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"Kaj hočeš zopet?" vpraša stari in vstane s stola. 

"Jaz sem pač vedel, da ne pridem prav, kadar že pridem. Ali tako vprašati sina uboge 

Majdalene, to ne gre,"odgovori deseti brat in še bolj ustne raztegne. "Svoje rojstvo zastavim - 

in sam Bog ve, kako grozno bi neki gospod rad, da bi to stavo zgubil, ko bi bilo mogoče, he, 

he! kajne? - svoje rojstvo zastavim … 

"Ne vem, kaj čvekaš, tu vzemi pa pojdi"" pravi gospod Poleščan in mu porine nekaj tolarjev. 

"Ne veste? I, kaj kratke pameti bi bili! Saj je že dolgo tega, kar sem vam vse to skazal, in če 

hočete, bodem vam danes še enkrat. Ali danes nisem prišel bernjat, ampak kupčevat. Kar ste 

ondukaj na mizo vrgli, to ni zadosti. Človek ima tudi svoje večje potrebščine, čeprav hodi 

okoli kakor potepin, česar mu ne bi bilo treba, ko bi nekateri ljudje bili ljudje." 

Josip Jurčič: Deseti brat 
 

 

7. JURČIČEV MEMORIAL 

 

Razpis 
 

Vabimo vse dijake tretjih in četrtih letnikov gimnazij in drugih srednjih šol ter njihove 

mentorje, da sodelujejo z literarnimi eseji na temo 

 

"Who are the tenth brothers of the 21st century in Europe?" 
 

Leto 2013 je evropsko leto državljanov (European Year of Citizens). Le državljan, ki 

pozna svoje pravice in dolžnosti, lahko pozitivno soustvarja demokratično evropsko 

družbo. Ob pravicah in priložnostih za študij ali delo v današnji Evropi, ob ovirah in 

spodbudah, ki jih sodoben človek premaguje v času krize, je marsikdaj podoben 

Jurčičevemu desetemu bratu. Mar res ostaja njegov stavek ''ko bi nekateri ljudje bili 

ljudje" trpko resničen? 

 

Citat iz Jurčičevega dela je le iztočnica, ki vam je lahko v oporo pri vašem literarnem 

ustvarjanju. Pustite domišljiji in izraznosti vašega jezikovnega znanja prosto pot! 

 

Upoštevali in ocenili bomo eseje, ki bodo prispeli do petka, 1. marca 2013 

- s priporočeno pošto na naslov: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta II. 

grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom: angleški esej 

ali 

- na internetni naslov: mojca.saje-kusar@guest.arnes.si  ali   mkalar@siol.net 
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Najboljši eseji bodo predstavljeni na prireditvi ob dnevu šole, 8. marca 2013 na Srednji 

šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, kjer bodo prvim trem podeljene tudi nagrade.  
 

Poslani prispevki naj bodo opremljeni z e – naslovom avtorja, naslovom šole, imenom in 

e- naslovom mentorja. Vsi sodelujoči z udeležbo na natečaju sprejmejo tudi pogoj, da  

organizator natečaja lahko uporabi poslane eseje za izdelavo zbornika in / ali objavo 

nagrajenih esejev in imen avtorjev v medijih oz. na internetni strani šole.  

Vsi avtorji in njihovi mentorji prejmejo potrdilo o sodelovanju na natečaju.  

 

Mojca Saje Kušar, prof. 

 

      

Maja Zajc Kalar, prof. 

 

 

 


