
smo skupaj, zapustili ste neizbrisne sledi. Spominjali se bomo vašega nasmeha, hudomušnih pogledov, 
kakšne nagajive šale, dobre ideje in dela za skupnost v dijaškem domu, vašem drugem domu.

Prihajajoči čas bo zahteval od vas odrekanje, trdno voljo in delo. Kamorkoli vas popelje pot – spomnite se, 
da na tem svetu največ velja, če človek ostane človek, vreden imena. Ko vam življenje pokaže ob svetlih 
tudi temne plati in se vam bo zdelo, da ste na tleh ali da ste na oltarju življenja boljši in pomembnejši od 
drugih, se bodo v vas naselili žalost, obup ali prevzetnost, takrat prisluhnite srcu. Spoznali boste, da je 
najbolj bogat človek, ki je obdan s pravimi prijatelji.

Pojdite svojo pot. Nekoč pa, ko boste hodili tu, mimo nas, se za trenutek ustavite. Obiščite nas in nam 
povejte kaj lepega. Včasih smo vas grajali, opominjali, pisali ukore, a smo hoteli le dobro, včasih pa nismo 
razumeli skokov čez vodo, kjer je most. Vsi v domu, ki smo skrbeli za vas, vam želimo veliko lepega.

Srečno!
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predsednik domske dijaške skupnosti Beno Jud 

Drage maturantke, maturantje, vsi, ki zaključujete svoje šolanje, in ostali!

Izteka se še eno šolsko leto, in s tem eno najpomembnejših poglavij v našem življenju 
– srednja šola – ki nam je odskočna deska za nadaljnje življenje. Z obiskovanjem 
srednje šole smo postali odgovornejši in zrelejši. Hitro smo se morali navaditi na 
spremembe in novosti.

Imamo eno skupno stvar, ki je predstavljala velik del naše poti do samostojnosti. 
To je naš dijaški dom. Dijaški dom nam je bil drugi dom, naši vzgojitelji pa kot 
nadomestni starši v času našega šolanja. V domu smo vsi stkali nova prijateljstva, 
mogoče našli svoje prve simpatije, najpomembneje pa je, da smo dobili prvi vpogled 
v samostojno življenje.

Ob tej priložnosti bi se rad najprej zahvalil našim vzgojiteljem, ki so nam vedno stali ob strani, za nas 
skrbeli in nam dajali koristne napotke za življenje. Zahvalil bi se tudi vsem kuharjem za okusno hrano, 
čistilkam za vedno čiste in urejene sobe ter vratarjem in vsem ostalim zaposlenim. Posebna zahvala gre 
tudi ravnatelju za uspešno vodenje doma.

Vam, drage maturantke in maturanti, pa želim da uspešno končate maturo oziroma zaključne izpite in se 
z novimi znanji odpravite novim izzivom naproti.   
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Sanje

Ko smo majhni, sanjamo o velikih stvareh.
O neskončnih potek, 

o vedno prijaznih ljudeh,
o celem svetu na naših dlaneh.

A sčasoma odrastemo,
ne upamo si več sanjati na glas,

zazrti v realnost postanemo,
saj bolj od želje po uspehu nas je neuspeha 

strah.

Vendar pa imamo vsi v glavi
predstave o dosežkih, bogastvu …

O svetu brez vojn in bratstvu,
o prijateljstvu in ljubezni pravi.

In tukaj so še ene sanje,
tiste, ki popeljejo nas v drugačen svet.

Sanje, ki nam oživijo spanje,
prebudijo strahove in podarijo up odvzet.

Morda je dobro se včasih sanjam prepustiti,
v drug svet odtavati in se sprostiti,

a nikoli ne smemo se v  njih izgubiti in
na lepote življenja, ki ga živimo, pozabiti.

Staša Korpič
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skupina A1

vzgojiteljica Monika Gajsler

Ne oziraje se na to, kako zelo nas odnosi z drugimi ljudmi lahko zmedejo, v nas 
ustvarjajo dvom in protislovja. Nikoli ne moremo zares utišati svojega notranjega 
glasu, ki nam vedno govori resnico. Morda nam to, kar govori, ni preveč všeč in 
pogosto mu dovolimo šepetati zgolj na robu našega zavedanja in mu ne posvetimo 
dovolj časa, da bi ga zares slišali. Vendar nas takrat, ko mu prisluhnemo, vodi k 
notranji modrosti zdravju in jasnosti. Ta glas varuje našo celovitost.

(Susan Forward)

Tina Aubelj, Nadja Bajde, Vita Belec, Amanda Breznik, Lea Bruči, Maja Cigan, Ema Fras, Ana Knez, 
Hristjan Kochovski, Nika Korez, Sara Lampret, Leja Murko, Lenja Planjšek, Patricija Rojht, Javor Sluga, 
Jurij Sluga, Jovan Spasovski, Živa Stegel, Jovan Stojiljković, Emrah Šarić, Lana Tropenauer, Taja Trunk, 
Luna Velkova, Mihaela Žnidarič.

Javor Sluga
Prva gimnazija Maribor.

Biokemik.

Doseči čim več na meni 
ljubih področjih.

»Če si kdaj žalosten, beri 
o astronomiji. Takrat boš 
spoznal, kako smešno 
majhni so naši problemi.”

A1A1
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skupina A2

vzgojiteljica Kirka Rojko
Leto je spet naokoli in spet so pred nami novi “Vrtinci”.
Ob tem me preplavi misel, da se je spet “zavrtela” ena generacija, ki zaključuje 
svojo srednješolsko pot in daje prostor novi, ki začenja. Če je moje delo v domu 
in življenje v domu reka, potem so ti vrtinci tisti čar, ki pomenijo njeno gibanje.  
Enkrat so kot meandri, drugič kot vodni pršec v zraku, ki nastaja ob vetrovnih dneh, 
ali kot voda, ki zadeva ob obalo, in jo včasih ponese tudi čez. V tem času ste se ver-
jetno naučili iti s tokom reke. Želim vam, da bi to veščino ohranjali tudi v prihodnje, 
saj vam bo lajšala, vašo življenjsko pot. Včasih pa si le dopustite, da zavalovite in 
zapljuskate po svoje … prav to vas dela unikatne. Srečno!

Carolina Bahia Hammoud
II. gimnazija Maribor.

Medicina.

Sreča.

“Ne živi v preteklosti in ne sanjaj 
o prihodnosti, osredotoči se na 
sedanjost.”

Tinkara Kuplen
Biotehniška šola Maribor.

Kardiologinja za male živali.

Potovati v Avstralijo.

“Malce temnine, malce svetlobe, 
malce norosti, pa bo zadosti.”

Klaudia Baša, Anja Bezgovšek Trefalt, Monika Borovnik, Galina Branko, Ajša Cvetko, Ljubica Čpajak, 
Carolina Bahia Hammoud, Mojca Jakob, Sara Jeseničnik, Elena Klincharova, Tinkara Kuplen, Natalija 
Lutar, Maja Maraž, Asia Margan, Julija Merzdovnik, Tamara Meško, Lana Mutvar, Milica Novaković, 
Milica Pančić, Naja Paradiž, Nina Popović, Lina Rozoničnik, Katarina Sep, Ema Šestanj, Laura Tušar, Noa 
Tušek, Gabrijela Zajšek, Milica Žižić.
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A2A2Naja Paradiž
Biotehniška šola Maribor.

Veterinarka.

Razveseljevati ljudi.

“Uživaj, dokler si mlad.”

Nina Popović
II. gimnazija Maribor.

Medicina.

Biti uspešna.

“Največ se naučimo iz svojih 
napak.”

Gabrijela Zajšek
Biotehniška šola Maribor.

Veterinarski tehnik.

Uspeti v življenju.

“Ti si umetnik svojega življenja, 
zato čopiča ne izroči nikomur 
drugemu.”

The night 

is on your lips and 

I feel like in I am locked 

and there is a milion lights. 

I do not care if they are watching.

  Your body is saying everything,

I do not have to read        

your mind.

Lara Zdolšek
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skupina A3

Stefan Bogichevikj, Amadeja Colnarič, Gjorgji Dimov, Gjorgji Filkovski, Anja Godec, Lea Gomboc,  
Eva Gradišnik, Nika Hartman, Nuša Hartman, Boris Ilievski, Tjaša Irgolič, Sasho Jandreski, Doroteja 
Jerovšek, Anđelija Lazarević, Petar Liščević, Ilija Lješković, Ana Mićović, Milutin Milojković, Liza Rainer, 
Manca Rozmarič, Rebeka Svenšek, Taja Tretjak, Ema Vogrin, Neža Vollmaier.

vzgojiteljica Simona Lešnik

Dragi moji!

Mogoče mi je prav tokrat najtežje pisati. Ste moja zadnja generacija maturantov, ki 
ji bo namenjen zapis v Vrtincih. Zavrtela se je vaša pot, zavrtela se je moja. Vsaka 
pot se pač enkrat konča. Ostanejo spomini, predvsem tisti lepi, najlepši. Verjamem, 
da se jih bomo oboji spominjali z nasmehom na obrazu.

Želim vam, da bodo vaše nadaljnje poti polne optimizma in sreče. In glejte,  
da vas bodo na teh poteh spremljali srčni in zaupanja vredni ljudje.

Amadeja Colnarič
III. gimnazija Maribor.

Vzgojiteljica.

Uspeh v karieri.

“Sreča je naklonjena tistim, ki 
uporabljajo pamet.”

Gjorgji Filkovski
II. gimnazija Maribor.

Elektroinženir.

Biti srečen.

“Don’t judge a book by 
its cover.”
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A3A3Lea Gomboc
III. gimnazija Maribor. 

Vzgojiteljica.

Vzgajati otroke v dobre ljudi.

“Delaj to, v kar verjameš, 
in verjemi v to, kar počneš. 
Vse drugo je tratenje časa in 
energije.”

Nika Hartman
Prva gimnazija Maribor.

Komunikolog, producent.

Imeti lastno medijsko hišo.

“Work until you no longer have 
to introduce yourself”.

Boris Ilievski
II. gimnazija Maribor.

Diplomat.

Biti dobro plačan profesor 
zgodovine.

“Kdor nima v glavi,  
ima v nogah.”

Tjaša Irgolič
Biotehniška šola Maribor.

Veterinarka.

Zdravje, sreča in ljubezen.

“Ne živi v preteklosti, ne sanjaj 
o prihodnosti, osredotoči se na 
sedanjost.” (Buda)

Sasho Jandreski
II. gimnazija Maribor.

Zdravnik.

Doseči svoje cilje v življenju.

“Work hard in silence, let your 
success be your noise.”

Doroteja Jerovšek
Biotehniška šola Maribor.

Policist konjenik.

Veliko potovati.

“Only happy thoughts allowed!”
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Petar Liščević
II. gimnazija Maribor.

Gradbeni inženir.

Postati vodilni gradbeni inženir 
na Balkanu in Zahodu.

“Život je jedan, preživi sve 
trenutke i iskoristi svaki  
moment života.”

Ilija Lješković
II. gimnazija Maribor.

Programer.

Biti srečen.

“Try and fail,  
but never fail to try.”

Milutin Milojković
II. gimnazija Maribor.

Letalski inženir.

Ustvariti povezave z ljudmi in 
doseči svoje cilje.

“Be yourself; everyone else is 
already taken.”

Rebeka Svenšek
III. gimnazija Maribor.

Delovna terapevtka.

Biti srečna in obkrožena z 
ljudmi, ki jih imam rada.

“Mirno morje ni še nikoli naredilo 
izkušenega pomorščaka.”

Ema Vogrin
Srednja šola za oblikovanje 
Maribor.

Grafična oblikovalka.

Da bi igrala pomembnejšo  
vlogo v filmu ali seriji.

“Brez teme ne bi nikoli videli 
zvezd.”

skupina A3
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Povodni mož

Klasična glasba napolnila je moja ušesa in 
moje telo v veliki dvorani se je obrnilo.
Bila sem lepa kot prekrasna princesa,

a nato – glasen pok – nekaj se je prevrnilo!

Srce mi je poskočilo,
nekaj kot postava pripravilo mi je predstavo?

In nato se je tisto priklonilo,
glasba pa nenadoma zvišana je bila za oktavo.

In povabilo me je na ples,
predstavilo mi je svojo dlan,

mar je bilo to vse res?
Zaplesala sva in rasel je elan … 

in dan je potihnil,
vse je umrlo,

soplesalec je vdihnil,
nebo se je strlo. 

Na koščke,
padajoče,

neskončne sončke,
mar on joče? 

Tisto je zašepetalo:
“Vzel tvoje bom telo,

a najprej bom odplesalo,
in tako bo to.” 

In tako sva plesala,
vse dokler ni zazehal.
In jaz sem zajokala,

kljub temu ni prenehal. 

On me je vzel,
objel me je v kri,
on me je preklel,

pustil me je v iskri noči.

Nadja Bajde
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skupina A4

Giulia Babbucci, Hana Berlak, Sanja Caf, Ema Dobrina, Lu Dornik, Maja Erdelja, Maja Gošnjak, Jožica 
Jančarič, Katarina Jančarič, Tjaša Kokol, Brina Lajh, Gaja Miholač, Mila Ocepek, Eva Petek, Tjaša Petek, 
Špela Pitino, Alja Polanec, Neža Preskar, Urška Sekuti, Teja Sever, Špela Slatinek, Aša Slemnik, Taja Starc, 
Tamara Šijanec, Urška Zdešar, Jana Železnik.

vzgojiteljica Bojana Kimovec
Podarjene so nam “dobre” in “slabe” izkušnje. Če se iz njih kaj naučimo, so vse 
izkušnje nujno potrebne, da se lahko dvignemo na višji nivo človeškega razvoja.

Pomni!

Še tako navidezno “slaba” izkustva so neprecenljiva danost tistega,  
ki nas brezpogojno ljubi, za naše učlovečenje.

Prav to vas dela unikatne. Srečno!

Teja Sever
Konservatorij za glasbo in balet 
Maribor.

Baletna plesalka.

Upati si živeti izven cone udobja.

“For those determined to fly, 
having no wings is just a little 
detail.”

Urška Zdešar
Konservatorij za glasbo in balet 
Maribor.

Učiteljica glasbe.

Nekoč ustanoviti profesionalni 
pevski zbor.

“Za srečo je potrebna svoboda,  
za svobodo je potreben pogum.”
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Sveča
Je sredi mesta spomenik postavljen,

poln letnic in imen vojakov,
na trgu stoji, poln snega, osamljen in

ohranja spomin na pogum naših junakov.

A vsi ljudje le mimo njega hitijo,
na poti v službo gledajo pod noge,

se ne ozrejo in ne postojijo,
z mislijo na vsakdanje naloge.

Le tam, zraven spomenika,
mirno, tiho, kot neskončna sreča,

sredi vsega vika in krika,
s svetlim plamenom gori sveča.

Sredi mrzlega zimskega dneva,
plamen toplo migeta,

veter piha, sneg naletava, čas mineva,
a sveča se ne vda.

Ljudje hitijo, plast snega na tleh je tanka,
a plamen pomiri vse zvoke glasne in

šele, ko voska zmanjka,
sveča ugasne.

Staša Korpič
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skupina B1

vzgojiteljica Maša Šipek
Drage moje dijakinje,

letošnje šolsko leto – šolsko leto, v katerem se ve že poslavljate od srednje 
šole in življenja v dijaškem domu – je zame v marsičem novo, edinstveno, 
nepozabno, polno novih izkušenj in izzivov. Ste moja prva skupina 
srednješolk, moja prva skupina dijakinj v dijaškem domu. Ob vas in z vami 
sem se veliko naučila in prav vsaka izmed vas mi bo ostala v lepem spominu.  
Želim si, da bi šolsko leto, ki smo ga preživele skupaj, tudi vam ostalo v lepem 
spominu, in vam na vaši nadaljnji poti želim obilo uspeha.

Ob tem pa ne pozabite, kar nas uči že Mali princ …

“Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno.”

Naj vas ta misel zmeraj spremlja, vodi in usmerja na vaši življenjski poti.

Tinkara Andrejc, Zoja Borštnar, Larisa Bregeš Štern, Renee Leigh Cornelly, Tara Franjić, Tjaša Golenač, 
Tina Gregorec, Tia Horvat, Natalija Ivanovska, Karin Kočevar, Karin Konečnik, Vivien Kovač, Urška Kresnik, 
Eva Kurbos, Maša Munda, Tajda Prapotnik, Nika Pšajd, Nika Rajh, Diana Rep, Lara Robek, Nadja Spasić, 
Tjaša Sumrak, Elma Šarić, Valentina Volf, Lara Zdolšek.

Tia Horvat
Biotehniška šola Maribor.

Veterinarski tehnik.

Sreča, družina, služba.

“Ne živi v preteklosti, ne sanjaj 
o prihodnosti, osredotoči se na 
sedanjost.”

Karin Konečnik
Srednja šola za oblikovanje 
Maribor.

Frizer.

Imeti svoj frizerski salon.

“Najtežje poti te bodo pripeljale 
do najlepših destinacij.”
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B1B1Vivien Kovač
Srednja ekonomska šola in 
gimnazija Maribor.

Želim si biti filozofinja.

Potovati po celem svetu z 
neomejenimi sredstvi.

“Nama je svaki petak smak 
sveta.”

Nika Rajh
Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Maribor.

Menedžment turističnih podjetij.

Ustanoviti svoje podjetje.

“Želja in trud vedno pripeljeta do 
uspeha.”

Diana Rep
Srednja šola za prehrano in 
živilstvo.

Delo v knjigarni.

Da bi imela doma eno sobo, 
namenjeno knjigam.

“Embrace your crazy and live 
your dreams.” (Antoni Porowski)

Nadja Spasić
II. gimnazija Maribor.

Arhitektka.

Potovanje po celem svetu.

“Spakuj se i vodim te na jug.”

Tjaša Sumrak
Srednja šola za prehrano in živilstvo

Slaščičar (sem pa odprta za kaj več 
v tej smeri).

Delati, kar si želim s srcem, in biti 
tam, kjer se počutim srečno.

“Srečo oz. zadovoljstvo moraš najprej 
najti v sebi, preden jo želiš iskati z 
nekom.”
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skupina B3

Jana Belec, Lija Grah, Nina Gutman, Melisa Horvat, Nika Jerman, Eva Jurkovič, Nives Kočar, Lana Julija 
Konečnik, Staša Korpič, Sara Kovačič, Lara Krašovic, Zala Kšela, Damijana Kuharič, Alina Miklavc, Tilka 
Namestnik, Lara Podgoršek, Sanja Poredoš, Tina Prejac, Emily Sobočan, Klara Strmčnik, Manca Strmčnik, 
Rebeka Strniša, Lucija Šijanec, Iza Zorec, Martina Žalik.

Lucija Šijanec
Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor.

Gospodarska inženirka.

Biti samostojna in uspešna.

“Kri ni voda.”

vzgojiteljica Vesna Jančar
Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Toda pogosto tako dolgo in s takim 
obžalovanjem gledamo zaprta vrata, da niti ne opazimo tistih, ki so se nam odprla.

(Alexander Graham Bell)

Na vaši nadaljnji poti vam želim, da bi čim manj časa izgubili z obžalovanjem 
preteklosti in da bi se prepustili novim priložnostim, ki vam jih prinaša življenje. 

Življenje
Življenje je kot sonce,

svetlo in težko.

Nadja Bajde

B3B3
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Jakob Ašenberger, Patrik Bagari, Filip Bertalanič, Jaka Boštjančič, Žan Breznik, David Forštner, Jošt Gajšt, 
Matej Godec, Beno Jud, Denis Kociper, Filip Kunst, Filip Lazić, Aljaž Maučec, Domen Onassis, Leon 
Pušaver, Borna Savić, Luka Šalamon, Jakob Vdovič, Nejc Vehovar, Benjamin Viher, Marko Vukadin, Klemen 
Založnik, Tadej Zver, Omar Ždralović.

skupina C1 C1C1

vzgojitelj Uroš Murko
Dragi dijaki, 

ob vašem slovesu naj vas na vaši nadaljnji poti spremlja misel: 

“Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in si bom zapomnil,  
vključi me in bom razumel.”

Patrik Bagari
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Da zadenem na Eurojackpotu.

“Ljubo doma, kdor ga ima.”

Filip Bertalanič
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Da zadenem na loteriji.

“Kdor prvi pride, prvi melje.”
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Jaka Boštjančič
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Biti mizar.

“Kdor visoko leta, nizko pade.”

Žan Breznik
Lesarska šola Maribor.

Gozdarski tehnik.

Izpolnjeni vsi zastavljeni cilji.

“Lastna hvala, cena mala.”

Jošt Gajšt
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Elektrikar.

Da bi bil uspešen v življenju.

“Živi sedanjost, ne bodi v 
preteklosti.”

Matej Godec
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Trener fitnesa.

Postati dober in uspešen trener 
fitnesa.

“Eno jabolko na dan odžene 
zdravnika stran.”

Beno Jud
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Postati uspešen na svojem 
področju/v svojem poklicu.

“Nikoli nisi prestar, da bi si zadal 
nov cilj ali znova sanjal.”

Denis Kociper
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Biti profesionalni nogometaš.

“Kdor ne da, dobi.”
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C1C1Filip Kunst
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Spati.

“Še pes ima rad pri jedi mir.”

Domen Onassis
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Grafični oblikovalec.

Napisati in izdati knjigo.

“Življenje ni skrivnost za 
ugotoviti, ampak resničnost za 
doživeti.”

Nejc Vehovar
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Policist.

Biti uspešen policist.

“Jabolko ne pade daleč  
od drevesa.”

Marko Vukadin
Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor.

Profesionalni hokejist.

Postati profesionalni hokejist.

/

Klemen Založnik
Lesarska šola Maribor.

Učitelj.

Ne umreti mlad.

“Ka bo, bo.”

Tadej Zver
Lesarska šola Maribor.

Osebni športni trener.

Biti sam svoj šef.

“Po vsakem padcu se poberi in 
pojdi naprej z dvignjeno glavo.”
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skupina C3

vzgojitelj Zdravko Savić
Spoštovani maturanti, maturantke ...

Ko sem si avgusta 2019 ogledoval Varšavo, ki je glavno mesta Republike Poljske, 
sem na naslovu Freta 16 naletel na muzej Marie Sklodowske-Curie (1867–1934), 
poljske znanstvenice in dobitnice Nobelove nagrade za kemijo. V eni od sob 
majhnega muzeja sem videl napis v poljščini in angleščini, ki pravi:

“NIČESAR V ŽIVLJENJU SE NI TREBA BATI. LE RAZUMETI JE TREBA!”

Življenje samo pa je tako in tako izzivalna pustolovščina, če se seveda znamo 
soočiti s spremembami.

Pa srečno!

Martin Dogša, Sebastjan Gral, Jaka Horvat, Rok Jakob, Rey Klennert, Dominik Kosi, Tilen Kovač, Aleks 
Lozar, Maj Meško, Nik Meško, Denis Manuel Mir, Rok Novak, Anže Ograjenšek, Rene Potočnik, Vid 
Rožič, Lovro Škrabl, Žiga Špendija, Grega štih, Tine Štriker, Jure Tomašič, Gašper Videnšek, Enej Zabret 
Florijančič, Timotej Zorjan, Alen Zrim, Jan Oliver Žnuderl.

Sebastjan Gral
Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor.

Inženir gradbeništva.

Biti srečen.

“Can’t make a wife out of a hoe.”

Jaka Horvat
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Elektrotehnik.

Kriptomilijonar.

“Jabolko ne pade daleč od 
drevesa.”
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C3C3Rok Jakob
Srednja šola za oblikovanje 
Maribor.

Frizer.

Biti frizer.

/

Rey Klennert 
Srednja elektro-
računalniška šola 
Maribor.

Astronavt.

Biti milijonar.

“Velikost ni pomembna.”

Rene Potočnik
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Robotik.

Biti srečen.

“Jabolko ne pade daleč od 
drevesa.”

Lovro Škrabl
Srednja šola za prehrano in 
živilstvo.

Mesar.

Imeti BMW-4.

“Rana ura, zlata ura.”

Grega Štih 
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Robotik.

Postati milijonar.

“Jabolko ne pade daleč od 
drevesa.”

Gašper Videnšek
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Nadaljevati šolanje, počasi 
doma ustvarjati firmo in biti 
srečen.

/

Alen Zrim
Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor.

Delovodja gradbišča.

Biti srečen.

“Nikoli ne reci nikoli.”
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skupina D1

vzgojitelj Tobias Dajčman
Uspešen nisi po naključju. 
Tvoja uspešnost je rezultat velikega namena, 
iskrenega truda in inteligentne izvedbe.

Uspešen boš, ko boš premišljeno izbral najboljšo možno pot 
– izbira, ne naključje, ti krojila bo usodo.

Želim ti obilo uspeha na tvoji nadaljnji poti.

Anže Caf, Džanan Đaltur, Nikolas Foschini, Nejc Gerčer, Florijan Gobec, Evel Hadžiselinović, Marsel 
Inašič, Sven Martini, Paolo Geremia Mazzoleni, Saša Mihailović Krpan, Tine Mihailović Krpan, Slaviša 
Miljević, Tomislav Naćić, Rok Pažon, Tim Prša, Klemen Sobočan, Aleks Sušek, Aleks Šajt, Filip Šijanec, Jan 
Šijanec, Anej Škvorc, Martin Vidonja, David Zelko, Nejc Zrim.

Nejc Gerčer
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Potovati.

“Nasilje ni odgovor,  
ampak je vprašanje.”

Marsel Inašič
Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor.

Pečar - polagalec keramičnih 
oblog.

Da bi znal dobro polagati 
keramiko.

“Kdor z malim ni zadovoljen, 
velikega ni vreden.”
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Saša Mihailović Krpan
Srednja šola za oblikovanje 
Maribor.

Arhitekt

Biti uspešen.

“Szia Dezső!”

Rok Pažon
Lesarska šola Maribor.

Gozdar.

Imeti svojo firmo.

“Za uspeh v življenju sta pomembni 
dve pravili:  
1 - nikoli ne povej vsega, kar veš;

2 - …”

Nejc Zrim
Srednja gradbena šola in 
gimnazija Maribor.

Keramičar.

Biti uspešen kmet.

/

Najina pesem
Tvoji prsti prepletli so se z mojimi,

leživa v travi, da se ne vidijo.

Najine oči zazrte k zvezdam so,
sediva v nočnem mraku,
ljubezen vrti se v zraku.

Najine besede sladke so kot sanje,
mehke kot peresce,

nekoč, ko vse to pozabljeno bo,
kaj vse bi dala zanje..

Renee Leigh Cornelly

D1D1
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skupina D2

vzgojitelj Zdravko Lajh
Imej rad svoje telo in nauči svojo glavo, da ga spoštuje.

Boštjan Adan, Patrick Evgen Časar, Žan Ferenčak, Sandi Godec, Gregor Guček, Rok Hozjan, Tjan Jamnikar, 
Matija Jecl, David Korpič, Nejc Kreft, Tilen Kuzma, Patrik Lesjak, Anei Markovič, Bjan Mikložič, David 
Amadej Plevnik, Mihel Rebernak Lončarevič, Danej Rižnar, David Sabo, Sven Škalič, Blaž Štravs, Domen 
Tivadar, Jakob Vouri, Miha Vuk, Nik Zendzianowsky, Kristjan Zver.

Žan Ferenčak 
Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor.

Biti brezposeln in pobirati davke.

PCT pogoj.

“Ni vse ravno v Prekmurju.”

Jakob Vouri
Konservatorij za glasbo in 
balet Maribor.

Vzgojitelj v vrtcu.

Imeti lepo in zdravo družino.

“Trud je poplačan le,  
če človek ne odneha.”
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D2D2Nik Zendzianowsky
Konservatorij za glasbo in 
balet Maribor.

Profesor.

Biti uspešen.

“Ni vsak dan nedelja.”

Nisi svet, Svete!

O, beskrajna pustoši plava,
i senko što pod njom hodiš,

pod tobom se krije bezbroj zlobnih glava,
al’ ti čiste duše odvodiš.

Onu gamad, što pod tvojom zvezdom,
laže kroz krmeljive oči,

nikad skoro ne uprljaš bedom,
čak i kad tamo, gde ne sme kroči.

Tamo, gde jednom običnom čoveku
nikad nije i neće biti mesto,

tamo, gde se u ovom novom veku
zalazi previse često.

Samo onaj, što u svoje gleda,
i svaku krhku ruku ljubi,

leži pod zemljom lica bleda,
zašto nebo ovu dobrotu ubi?

Jesi li tako lošeg morala
da mojega bližnjeg uzmeš?

Šta ti to moja duša nije dala?
Kako se usuđuješ? Kako smeš?

Znam ja, tvoje tajne, Svete,
iako sam tako mlad i slep.
Vidim kroz tvoje reči klete.
Vidim da ipak nisi tako lep.

Vidim da nisi čak ni svet, Svete,
već samo sumoran, izobličen i crn.
Zar da u ovako milo, nevino dete

zabiješ svoj bolesni, krvavi trn.

Ti si, u stvari, samo ljudska figura,
koja je slučajno postala plava,
i sada pokreće bezbroj bura,

i sada otkida bezbroj dobrih glava.

Šta to u tebi gori tako grdo,
što tera te da radiš takve stvari?

Kako mogu u tebe da verujem čvrsto,
kad zbog tebe toliko duša krvari?

O, beskrajna pustoši plava,
i senko što juriš k’o prokleta,

nestaće jednom sva tvoja slava,
i tada shvatićeš da nisi sveta.

Jovan Stojiljković
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skupina D3

vzgojitelj Hervik Grobelnik
“Šele, ko bo zadnje drevo umrlo, ko bo zadnja reka zastrupljena in zadnja riba ulovljena, 
bomo  spoznali, da ne moremo jesti denarja.”

(Indijanski  pregovor)

Tilen Bačič, Rok Bednjanić, Aljaž Breznik, Žan Cvetko, Vid Drozg, Žiga Gračnar, Ilija Hajder, Erik Horvat, 
Vladimir Januš, David Koprenović, Anej Kotnik, Boško Kuzma, Alex Ojsteršek, Žiga Podjavoršek, Manu 
Podlogar, Santaro Podlogar, Sven Preložnik, Benjamin Recek, Jakob Ros, Aljaž Smodiš, Adrijan Kimi Šket, 
Dominik Šket, Aleksej Šokčević, Jaka Štandeker, Miha Zagmajster, Nejc Završek.

David Koprenović
Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor.

Fizioterapevt.

Finančna svoboda.

“Privilegij življenja je biti svoj.”

Anej Kotnik
Lesarska šola Maribor.

Gozdar.

Imeti uspešno kariero in si 
ustvariti lepo življenje.

“Rana ura, zlata ura.”
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D3D3Alex Ojsteršek
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Programer.

Ustvarjati videoigre.

“Z vztrajnostjo lahko dosežeš vse, 
samo odnehati ne smeš.”

Sven Preložnik
Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor, KGBM.

Elektrotehnik.

Da bi imel veliko denarja za malo 
muzike.

“Za ta gnar je to – to.”

Dominik Šket
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Elektronik.

Biti uspešen v poklicu.

“Daj v usta nekaj, kar te lahko 
ubije, a temu nikoli moči, da  
te ubije (daj cigaret v usta,  
a ga ne prižgi).”

Moje sanje
Tako so čudne,

moje sanje.
Tako nevljudne,

čutim obžalovanje.

Nočem živeti
v tistem svetu,
hočem bdeti.

Tam je moje telo podobno skeletu.

Polno je klanja,
polno bolečine.
Toliko kričanja,

ljubezen tam zgine.

Nočem spati,
tam moje telo izkrvavi.

Kako bi bilo stkati
obleko iz lastne krvi?

Nadja Bajde
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skupina D4

vzgojitelj Zdravko Kramberger
Zapisal Stephen Hawking – slavni kozmolog:

Kaj ste kot otrok sanjali in ali so se vam sanje uresničile?
 “Hotel sem postati pomemben znanstvenik. V šoli pa nisem bil pretirano 
uspešen, redko sem se prebijal nad povprečje. Bil sem malomaren in 
sem grdo pisal. Imel pa sem dobre prijatelje. O vsem smo se pogovarjali.  
Moje sanje izvirajo iz časa otroštva in imel sem velikansko srečo,  
da so se mi uresničile. Živel sem izjemno življenje na tem planetu.”

Tristan Ancelj, Christjan Bevc, Timi Bunderla, Anej Gorenjak, Niko Horvat, Nik Kardoš, Tilen Kerčmar, Jan 
Kociper, Maroš Košir Novak, Matej Kovačič, Jaka Krameršek, Vanja Kranjec, Jaka Luskar, Patrik Majhen, 
Matic Mandl, Luka Mertük, Jakob Val Mogu, Nastja Pučko, Darko Sever, Nejc Slavič, Miha Sotošek, Lan 
Šiško, Patrik Štaus, Nejc Šturbej, Domen Težak, Lovro Zamejc.

Tilen Kerčmar
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Se izseliti iz Slovenije.

“Pazi se! Če boš preveč razmišljal, 
te bodo aretirali.”

Matej Kovačič
Srednja elektro-računalniška 
šola Maribor.

Tehnik računalništva.

Biti uspešen.

“Brez dela ni jela.”
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D4D4Luka Mertük
Lesarska šola Maribor.

Samostojni podjetnik.

Biti obdan s kvalitetnimi 
prijatelji.

“Smisel življenja je, da v 
negotovosti živimo za svoje 
sanje.”

Nastja Pučko
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Pasivna preskrbljenost.

“Vsaka pot se začne s prvim 
korakom.”

Domen Težak
Lesarska šola Maribor.

Mizar.

Da bi ustanovil svoje podjetje.

“Verjemi, da zmoreš, in  si že na 
pol poti do cilja.”

Tatova
Plesala sva

v temni noči,
oba od ljubezni svetla.

Najini dotiki so bili kot žerjavica vroči. 

Dva tatova,
polna obljub.

Vezala sta naju nasmehov okova,
zaprla sva oči in nastal je poljub.

Nadja Bajde
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svetovalka Maja Nemšak
Drage maturantke, dragi maturantje,

dovolite mi, da si v slovo izposodim besede Toneta Pavčka:

“Ko hodiš,

pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice,

poleti do zrele pšenice,

jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice,

v življenju do prave resnice,

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič, ne drugič

do krova in pravega kova

poskusi vnovič in zopet in znova.”

Pogumno naprej!
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Računovodkinja: Veronika Horvat 
Tajnica in blagajničarka: Jožica Sever

Kuhinjsko osebje: Maksimiljan Žohar, Darja Gajser, Andrej 
Pirc, Andreja Fras, Robert Ferk, Vida Juhart, Karmen Fric

Dragi maturantje!
Živite svoje življenje pozitivno in bodite srečni!
V imenu računovodsko-administrativnega, kuhinjskega in tehničnega osebja

Veronika Horvat

za nas so skrbeli tudi ...
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Čistilke, hišnik, perica: Suzana Šetar, Barbara Kašman, Denis 
Kralj, Monika Kompoš Trplan, Petra Mavrič, Marjeta Pirc

Vratarji: Robert Žunkovič, Sabina Stanonik, Tone Bergauer, 
Roselito Knuplež, Franci Baznik

za nas so skrbeli tudi ...
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