
VI POLIS – predavanja za vedoželjne dijake 

V ponedeljek, 26. marca 2018, je na Šolskem centru Celje potekal šesti festival VI POLIS. Devet 

predavateljev, strokovnjakov s področja športa, matematike, klinične psihologije in poligrafije, 

informatike,  okoljevarstva, književnosti in ilustratorstva, kmetijstva in svetovnega popotništva, so 

vsak na svoj način  skušali navdušiti dijake, spodbuditi jih k iskanju lastne življenjske poti, motivirati 

jih in jim dati napotke za življenje.   

 

Dijaki so imeli možnost izbrati dve od osmih predavanj, in sicer: : 

Lucija Brezočnik, mag. inž. informatike in tehnologij komuniciranja, UM FERI:  Ženske v tehniki 
 

 

 

»Predavanje me je pritegnilo, ker je bilo veliko govora o študiju. Spoznala sem, kaj bo drugo leto 
pomembno, ko se bom morala odločiti za nadaljnje šolanje. Gospa Brezočnik je informacije povedala 
iz prve roke, kar mi je vedno všeč.« 
»Zanimiva predstavitev študija informatike. Užitek jo je bilo poslušati, ker verjame vase, kar ji je tudi 

pomagalo pri karieri.« 

 
  



Matic Vizjak, najbolj inovativen mlad kmet leta 2017: Poti do uspeha je veliko 
 

 

 
 

» Odlično predavanje. Matic je moj novi vzor. Dobila sem veliko koristnih podatkov in dokazov, da je 

vse mogoče, če le imamo voljo in ne obupamo.« 

»Zelo prijetno in doživeto predavanje. Njegovo govor je bil tako zanimiv, da ga ne moreš nehati 

poslušati.« 

»Sproščeno predavanje, moral bi ga slišati vsak najstnik; 1x mesečno bi morali imeti takšno 
predavanje za osebnostno rast; vizionar, ki zna motivirati, energičen in preprost, iskren, dober 
predavatelj;  povedal je stvari, ki se v šoli premalo poudarjajo, kako pomembno si je postavljati cilje in 
jim slediti, vztrajati kljub oviram.« 
    
 
Rok Drakšič, nekdanji vrhunski judoist, sedaj pa trener v Judo klubu Bežigrad v Ljubljani:  
Življenje vrhunskega športnika 
  

  

»Je zanimiv, energičen in poseben. Zanimivo je bilo slišati, kako je začel in kaj vse je moral narediti za 

uspeh.« 

»Rok je znal zelo dobro motivirati in spodbuditi k temu, da se tudi iz nule lahko uspe do vrhunskega 

športnika, če si prizadevaš za trdo delo. Veliko tudi šteje, kakšen človek si, in njemu se je res videlo, kako 

srčen in predan je svojemu športu.« 

  



Lila Prap, pisateljica in ilustratorka  slikanic za otroke:  Ko ustvarjaš za otroke 

   

 
»Ekscentrična, samozavestna in fantastična. Lili Prap je svoje literarno in ilustratorsko ustvarjane 
predstavila na zelo zabaven način.« 
»Lila je bila sproščena in iskrena. Všeč mi je njena karizma in odnos do človeka in njenega dela.« 

»Všeč mi je bil njen smisel za humor, je direktna in vselej pove, kar misli; v meni je obudila spomine na 
otroštvo; zanimivo je bilo spoznati proces nastajanja knjige in ilustracij; zanimiva je njena življenjska 
zgodba.«. 
 
Dr. Aljaž Ule, predavatelj in raziskovalec na Univerzi v Amsterdamu, UP IAM, UP FAMNIT in IMFM: 
Matematika solidarnosti 

  
 
 »Kombinacija aplikativne matematike z odličnimi primeri je ustvarila zanimivo predstavitev.« 

»Bilo je zelo zanimivo, saj smo na zabaven način spoznali več teorij o človeškem vedenju v različnih 

situacijah. Zanimivi in inovativni so bili praktični primeri s čokoladami – bilo je izjemno dobro.« 

 

  Katarina Zabret, mlada raziskovalka na inštitutu za GEO in HIDRO tveganja: Zelena prihodnost 

 
  
»Izvajalka je bila sproščena in je vedela o čem govori. Predavanje mi je bilo všeč, saj je povezano z 
mojim izobraževanjem. Izvedela sem veliko stvari o katerih, pred predavanjem, še nisem slišala.« 



 
Rok in Katarina Hočevar, svetovna popotnika in avtorja bloga Lahkih nog naokrog: Belorusija 

  
 »Katarina in Rok sta na zelo zanimiv način predstavila svoje popotovanje po Belorusiji. Zraven sta 
povedala veliko stvari, ki o tej državi ne vemo. Najbolj zanimiv mi je bil Černobil.« 
»Tako zanimivega potopisnega predavanja še nisem poslušal; dobila sem veliko koristnih napotkov, 
kako načrtovati in izpeljati potovanje.« 
 
Dr. Polona Selič, strokovni vodja slovenske poligrafske šole na Ministrstvu za notranje zadeve.: 
Klinična psihologija in poligrafija 



 
 

»Super energija, zanimivo, polno življenjskih lekcij. Všeč mi je bila povezanost s publiko, sproščenost. 

Predavateljica je bila strokovno zelo dobro podkovana in je na vas vprašanja odgovorila hitro in 
natančno« 

»Bilo je zelo koristno, res pa si moral biti ves čas zbran, da si sledil. Meni, da je ga. Selič ne samo zelo 

izobražena ženska, ampak oseba, ki je v življenju ogromno dosegla. Najbolj si bom zapomnila, da se 

naši možgani vedno učijo, da ni izgovora, da se ne bi mogli.« 

 
Dogajanje na ViPolisu je navdihujoče sklenil Ameriški balkanski Gorenjec: Josh Rocchio, poliglot in 
glasbenik, ki je doštudiral latinščino in staro grščino, govori še italijansko, špansko, rusko, hrvaško, 
angleško in slovensko. Jezik povezuje z glasbo, igra kar šest instrumentov. 
 

 



 
 
  

»Neverjetno! Predavatelj poln optimizma, posredoval je nepogrešljive napotke za življenje, zaposlitev 

in študij. Res nepozabno.« 

»Najboljša predstavitev, kar sem jo kdaj koli slišal. Upam, da ga bom še kdaj poslušal.« 

»Njegov naglas je samo še bolj popestril njegov nastop in predstavitev. Bilo ga je fascinantno 

poslušati in biti v predavalnici s človekom, ki ima tako močno življenjsko energijo.« 

»Odličen govorec, ki ga je bilo zanimivo poslušati., saj ne slišiš to vsak dan. Večkrat se je tudi pošalil, 

kar me je tudi zelo pritegnilo.« 

»Predavanje je bilo odlično. Čeprav je bil predavatelj drugačen, je bil neizmerno zanimiv in zabaven. 

To predavanje mi bo vsekakor ostalo v spominu.« 

»Všeč mi je bil njegov način govora in sproščeno vedenje.« 

»Povezava naukov in njegovih življenjskih zgodb je bila super. Povezal se je z nami, nas pohecal in nas 

veliko naučil. Predavanje je bilo super za konec. Bila je zelo dobra motivacija za prihodnost. To je bil 

vrhunec dneva.« 

»Najboljša predstavitev, kar sem jo kdaj koli slišal. Upam, da ga bom še kdaj poslušal.« 

»Zna pritegniti in navdušiti občinstvo, vse pove naravnost, pristno, odprto, zelo sproščeno. Zelo dobra 

komunikacija s poslušalci in izjemno zanimiva življenjska zgodba.« 

»Všeč mi je bilo njegovo sporočilo, da ne smemo obupati, da pa se je za uspeh in zadovoljstvo v 

življenju treba ves čas truditi, delati, učiti in se znati tudi sprostiti, zabavati.«  

 

S Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja se je predavanj udeležilo 38 dijakov.  

 

Organizatorici festivala  

Mateja Zorko in Davorka Polić Jošt v sodelovanju s svetovalnimi delavkami šol ŠC Celje 


