Vaša mnenja o nas

#bodidi

inilo je točno 1 leto od srečanja, ko smo se bodoči direktovci sestali in skupaj začeli novo zgodbo z imenom
@Direkt. V tem letu smo vam predstavili številne tematike
z različnih področij, kot so aktualno dogajanje, politika, šport, umetnost
in drugo.
Upamo, da ste uživali v branju naših člankov ter se hkrati veliko novega
naučili. Ker pa želimo, da bi bile naše vsebine vedno boljše in kvalitetnejše,
smo se direktovci odločili, da vam na naši strani na Instagramu pripravimo
kratko anketo, v kateri ste lahko izrazili svoje mnenje.
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Naj se sliši, naj s

Kot ponavadi je bila tudi ta anketa zelo uspešna, o našem dosedanjem delu
smo prejeli mnenja številnih bralcev. Veseli nas, da večina naših Instagramovih
sledilcev redno bere @Direkt in jim je ta tudi zelo všeč. Najbolj jih privlačijo
vsebine in oblikovanje. Izbrane vsebine so namenjene mladim, seveda pa jih
lahko prebere vsakdo. Ravno ta posebnost ustreza naši publiki. Še najbolj pa
je bralcem všeč izvirno oblikovanje in karikature, ki jih vsak teden oblikuje
naš oblikovalec Damir. Bralce najbolj privlačijo barve, fotografije,
slike in memi, zato so prav ti postali prepoznavni znak Direkta.

red natanko 371 dnevi je izšla prva
številka @Direkta, prenovljene mladinske priloge Primorskega dnevnika.
Danes ste tako v naši družbi že triinštiridesetič, na oko naj bi to znašalo okoli 50.000
besed oz. 300.000 znakov v nekaj več kot 120
različnih člankih in prispevkih, ki jih je spremljalo nekaj manj kot 100 karikatur našega
zvestega oblikovalca Damirja. Če pustimo
številke ob strani in si jih predstavljamo bolj
praktično, bi toliko besed zapolnilo roman.
Tokratna številka je torej jubilejna, saj z njo
proslavljamo naš prvi rojstni dan. Obenem pa
je to tudi prva priložnost, da ocenimo dosedanje delo. Nedvomno smo največji uspeh v
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»Všeč mi je dizajn, podoben tistemu na Instagramu«
Seveda smo z anketo prejeli tudi kakšno kritiko. Nekateri sledilci
namreč pravijo, da jim vsebine ne ustrezajo in da si želijo več kulturnih in manj političnih tem. Drugim ni všeč, da so naši članki anonimni, spet
tretji pa pravijo, da naša slovenščina včasih škripa. Seveda se trudimo pri
temeljih, torej slovnici in pravopisu, slogovno pa raziskujemo možnosti
zrelega žurnalizma: prepričani smo namreč, da mladinska priloga
potrebuje večjo sproščenost, na knjižni podlagi seveda.

Gabriel Milic
Prihajam z Opčin, star sem 19 let. Letos s
literarne in umetnostnozgodovinske vede n
Moje življenjsko vodilo je: »Obleka (ne) naredi

Aljoša Poljšak
Doma sem iz Nabrežine, star sem 20 let, sem štu
odnosov v Trstu. Moj življenjski slogan je: »Ver
že si na pol poti do cilja.«

»Motilo me je, da se pod članke niste podpisovali«
Direktovci smo ponosni, saj smo ugotovili, da vam je naša
rubrika všeč in jo redno berete bodisi v časopisu bodisi na Instagramu. Po zaslugi vaših pozitivnih mnenj in konstruktivne kritike bomo
Direkt še izboljšali in ga popeljali na višji nivo.

Daniel Doz
Star sem 27 let, doma sem iz Nabrežine. S
profesor matematike, fizike in informatike na D
nem liceju Franceta Prešerna s slovenskim učn
Moj življenjski moto je: »Ne naredi danes, kar l
(Ja, prav je tako, ne nasprotno!)

Nepristranski,
mladi, veseli
in direktni!

tokratni jubilejni številki smo se odločili, da preverimo vaše poznavanje naše rubrike, ki beleži prvo obletnico delovanja. V ta
namen smo na naši Instagram strani objavili kviz, rezultate pa
vam bomo razkrili v nadaljevanju. V prvem vprašanju smo vas
spraševali, katera priloga je bila naš predhodnik. Večina (97) vas je odgovorila pravilno, da je bil to ŠUM, Šepet Ulice Montecchi. Druga dva
možna odgovora pa sta bila predhodnika ŠUM-a, najprej PriMorski pes,
nato pa Klop (Klapa oropana psa). Drugo vprašanje se je nanašalo na
politično usmeritev naše rubrike. Kar nekaj vas je odgovorilo, da je
rubrika levičarsko-liberalna, velika večina pa je odgovorila pravilno, da
@Direkt ni politično ali kakorkoli drugače opredeljen. Novinarski etični
kodeksi namreč zapovedujejo, da moramo biti novinarji pri svojem
delu kar se da objektivni in nepristranski. Kot mladi novinarji se torej
tudi pri @Direktu poskušamo držati teh pravil.
Eno izmed vprašanj, ki je sprožilo največ odziva, je spraševalo po imenu
našega oblikovalca. To je seveda naš nepogrešljivi Damir, ki iz tedna v
teden ustvarja enkratne meme in karikature. Na to vprašanje je pravilno
odgovorilo kar 111 sodelujočih. Vprašali smo vas tudi, kje ima @Direkt
svoj sedež. Seveda v Ulici Montecchi, na kateri ima sedež tržaška
redakcija Primorskega dnevnika. Dokler so razmere to dopuščale, smo
se tam tudi sestajali, trenutno pa imamo sestanke po spletu, a komaj
čakamo, da se v naši sejni sobici spet srečamo v živo.
Katere lastnosti pa mora imeti dober direktovec? Seveda je to obilica
veselja in dobre volje (101 odgovorov). Diploma klasičnega liceja ali
znanje pobiranja oljk sta seveda dobrodošli, ne pa ključni lastnosti
naših članov.
Kaj pa naš najstarejši član? To je seveda naš Daniel Doz, pravi veteran
mladinskih rubrik na Primorskem dnevniku (oprosti Daniel, vsi vemo,
da si kljub zrelosti, da ne rečemo starosti, nenadomestljiv član naše
skupine).
Seveda pa ne smemo spregledati rojstnega dneva naše rubrike. To je
bilo verjetno najtežje vprašanje, na katerega pa vas je večina (45) odgovorila pravilno. 11. november je sicer zelo pomemben praznik, saj se
mošt spremeni v vino, rojstni dan @Direkta pa je vselej dogodek,
vreden praznovanja.

Nicolò Coretti
Stanujem v Logu. I
skujem smer elektro
izobraževalnem zav
Moj moto je: »Delat
rezultati bodo prišl

Veronica Piredda
Stara sem 20 let, d
vela. Obiskujem 2. l
verzi v Trstu. Moj ž
»Živi in pusti živeti.
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Na zdravje, @Direkt!
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Daniel Doz

kamalamaro: Vse najboljše od ameriškega ljudstva
joe.alabama.biden: Si voščila prej njim kot meni ...

Erika Kosič

Andrej Milič
Star sem 19 let, dom
Sem študent prveg
gije, mednarodnih
kovih pravic na Univ
življenjsko vodilo je
jih postavljaš na po

Julijan Marc

Andrej Milič

Martin Poljšak

Veronica Piredda

georgedubyabush: V Teksasu pravijo, da ... ja no, se ne spomnim ...
kanyewest: Na koncu imate vi več bralcev kot jaz volivcev

Martin Poljšak
Živim v Barkovljah
Sem študent novin
za družbene vede
vljenjski moto pa
molat.«

martin_lumbar: Pojdite in zasejte dobro voljo pri ljudeh!
mrtvaški_ples: - ju s t vo ted fo r Bid en realdonaldtrump: UFFAAAAA, ma od kdaj volijo pokojniiiiiiii
elenagostini: Šanta pacjenca, kolko potrpežljivosti mi rabi s tabo ...
ruhollah_khomeyni_shah: Če bi me ti učila verouk, bi se mogoče
spreobrnil

50shadesofred: Sequel bomo snemali v italijanskih deželah
regionefvg: eh eh, ma od nas ne boste imeli nič (za zdaj vsaj ...)
zaia.ufficiale.veneto: tako me je sram, da sem postal oranžen
kot @realdonaldtrump
primož._rogla: tvegaš postati rdeč, kot moja majica!

@direktni: Aljoša, Andrej, Damir,
Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Helena, Ines, Jakob, Johanna,
Julijan, Leo, Martin, Martina,
Nicolò, Sanja, Svetlana in Veronica

irekten
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mladi@primorski.eu

e zna, @Direkt rojstni dan ima!

primerjavi s svojimi predhodniki dosegli z noim Instagram profilom, ki ima že več kot 500
ledilcev. Nekatere bolj uspešne objave so
osegle tudi več kot 700 ljudi, razširile pa so
e tudi v druge lokalne medije. Tudi uredniška
kupina se je razširila, tudi na Goriško, od
oder se nam tedensko oglašata Ines in Erika.
Med vami, drage bralke in bralci, pa so seveda
e najbolj priljubljeni komentarji, v katerih iz
edna v teden politikom, pisateljem, pevcem,
lozofom, organizacijam, papežu, skratka najidnejšim osebam sodobne družbe, polagamo
besede v usta mi. Za tako obliko objav smo se
odločili, saj so popolnoma drugačni od klasinih časopisnih člankov, kljub temu pa do-

em začel študirati
na tržaški univerzi.
človeka!«

puščajo, da malce ironično predstavimo svoje
mnenje o tem, kaj se v svetu dogaja.
Srčno upamo, da radi prebirate našo prilogo,
seveda pa bomo veseli kakršnegakoli odziva
na Instagramu (@direkt_pd), po elektronski
pošti (mladi@primorski.eu) ali z običajno
pošto, naslovljeno na uredništvo Primorskega
dnevnika s pripisom »za @Direkt«. Ob jubileju
smo zbrali nekaj pomembnejših mejnikov
priloge, med drugim pa boste v njej našli
predstavitve trenutnih sodelavcev rubrike.
Toplo vabljeni, da si preberete aktualno številko
@Direkta. Če pa vam naša rubrika ni všeč,
»pej nč!«, kot bi rekli po naše, težili vam bomo
še kar nekaj časa! :) Pa srečno!

Ines Lakovič
Živim v Doberdobu, stara sem 20 let. Obiskujem ekonomsko fakulteto v Trstu, moj življenjski slogan pa je: »Pusti, naj te življenje
preseneti!«

udent mednarodnih
rjemi, da zmoreš, in

Erika Kosič
Stara sem 21 let in prihajam iz Rupe. Trenutno sem študentka
mednarodnih in diplomatskih ved na Univerzi v Trstu. Stavek, ki
me najboljše opiše, je: »Pusti se presenetiti.«

Sem matematik in
Državnem znanstvenim jezikom v Trstu.
ahko narediš jutri.«

Jakob Sancin
Star sem 20 let, prihajam z Opčin. Po dokončanem študiju na jezikovni smeri liceja F. Prešerna sem se odločil za študij na Akademiji
lepih umetnosti v Benetkah. Ukvarjam se z multimedijsko umetnostjo
in novimi tehnologijami. »Včasih je na svetu toliko lepote; počutim
se, kot da je ne morem sprejeti in se bo moje srce kar zlomilo.«

mam 16 let in obionike na Državnem
vodu Jožefa Stefana.
t, delat in ne molat;
i!«

doma sem s Kontoletnik prava na Uniživljenjski moto je:
.«

h, star sem 20 let.
narstva na Fakulteti
v Ljubljani, moj žije: »Krepat, ma ne

ma sem iz Briščikov.
ga letnika politoloodnosov in človeverzi v Padovi. Moje
e: »Sledi ciljem, ki si
oti odraščanja.«

Julijan Marc
Prihajam iz Repna, star sem 16 let, obiskujem 3. letnik znanstvenega liceja
Franceta Prešerna. Moj življenjski moto
je: »Četudi je koliba, naša je!«
Francesco Petaccia
Sem iz Trsta, star sem 16 let in obiskujem klasično smer na liceju Franceta
Prešerna. Še najboljše me opiše stavek:
»Besede gradijo mostove do neodkritih dežel.«
Sanja Žagar
Stanujem v Bazovici, stara sem 20 let
in obiskujem 3. letnik prava na tržaški
univerzi. Moje življenjsko vodilo je:
»Don´t be upsetti, eat some spaghetti!«
Damir Terčon
Živim v Dolini. Rodil sem se januarja
2004, treniram košarko in obiskujem
četrti letnik smeri GriD na Državnem
izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana. Moj moto je: »Nič ne pride zastonj!«
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Najbolj priljubljene objave @Direkta
a naši Instagram strani nam
mnogi sledite, uživate v branju in všečkate naše objave.
Vsakega novega sledilca se zelo razveselimo. Med objavami je kar
nekaj takšnih, na katere ste se množično odzvali.
Med najbolj priljubljenimi objavami
so memi! Na primer meme, ki po
eni strani prikazuje stroga pravila,
ki se jih moramo zaradi virusa držati
v šoli, na drugi pa polne avtobuse,
kot je v Trstu avtobus številka 35.
Razočaran obraz znanega igralca
Samuela L. Jacksona vas je tako navdušil, da ste ga všečkali kar 113krat, 15-krat delili in 8-krat prenesli
na svojo napravo.
Drugi najbolj priljubljeni objavi sta
sliki, ki ju je naš oblikovalec Damir
narisal ob dnevu spomina na holokavst, ko se vsako leto 27. januarja
spomnimo grozot druge svetovne
vojne. Kljub tragičnosti teh dogodkov pa je izrednega pomena, da
ohranjamo spomin na krivice in grozote, ki so jih ljudje doživeli v tem
času. To smo storili tudi mi, naši sliki
pa sta bili zelo dobro sprejeti, s kar
165 »srčki«, dvema komentarjema,
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dvema delitvama in štirimi prenosi.
Prvo mesto si delita dve različni
objavi, ki se ukvarjata z istim vprašanjem. Bralci ste jima namenili
180 in 311 srčkov. Govorimo o slikah, ki smo jih pripravili in objavili
kot odgovor na nedopustna dejanja fašistov gibanja Casapound. S
tema dvema slikama smo ta dejanja

ostro obsodili. Objavi sta skupaj
prejeli 7 komentarjev, 125 delitev,
35 oseb pa si je sliki preneslo na
svojo napravo. Takšen odziv nas je
pozitivno presenetil in nam dal dodatnega zagona – nikoli nas ne
bodo utišali in vedno se bomo tem
dejanjem uprli. Res smo ponosni
na vas, na svoje bralce!

