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Samota ne mara nemira 

in radovednih oči, 

zato si najraje izbira 

tihe, samotne poti. 

 

A kadar se mirna in zbrana 

sama vase zaklepa, 

takrat je najbolj prostrana 

in lepa. 

 

V takšni samoti vse sije 

od sanjarij 

in sanjski prst domišljije 

gradove v oblakih gradi. 

 

Samota se vase zapira 

iz lastne volje, 

zato ne trpi, da kdo vdira 

v njeno samotno okolje. 

 

A včasih samota zbeži 

iz svojega samskega hrama. 

Takrat je najraje na štiri oči 

in ni več sama. 

 

 

Niko Grafenauer (1940) je slovenski pesnik, kritik, esejist, urednik, literarni zgodovinar in 

prevajalec. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski univerzi. Bil 

je svobodni književnik in urednik. V 80. in 90. letih 20. stoletja je bil aktiven v civilnodružbenih 

gibanjih za demokratizacijo, osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije. Njegova lirika je 

»pravo razkošje doživetja jezika, bliščavica simbolnih pomenov in užitek zvočne čarovnije jezika.« 

V njej se prepletajo in prekrivajo nanosi bivanja: življenje in smrt, ljubezen in resignacija, privid in 

resnica, glas in molk, ujetost jaza in usodnost jezika. Grafenauerjeva poezija se je povzpela v sam 

vrh slovenskega pesniškega modernizma. 

Niko Grafenauer je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1997 je prejel 

Prešernovo nagrado. 

Pesem Samota je izšla leta 1983 v zbirki Skrivnosti. V četrti izdaji pesniške zbirke (2007) je avtor 

dodal “lastnoročno zapisane sentence in domisleke, s katerimi je skušal dopolniti sporočilo pesmi, 
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predvsem pa na aforističen način spregovoriti o pojmih, ki jih srečujemo v njihovih naslovih.” 

Dodatek k pesmi Samota se glasi: “V samoti se vsakdo/sam s sabo srečuje,/zato v njej/ni nikdar 

sam.” 

 

1.  Razumevanje besedila 

1.1 Pozorno breberi pesem Samota in s svojimi besedami obnovi njeno vsebino. 

1.2 Določi lirski subjekt pesmi. 

1.3 Ali ima v tej pesmi izraz »samota« negativen prizvok v smislu »osamljenosti, zapuščenosti«?  

Odgovor ustrezno utemelji. 

1.4 V katerih okoliščinah se po pesnikovem mnenju samota sprevrže v nekaj negativnega, v  

katerih pa je samota nekaj lepega? 

  

2. Analiza besedila 

2.1 Pazljivo preberi prvi verz. Ali opaziš kako jezikovno igro? Izpiši jo. 

2.2 V pesmi Samota najdi in iz nje prepiši najmanj štiri poosebitve. 

2.3 Analiziraj oblikovno zgradbo pesmi in pojasni, v čem le-ta sledi klasičnim vzorcem, v čem  

      pa je modernistična. 

2.4 Katere vrste rime uporablja Niko Grafenauer v pesmi Samota?  

2.5 Pojasni pomen izraza »samski hram« v zadnji kitici. 

2.6 Je mogoče trditi, da gre v pesmi Samota za subjektivno pesnikovo izpoved?  

 

N.B.: Lahko odgovarjaš po točkah ali pa na podlagi le-teh sestaviš sklenjeno besedilo. 
 

3. Zgodovinski in kulturni okvir 

Pesem Samota Nika Grafenauerja utegne biti izziv za večplastno razmišljanje o temi »samote«. Pri 

tem naj kandidat-ka na podlagi lastnih izkušenj in znanja obrazloži, v kolikšni meri je pesem blizu 

čutenju današnjega postmodernega človeka, v nadaljevanju pa naj – morda tudi z ozirom na druge 

slovenske avtorje 20. stoletja in zadnjih let 19. stoletja - omeni tudi morebitno razliko med motivom 

»samote«  in motivom »osamljenosti«. Pri tem naj izhaja iz svojega znanja in morebitnih drugih 

literarnih besedil, s katerimi se je srečal-a v teku svojega dosedanjega šolanja. 
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Iz romana Marka Sosiča Tito, amor mijo, Litera, Maribor 2005, str. 84-87 

/ … /  Sedim na postelji, gledam angela in pomislim, da sem srečen tudi zato, ker sva z 

Ivanom našla rov v luknji na gmajni, po katerem bova še hitreje prišla do središča zemlje, in bom 

čez nekaj časa zrastel vsaj do metra in sedemdeset centimetrov, nosil bom čevlje številka štirideset, 

tolikšne kakor tata, in tudi lulek mi bo zrastel, tako kakor Juriju, ki si ga meri s centimetrom, ko 

prespim pri njem. Če si bolan, rasteš, pravi tata. Tudi Jurij je zrastel, ko je bil bolan. Za deset 

centimetrov. Če si bolan, ko je pomlad ali poletje, rasteš hitreje, pravi tata. Zato sem srečen, ker je 

pomlad mimo in se začenja poletje. Ravno ob pravem času, kakor lani. Lani sem zrastel tri 

centimetre. Če pomislim na mamin obraz, ki gleda v zdravniško poročilo o moji senci na pljučih, 

bom mogoče zrastel zelo hitro, ker je senca še zmeraj tako velika in črna, in mama pravi: Oh, dio 

mio, kaj bo s tabo, kaj bo s tabo! in mi porine v usta zvrhano žlico ribjega olja. Za moč, pravi. 

Pomislim, da bo mama lahko moja bolničarka, ko bom kirurg in bom odstranil noni Katarini 

svinčeno kroglo, ki jo ima v glavi, Alini pa pomiril srce. Lahko pa bo postala tudi filmska igralka, 

če bo spoznala maršala Tita in Jovanko. Igrala bo bolničarko v filmu Bitka na Neretvi. Stric Albert 

pravi, da v časopisih veliko piše, kako se pripravljajo na film in iščejo bolničarke, ker bo veliko 

ranjenih. Mogoče pa bo odšla h kraljici Elizabeti na čaj in skupaj se bosta odpravili na jezero 

pozimi, z drsalkami bosta plesali po ledu kakor jadrnici, ki frčita, frčita kakor puščici v burji. 

           Sedim na postelji in sem srečen, ker tata pravi, da me jutri pelje z vešpo v Venecijo, ki leži 

na vodi. Tudi zato ne morem zaspati in poslušam dež, ki mehko pada po krošnjah in na marelico pri 

Angiolini, ki je s svojim očetom že tam, na Lidu pri Veneciji. / … / 

            Potem se uležem na posteljo, zatisnem oči, poslušam dež in mislim, kako me tata z vešpo 

pelje v Venecijo: Sonce sije in jaz sem srečen, ko v mojih mislih tata vozi vešpo in žvižga. Oklepam 

se ga in naslanjam glavo na njegov hrbet, ki je rahlo upognjen, in vem, da ima briljantino na laseh 

in nove čevlje, ki jih je kupil na puf, da bo šik, kakor pravi mama. Črne in svetleče. Ne smeš zaspat! 

reče, ko zapelje v mojih mislih na cesto, ki naju bo pripeljala do Venecije, in potihem žvižga 

melodijo, ki jo posluša po radiu, če je doma in ne čisti kokošjega dreka v kurniku, da bodo pitke 

lepe in čiste, kakor pravi mama, ki jih potem zakolje. 

            V svojih mislih naslanjam glavo na njegov upognjeni hrbet in gledam pokrajino, ki frči ob 

meni. Pokrajino z drevesi, ki se imenujejo topoli. Visoki, svetli in ravni, kakor ob potki, ki pelje od 

stare vile z gospodično Moore do hišice z nono Katarino in nonotom Mariotom. Švigajo pred 

mojimi očmi v ravnih vrstah in zdi se mi, da so kakor vojaki, ki korakajo v paradi. Lističi na 

njihovih vejah trepetajo, kakor da jim je mraz, in se svetlikajo kakor kresnice na travniku, ki jih z 

Alino loviva v dlani in drug drugemu z njimi svetiva v obraz. Toliko jih imava v dlaneh. Nihče ne 

ve, takrat, da sva pobegnila na travnik, potem ko so že vsi odšli spat, tudi njeni sestri, ki sta starejši 

in sedita v kuhinji do poznega, ker zbirata pravljice, ki so še edine ostale žive v tistih zelenih 

dolinah, polnih dežja. Tako se svetlikajo lističi na topolih kakor kresnice, ki se pri Alini imenujejo 

lučole, če so vrata na stežaj odprta. Samo takrat, ko so vrata zaprta, Alina potihem reče, da bova 

lovila lučke. In jaz ji še bolj potihem rečem, da se jim v lepi slovenščini reče kresnice, kakor pravi 

gospa Slapnik. Vidim, kako drživa kresnice v svojih dlaneh, in približujeva dlani k obrazu. Ona k 

mojemu in jaz k njenemu. In med švigajočimi topoli zagledam njen obraz, ki se nenadoma razsveti 

kakor sonce, kakor luna, zaradi kresnic, ki jih držim v svoji dlani. In vidim, da so kresnice tudi v 

njenih svetlozelenih očeh. Potihem mi govorijo besede, ki jih pri Alini nihče ne govori na glas. 



Zaradi strahu, da jih drugi ljudje ne zatožijo, ker govorijo v jeziku, ki je njim nerazumljiv. In 

poslušam v njenih svetlozelenih očeh besede, ki jih potihem govorijo kresnice, in slišim hitre udarce 

njenega srca, ki ga bom stisnil v svojo dlan in ga pomiril. 

           In frči pokrajina pred menoj, ko z zatisnjenimi očmi mislim, da se peljem s tatkom v 

Venecijo. Topoli z drgetajočimi lističi v soncu so kakor vojaki v paradi, s svetlečimi medaljami.  

 

Marko Sosič (Trst, 1958) je slovenski pisatelj in režiser. Piše prozo, dramska besedila in scenarije. 

Leta 2016 je posnel svoj prvi celovečerni film Komedija solz. Z romani Balerina, Balerina (1997), 

Tito, amor mijo (2005), Ki od daleč prihajaš v mojo bližino (2012) in Kratki roman o snegu in 

ljubezni (2014) se je kar štirikrat uvrstil med finaliste za nagrado kresnik. Njegov roman Tito, amor 

mijo je bil nominiran tudi za nagrado Prešernovega sklada.  

Protagonist tega romana je desetletni deček »s senco na pljučih«, boleznijo, o kateri ne vemo veliko, 

le to, da deček mora zaradi nje večkrat v Benečijo, da se naužije svežega zraka. Tam živi prijateljica 

Alina, ki jo deček zelo rad obiskuje. Če bi ozdravel, bi k Alini ne zahajal več, zato si pravzaprav ne 

želi ozdraveti. Dečka obkroža številna družina, starša, nono in nona, tete in strici, bratranci in 

prijatelji, predvsem Ivan in Alina. 

V pričujočem odlomku bralec spozna njegove misli in sanje pa tudi njegovo dojemanje ljudi in 

okolja, v katerem živi. 

 

1. Razumevanje besedila 

1.1 Pozorno preberi odlomek in ga povzemi s svojimi besedami. 

1.2 Ali iz pričujočega odlomka lahko razbereš čas in prostor dogajanja v romanu? Na osnovi katerih 

elementov? 

1.3 V besedilu poišči in zapiši nekaj besed/besednih zvez, ki kažejo, da je prvoosebni 

pripovedovalec otrok. 

 

2. Analiza besedila 

2.1 Kako razumeš navajanje zgodovinskih oseb, maršala Tita in kraljice Elizabete? Zakaj ju 

pripovedovalec omenja? A se katera izmed njiju navezuje na naslov? V čem? 

2.2 Opazuj začetne povedi prvega, drugega in tretjega odstavka. Kaj ugotavljaš? Kako to vpliva na 

ritem pripovedi? 

2.3 V besedilu prevladujejo prilastkovi odvisniki. Navedi jih nekaj in pojasni njihovo stilno vlogo. 

2.4 Kaj nam sporoča motiv kresnic oz. lučk in lučol proti koncu odlomka? Zakaj pripovedovalec isti 

pojem poimenuje na tri različne načine? 

2.5 Kljub preprostemu, vsakdanjemu, mestoma narečno obarvanemu jeziku, diha iz besedila 

nekakšna liričnost, poetičnost. S katerimi stilnimi sredstvi jo avtor izraža? 

2.6 Ali je za oznako pripovedovalca v pričujočem odlomku primerno uporabljati literarnoteoretični 

izraz nezanesljivi pripovedovalec? Odgovor utemelji. 

 
N.B.: Lahko odgovarjaš po točkah ali pa na podlagi le-teh sestaviš sklenjeno besedilo. 

3. Zgodovinski in kulturni okvir 

Na osnovi odlomka iz Sosičevega romana Tito, amor mijo oblikuj besedilo, v katerem boš 

razmišljal/a o otroku oz. otroštvu in otroški perspektivi ter o njuni ubeseditvi v Sosičevih delih  in v 

delih drugih avtorjev slovenske in svetovne književnosti ter o učinku takega tipa pripovedovalca na 

bralčevo doživljanje književnosti. V pomoč naj ti bodo dosedanje šolsko znanje, lastna branja in 

izkušnje. 

___________________________________________ 
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Udejanjanje človekovih pravic je stalno pod udarom. Številne so sile, ki mu nasprotujejo: avtoritarni 

režimi, vseobsegajoče in premočne vladne strukture, organizirane skupine, ki izvajajo nasilje nad 

nedolžnimi in nebogljenimi, pa tudi bolj na splošno težnja k agresivnosti ter k oblasti nad drugimi, 

ki je značilna za nosilce tistih struktur in skupin. Proti vsem tem “sovražnikom” je glas človekovih 

pravic komaj slišen. 

Kaj torej storiti? Če hočemo na to vprašanje odgovoriti z argumenti, in ne  s frazami, se moramo 

najprej zavedati, da so človekove pravice velika pridobitev socialnega človeka (homo societatis) nad 

biološkim (homo biologicus). Kot je pravilno povedal veliki francoski biolog Jean Hamburger, ni 

nič bolj zmotnega od trditve, da so človekove pravice "naravne“pravice”, to se pravi, da so 

človekovi naravi imanentne, človeku prirojene. Kot je opazil, teži človek kot biološko bitje k temu, 

da drugega nadkrili, zato da sam preživi. Nič mu ni bolj tujega od altruizma in ljubezni do bližnjega: 

“ni para okrutnosti, zaničevanju posameznika in krivičnosti, ki jo je izkazala narava v razvoju 

življenja.” Če kdaj “naravni človek” izkazuje ljubezenska čustva in nežnost, to dela le v funkciji 

razmnoževanja in obrambe ožje skupine sorodnikov. Hamburger torej trdi, da so človekove pravice 

zmaga socialnega človeka nad biološkim, saj človeka prisilijo, da brzda svoje nagone, da spoštuje 

drugega: “pojem človekovih pravic se ne navdihuje pri naravnem zakonu življenja, ampak je 

nasprotno upor proti njemu.” 

Če je tako, kot pravi Hamburger - in zdi se mi, da mu je težko oporekati - potem ne bo nikoli 

mogoče ukiniti napetosti med obema dimenzijama. Vedno bo treba biti pozorni, da biološki jaz ne 

prevlada nad socialnim. 

Iz tega sledi, da niti relativne in začasne uveljavitve človekovih pravic ni mogoče doseči v enem 

dnevu in niti enem letu, ampak le v daljšem časovnem obdobju. Mednarodno varstvo človekovih 

pravic je podobno tistim naravnim pojavom – premikom zemeljskih plasti, ledenim dobam, 

klimatskim spremembam - , ki nastajajo nezaznavno, in sicer v obdobjih, ki presegajo posamezna 

življenja in se merijo z rodovi. Tudi človekove pravice delujejo zelo počasi, čeprav se z razliko od 

naravnih pojavov ne udejanjajo samodejno, ampak le s sodelovanjem tisočev ljudi, nevladnih 

organizacij in držav. Gre za proces, ki ni linearen, ampak ki ga prekinjajo padci, regresije v 

barbarstvo, stagnacija, dolgotrajni molk. Nelson Mandela, ki se je veliko boril za svobodo, je v svoji 

Avtobiografiji napisal: “potem ko sem splezal na grič, sem spoznal, da je še veliko gričev, na katere 

je treba splezati.” 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prva izdaja. 2005), str., 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) je bil pravnik in izvedenec za mednarodno pravo.  

  



 

Razumevanje in analiza 

1. Obnovi besedilo in pri tem izpostavi glavno avtorjevo tezo in argumente v njen prid.   

2. V svojem izvajanju avtor predstavi tudi protitezo. Ugotovi jo.  

3. Kakšen dokazilni pomen ima v teku celotne razprave citat iz dela francoskega biologa Jeana 

Hamburgerja? 

4. Razloži analogijo med mednarodnim varstvom človekovih pravic in nezaznavnimi naravnimi 

pojavi, ki jo avtor vključi v zadnji odstavek. 

5. Katero je sporočilo bralcu, ki ga posreduje zaključni citat Nelsona Mandele? 

 

Tvorba besedila 

V zvezi s tematiko kršenja človekovih pravic, ki jo obravnava odlomek, seži tudi po svojem znanju 

in svojih študijskih izkušnjah ter na tej podlagi izoblikuj vrsto tez in protitez ter jih poveži v 

sklenjeno in dosledno razpravljalno besedilo. Svoje razmišljanje lahko razdeliš na odstavke s 

smiselno izbranimi podnaslovi.  
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Avtor tega besedila, objavljenega v sobotni prilogi Dela dne 2. februarja 2019, je Dušan 

Šarotar, Prekmurec, letnik 1968. Po študiju sociologije in filozofije na ljubljanski filozofski fakulteti 

se je posvetil pisateljevanju. Med drugim je avtor romanov Biljard v Dobrayu, Panorama, Nočitev z 

zajtrkom, Potapljanje na dah in Ostani z mano, duša moja. V pogovoru s Patricijo Maličev Šarotar 

spregovori o svojem Prekmurju, o življenju v slovenski prestolnici Ljubljani, o svojih romanih in o 

pisanju na splošno. Na vprašanje, kako bi živel brez literature, odgovori takole: 

 

 /.../ V obdobju dolgih tišin sem rekel ženi, zdaj se pa počutim kot običajen človek, mož brez 

posebnosti, državljan, in da živim čisto dobro, tudi ko ne pišem, kot da bi ta teža kamna izginila. Da 

se počutim kot slehernik. Kar seveda predpostavlja, da sem takrat, ko pišem, nekaj posebnega in da 

imam poslanstvo, da gre celo za nekaj vzvišenega. Ampak v nobenem trenutku se ne smemo 

zaslepiti, da smo kot umetniki drugačni od drugih. Umrli bomo in tudi pozabili nas bodo, a kljub 

temu imam včasih občutek, da sem izvzet iz nekega običajnega reda. Naučil sem se, da sem tudi 

takrat ranljiv. To je bil globok uvid: nošenje po rokah in po drugi strani poniževanje je nesmiselno. 

Mnogi počnejo izjemne stvari, pa večina o njih nikdar ne sliši. Ukvarjanje z umetnostjo je iskanje, 

kako biti boljši človek. To je moj način biti. Eni pomagajo ljudem, drugi zidajo, nekateri pišejo. 

Spomnimo se samo Miška Kranjca ali Ivana Cankarja, kakšni so njuni liki umetnikov? Kaj se zgodi 

z njimi? Na koncu vsi propadejo, so nerazumljeni in družba jih izvrže. Kdo se še spomni slepe 

deklice Katice, ki je najlepše pela, iz čudovite Povesti o dobrih ljudeh?
1
 Zaradi presežne lepote in 

dobrote, ki jo je nosila v sebi, je morala utoniti v mrtvicah. Ostala je samo pesem, ki lebdi nad vodo. 

Menim, da bi umetnost lahko preživela tudi drugače. Vztrajati je treba, da je umetnost vitalni del 

družbe in da umetnikov ni treba ves čas odrivati, demonizirati ter jim odrekati obroke. V družbi se 

je končno ustvaril konsenz, da mora minimalna plača zagotavljati preživetje. Umetnost je iz teh iger 

vedno izključena. Umetnik je vedno na trgu sam s svojo pesmijo. Moj naravni vir in moje edino 

bogastvo je moja duša. Ves čas se moraš obnavljati in hkrati trosiš samega sebe. 

 /.../ Na umetniku ni nobene vrednosti kot take. Takrat, ko ne piše, takrat ko ne muzicira, 

takrat ko ne igra, je za ta svet brez vrednosti. Ampak takrat bi moral biti najbolj zaščiten! Iskanje 

navdiha je brezplačno, čeprav se v tem skriva presežni smisel. To je problem. Govorimo o 

prekarnosti. Toda to ni umetniškost, to ni pesniško prebivanje v svetu. Moje delo je nevidno, skrito, 

najbolj notranje in bistveno. Tega naravnega bogastva nikjer ni, da bi ga z rokami izkopali, ne na 

zemlji ne na nebu, samo umetnik ga lahko ustvari in spravi na svetlo. Pesnik zares preoblikuje 

nevidno v vidno /.../ 

 

Iz: P. Maličev, Največ, kar lahko narediš, je, da se bo čez tisoč let v knjigi nekdo prepoznal, Delo, 

Sobotna priloga 2. februarja 2019, str. 16-19. 
 
1
 – Povest o dobrih ljudeh je najbolj znan roman prekmurskega pisatelja Miška Kranjca (1908-1983), socialnega 

realista, ki je v svojih delih opisoval malega človeka, zlasti v rodnem Prekmurju. Povest o dobrih ljudeh se dogaja na 

obrežju reke Mure, kjer živijo revni, pošteni in preprosti ljudje.  

 



Pozorno preberi zgornji odlomek in nato tvori besedilo z analizo in komentarjem. Pri tem naj ti 

bodo v pomoč sledeče točke. 

 

1. Analiza 

1.1 Obnovi vsebino besedila ter pri tem izpostavi ključna mesta avtorjevega razmišljanja. 

1.2 Pojasni, kaj je za avtorja »ukvarjanje z umetnostjo«. 

1.3 Prikaži avtorjev poged na poslanstvo in družbeno umeščenost umetnosti in umetnika. 

1.4 Pojasni, v čem je po avtorjevem mnenju umetnik enak drugim ljudem, v čem pa je vendarle 

nekaj posebnega. 

1.5 Navedi, katerima dvema skrajnostima naj bi se umetnik izogibal. 

1.6 Obrazloži, kaj hoče avtor povedati, ko pravi, da »umetnikom ni treba odrekati obroke«, in komu 

namenja to sporočilo. 

1.7 Predstavi avtorjevo stališče o razmerju med umetnostjo in tržiščem. Kdaj mora po njegovem 

mnenju družba še posebej zaščititi umetnika? 

1.8 Označi avtorjev jezik in slog. 

 

 

2. Komentar 

O vlogi umetnosti in umetnika v družbi so v teku zgodovine razmišljali mnogi slovenski literati, 

glasbeniki in umetniki. V luči svojih osebnih izkušenj in znanja, ki si si ga pridobil-a v teku šolanja, 

predstavi svoje mnenje o tezah, ki jih v tem besedilu zagovarja avtor, ter izpostavi tudi svoje 

stališče o tem, kakšna naj bo v današnji družbi vloga umetnika in kako naj družba umetniku 

omogoči, da izpolni svoje poslanstvo. Svoje trditve poveži v sklenjeno in dosledno razpravljalno 

besedilo. Če se ti zdi oportuno, lahko svoje razmišljanje razdeliš na odstavke s smiselno izbranimi 

podnaslovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

Pisanje naloge traja največ 6 ur. 

Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje 

 

DRŽAVNI IZPIT NA VIŠJIH SREDNJIH ŠOLAH 

 

PRVA PISNA NALOGA – PRIMER TIPOLOGIJE C 

 

KRITIČNO POJASNJEVALNO-RAZPRAVLJALNO RAZMIŠLJANJE  

O AKTUALNI TEMI 

 

 

Dnevniki bodo kot srebrni pribor 

 

Dragi Montanelli, informacije nas preplavljajo: televizijski dnevniki posredujejo novice v 

neposrednem prenosu in strani najpomembnejših časopisov so dostopne od doma preko 

računalnika. Kaj mislite o prihodnosti tiskanih časopisov, ki jih stiskata z ene strani televizija in z 

druge spletni mediji? Bodo preživeli? Jaz upam, da bodo. Kaj pa vi? 

 

 

Dragi …., vaše drugo vprašanje je retorično, saj moj odgovor že poznate (jasno je, da si 

želim preživetja tiskanih časopisov, saj so bili in so še vedno moje življenje). Pač pa morajo 

časnikarji odgovoriti – in to takoj – na vaše drugo vprašanje, ki se nanaša na prihodnost: v igri je 

namreč njihovo poklicno preživetje. Mislim zlasti na mlade. Na moj naslov prihaja veliko pisem, v 

katerih berem o slabo plačanem sodelovanju, o ponižanjih, o iskanju služb, ki jih ni. Pri mnogih od 

teh mladih zaznavam večjo neozaveščenost od tiste, ki bi jo pričakoval kot nekaj naravnega glede 

na njihovo starost. Zanje bom tvegal napoved, čeprav običajno tega ne delam rad. 

 

Bodo tiskani časopisi preživeli? Mislim, da bodo. Tradicionalni dnevnik je po svoje popoln 

izum: lahko ga zvijemo, nosimo s sabo, preberemo in ga zavržemo. Dvomim, da bo mogoče iznajti 

ekran s podobnimi značilnostmi in ceno. 

 

Dnevniki, kot jih poznamo danes, pa bodo postali domena manjšine, ki se bo glede na 

današnji čas še skrčila. Zakaj pa? Predvsem zaradi konkurence. Pred 60 leti, ko sem bil posebni 

dopisnik, je Italija pričakovala moje članke, ker je želela vedeti, kaj se dogaja na Finskem. Danes pa 

vse dogodke “pokrivajo” (kot se pravi v žargonu) televizija, radio, vsedržavni in krajevni dnevniki, 

agencije, tedniki, mesečniki, internet itd. Tolikšno informacijsko bombardiranje je večkrat 

enakovredno nikakršnemu informiranju. Prepričan sem, da če bi vprašali bralce in gledalce, česa se 

spominjajo v zvezi z nedavnim vrhov v Firenzah, bi odgovorili: ga. Blair spet pričakuje otroka, 

čeprav ni več tako mlada.  

 

Hočete vedeti, ali sem zagrenjen? Ne, nisem zagrenjen, sem pa resigniran. Imam vtis, da 

bodo dnevniki postali znamenje gosposkosti kot so knjige, pravilno izražanje in srebrni pribor. 

Veliko jih bodo prepisovali in navajali, brali pa malo. Nekatere informacije bodo prihajale do nas 

po spletu, kolikor razumem stvari. Masa bo gledala televizijo, se igrala z računalnikom, vtikala 

kaseto v videoregistrator. Zato me ne bo čudilo, če bo ponudba teh medijev v iskanju čedalje 

večjega števila uporabnikov zdrsnila na še nižji nivo. Poglejte, kaj se dogaja s televizijo. Najbolj 

uspešni programi so navadno tudi najbolj prostaški, dostojni programi pa so všeč le redkim. To 

velja tudi za časopise, ki so narejeni dobro. Če so narejeni slabo, pa bomo tudi ob tolažilno nagrado. 

 

 “La stanza di Montanelli”  ("Corriere della Sera" z dne 29. novembra 1999) 



 

Kljub temu, da je od tega odgovora Indra Montanellija na vprašanje bralca minilo že dvajset let, je 

problematika, ki ga obravnava, to se pravi obstoj tiskanih časopisov v sodobnem medijskem 

prostoru, še vedno aktualna. Skušaj torej s kritičnim čutom pristopiti k njegovim izvajanjem v luči 

svojega znanja, osebnih izkušenj in občutljivosti. Svoje razmišljanje razdeli na odstavke s smiselno 

izbranimi podnaslovi. Besedilu daj naslov, ki bo na sintetičen način povzel njegovo vsebino. 
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/…/ Ne glede na to, ali gre za prirojeno ambicijo in spretnost ali zgolj srečo – številni izjemno 

bogati voditelji, kot so Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell, Mark Zuckerberg in Richard Branson, 

so (ali so bili) uspešni podjetniki brez končanega študija. Ameriško raziskovalno podjetje Wealth-X 

je leta 2016 ugotovilo, da skoraj tretjina svetovnih milijarderjev nima diplome. Ampak ali to 

pomeni, da formalna izobrazba izgublja pomen? 

/…/ Sociolog Miran Lavrič pravi: »Dejavnikov, ki vplivajo na posameznikov uspeh na trgu dela, je 

veliko, diploma je le eden izmed njih. Pri tem je tudi diploma praviloma učinkovita le do stopnje, 

do katere odseva dejanske kompetence posameznika.«  

/.../ Se torej splača študirati? »Kar zadeva raven posameznika, študije konsistentno kažejo, da vsako 

dodatno leto izobraževanja, statistično gledano, bistveno poveča dohodek«, pravi Lavrič. 

»Navsezadnje«, pravi sogovornik, »v bolj izobraženih družbah ljudje živijo dlje, imajo več 

razpoložljivega dohodka in več osebne svobode.« 

 

 

Iz: S. DREVENŠEK, Z diplomo na zavod, s srednjo poklicno šolo v službo?, Svet kapitala, 15. 

februarja 2019, str. 8-10.  

 

 

Odlomki so vzeti iz članka ekonomske časnikarke Simone Drevenšek o povezanosti formalne 

izobraženosti z zaposljivostjo. Pri tem Drevenškova navaja tudi mnenje sociologa Mirana Lavriča. 

V članku so navedene bodisi težave, na katere včasih pri iskanju zaposlitve naletijo mladi z višjo 

izobrazbo, po drugi strani pa tudi statistike, ki vendarle kažejo, da se formalna izobrazba kljub 

vsemu tudi v ekonomskem pogledu še vedno »splača«. Razmišljaj o tej tematiki in v luči svojega 

znanja ter osebnih izkušenj pristopi do problematike izobraženosti in njene uporabnosti v sodobnem 

svetu. Svoje razmišljanje razdeli na odstavke s smiselno izbranimi podnaslovi. Besedilu daj naslov, 

ki bo na sintetičen način povzel njegovo vsebino. 
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