
7. Jurčičev memorial - natečaj pisanja eseja v angleškem jeziku 

Ob praznovanju dneva šole 15. marca 2013 smo razglasili nagrajence letošnjega, 7. 

Jurčičevega memoriala v kategoriji 'angleški esej'. Letošnji natečaj je potekal pod 

naslovom 'Who are the  tenth brothers of the 21st century in Europe' ali 'Kdo so 

deseti bratje v Evropi 21. stoletja? 

Na letošnji natečaj je prispelo 88 esejev. Komisija je imela težko delo – izbrati samo 

tri, ki so se še posebej izkazali. Najboljši med najboljšimi na 7. Jurčičevem memorialu 

so:  

Nina LORBER, Prva gimnazija Maribor, mentorica profesorica Tatjana Košič 

 3. mesto 

Nina v svojem eseju primerja Jurčičevega desetega brata s spreminjajočim se svetom 

današnjega vsakdana. 21. stoletje je čas krize, v katerem običajen človek ne najde izhoda iz 

sivega povprečja. Nino evropska družba spominja na družbo izpred nekaj stoletij. Upravlja jo 

nekaj posameznikov, ki so krivi za naše usode, kakor je bil Martinekov oče kriv za sinovo 

situacijo. Namesto ljubezni je družba polna sovraštva, jeze, … . Čustva so tista, ki povezujejo 

današnjo situacijo z Jurčičevim časom, pa vendar se svet spreminja. Imamo drug drugega. 

Nismo več sami, kakor je bil sam Martinek. Če bomo, torej, stopili skupaj in  se trudili za isti 

cilj, nam bo gotovo uspelo! 

Aljaž Zaletelj, Srednja šola Josipa Jurčiča, mentorica profesorica Mojca Saje Kušar 

2. mesto 

Aljažev junak je John Cooper, ki živi v Kanadi s svojo babico. Razočaran nad svojim 

življenjem se nekega dne odloči, da se bo preselil v London in začel novo življenje. Dobro 

plačano službo dobi v tovarni čokolade in spozna uspešnega poslovneža, multi-milijonarja 

Marcusa, s katerim postaneta dobra prijatelja. Pa vendar je vse skupaj prelepo, da bi trajalo. 

Delavci, nezadovoljni s plačami, začnejo stavkati. John jim brez Marcusove vednosti, zviša 

plačo. Ne zaveda se, da je s tem zapravil svoje dragoceno prijateljstvo in postavil na kocko 

celo svoje življenje.  

Anja Pirc, Srednja šola Josipa Jurčiča, mentorica profesorica Mojca Saje Kušar 

1. mesto 

Glavna junakinja Anjine literarne zgodbe je Mia. Na poti do uspeha pa jo, tako kot desetega 

brata, čaka veliko ovir in najrazličnejših preprek. Nova ljubezen, ki se zdi tista prava in jo je 

zato težko pustiti za seboj; pa zapita mati, ljubosumna na hčerkin uspeh; domače nasilje, ki 

sledi vabilu in štipendiji na prestižni Juilliard. Pa vendar – ko se človek sooči s svojimi 

željami, je čas, da pusti vse za seboj. Mio čaka ravno to. Ljubezen, ki je dovolj močna, lahko 

premaga tisoč ovir in tudi na tisoče kilometrov. Mia končno premaga vse ovire na svoji poti 

ter začne novo, pričakovanja polno, življenje. 

Iskrene čestitke nagrajencem in vsem, ki ste sodelovali na natečaju. 

Mojca Saje Kušar, prof.                                                                                Maja Zajc Kalar, prof.  



 


