
NEST 08
Nest je tradicionalna igričarska zabava največjega slovenskega računalniške-
ga portala Slo-Tech, ki se je vsako leto udeleži okoli 200 navdušencev nad 
računalniškimi igrami. Poleg igranja iger potekajo tudi različna predavanja na 
pereče in priljubljene teme iz računalništva in informacijske tehnologije.

Nest je tako kot vsako leto potekal od pet-
ka, 18. 7., do nedelje, 20. 7., v prečudovitem 
Piranu v osnovni šoli Cirila Kosmača. Prijave 
so potekale po 12. uri in ena od prvih na pri-
zorišču dogodka je bila tudi naša delegacija, 
klan SwPower – BOLFENK.unit. Najprej je še 
vse bilo bolj prazno, ampak do večera se je 

športna dvorana dodobra napolnila in ogre-
la. Petek smo tako izkoristili za konfi guracijo 
naših računalnikov, iger in seveda za osebno 
spoznavanje ter spoznavanje sloga igranja in 
taktike naših najhujših nasprotnikov, kot so 
STRUDLS, kpg.gaming in -vanilla-, ki sodijo v 
sam vrh evropske scene. Igrali smo zelo dol-
go, do četrte ure zjutraj, nakar smo se podali 
na krajši počitek.
Navsezgodaj v soboto smo najprej dvignili 
paket v Izoli, ki smo ga dobili od našega Sa-
ša, saj smo v naglici prejšnji dan v Mariboru 
pozabili slušalke in dve tipkovnici. Tako je bi-
lo igranje bistveno lažje. Po zajtrku je seveda 
spet sledilo igranje iger. Še v soboto so bile 
možne prijave na različna tekmovanja in ta-
ko se je uradni del začel komaj okoli 14. ure. 

Piše: Dejan Žmavc

Vsi smo se strinjali, da je to bilo prepozno, 
saj kasneje ni bilo časa, da bi se vsa tekmo-
vanja odigrala do konca. Ni bilo pravega ur-
nega razporeda tekem, klani in tekmoval-
ci so se sami morali poiskati in dogovoriti o 
pravilih, zato je vse trajalo bistveno dlje, kot 
je bilo pričakovano. Upam, da bodo organiza-
torji to naslednje leto bolje uredili. Drugače 
pa so se igrale igre Counter Strike: Source, 
CoD, CoD2, CoD4, Q3A, UT2004, WarCraft 
3, FIFA 2008, Soldat, AoE itn. Po krajšem 
obisku mestne plaže in večerji smo spet »za-
geekali« pozno v noč, ampak tokrat smo se 
podali na zasluženi počitek malo prej. Bilo 
pa je veliko takih, ki tudi drugo noč niso za-

tisnili oči. Raje so še igrali druge igre, pogle-
dali kak fi lm, poslušali glasbo, pregledovali 
e-pošto, chatali ali obiskali mesto in si privo-
ščili kak »sladoled«.
Nedelja je spet minila v znamenju igranja raz-
ličnih turnirjev, kajti zaključiti se je moralo do 
17. ure. V veliko tekmovanjih smo bili priča 
zelo napetim tekmam in lepim potezam. Tudi 
mi smo se kljub slabši postavi ekipe kar do-
bro odrezali. Ne smem pozabiti omeniti, da 
je bilo mogoče igrati tudi na commodore 64 
in se tako dobesedno vrniti »back-in-time«. 
Na predavanjih, ki so bila čez vse tri dni, ste 
lahko izvedeli več o CTF, blogganju, mobilno-
internetnih priložnostih in Slovencih, tem, ka-
ko deluje Crysis, razvoju računalniških iger 
v Sloveniji, OpenMoko, semantičnem spletu 
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itd. Ampak ker je bila večina udeležencev za-
poslena z igranjem iger, je bila udeležba na 
predavanjih bore slaba. Potekala je tudi de-
lavnica »Izdelajmo svojo binarno uro od A–Z«. 
V prostoru, kjer so potekala predavanja, so 
svoje znanje lahko pokazali tudi pravi roker-
ji v igri »Guitar Hero«. Za nekatere je bila po-
leg igranja iger glavna atrakcija skakanje po 
trampolinu v gimnastični telovadnici, kjer 
se je spalo. Na dogodku so bili tudi snoval-
ci televizijske oddaje »Resnična resničnost«, 

od katerih je 
bil glavni šov-
men zagoto-
vo Gašper Fele 
Žorž. Za nasta-
nitev in prehra-
no je bilo zelo 
dobro poskrblje-
no. Lahko bi rekli polni penzion, in kdor je ob 
tej hrani in vodi ostal lačen ali žejen, si je bil 
res sam kriv.
Zaključilo se je okoli 18. ure z razglasitvijo 
rezultatov in s podelitvijo nagrad. Naša naj-
boljša uvrstitev je bilo tretje mesto v CoD4 3 
vs. 3. Drugače pa smo bili v drugih tekmova-
njih nekje okoli četrtega do šestega mesta, 
saj še uradni rezultati niso nikjer objavlje-
ni. Nato smo se vidno izmučeni in nenaspa-
ni v ritmih »Sensation White« odpravili proti 
Mariboru. Ko smo se pogovarjali o dogodku, 
smo vsi prišli do zaključka, da smo se ime-
li zelo fajn, osebno smo spoznali veliko naših 
nasprotnikov, se marsikaj naučili, in odloči-
li smo se, da se naslednje leto spet vrnemo, 
mogoče še v večjem številu.

Sem Anže Cvetkovič in igram za STRUDLS z vzdevkom Cwetko. Tu-

di jaz igram igro CoD od njenega prihoda na tržišče. Najraje pa igram 

CoD2. Sam sem tukaj prvič, in če bomo še igrali, pridem tudi nasle-

dnje leto, ampak odvisno od CoD-a. Naš klan pa bo naslednje leto 

zagotovo spet tukaj. Všeč nam je okolica, druženje in to, da so orga-

nizatorji poskrbeli za nemoten dostop do interneta. Najbolj šepa pri 

organizaciji igranja tekem, saj je preveč čakanja. Tudi nagrade bi lah-

ko bile še boljše in številčnejše. Najbolj nam bo ostala v spominu bor-

ba do fi nala in seveda trojni podaljški proti kpg.gaming.

Revijo osebno poznam, vendar je že dolgo nisem bral. Tudi klan BOL-

FENK.unit že dolgo poznam.

Moje ime je Aleš Resman. Klan, v katerem igram, se imenuje -vanilla-

. Moj nickname je smarti. Igro CoD igram, odkar je »zunaj«, to je že od 

CoD1, nekje od leta 2004. Najljubša mi je CoD2.

Tudi mi smo letos prvič tukaj. Za naslednje leto še ne vemo, mogoče, 

če bo boljša organizacija (razpored igranja).

Zelo super se nam zdi, da je veliko ljudi, tudi vzdušje je super. Spreme-

nili bi to, da je treba narediti določen razpored igranja, saj se sicer ča-

sovno ne izide in zaradi tega nismo igrali enega fi nala. Vrhunec za nas 

pa je bila zmaga v CoD2 3 vs. 3.

Vašo revijo poznam in tudi omenjeni klan in nekatere igralce.
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Na Nestu sem povprašal tudi vodje najbolj-
ših in najbolj znanih klanov v Sloveniji, ki 
so se udeležili tega LAN-dogodka, kaj me-
nijo o njem. Vprašanja so bila naslednja:

1. Prosim, če se predstaviš (klan, vzdevek) in 
poveš, od kdaj igraš CoD (najljubša različica).

2. Kolikokrat ste že bili s svojo ekipo na 
Nestu? Pridete tudi naslednje leto?
3. Kaj vam je bilo najbolj všeč, kaj ne, 
kaj bi spremenili? Kaj je bil za vas vrhu-
nec dogodka?
4. Poznate revijo SwPower in njihov klan 
BOLFENK.unit?

Ime mi je Alen Mencin. Igram za kpg.gaming in moj vzdevek je bEnzo. 

Call of Duty igram od začetka, torej od CoD1. Najljubša mi je zadnja izda-

ja te serije, CoD4.

Na Nestu smo letos prvič in verjetno se ga bomo udeležili tudi naslednje 

leto. Drugače pa je to dogodek, ki je bolj namenjen zabavi. Najbolj nam je 

všeč druženje »geekov«, moti pa nas to, da ni bolj profesionalne organiza-

cije pri razporedu igranja. Spremenili bi torej to, da bi bile tekme časovno 

določene. Vrhunec dogodka so za nas bili trije podaljški proti STRUDLS, 

kjer smo nato izgubili, in seveda fi nale v CoD4. Poznamo revijo, saj smo 

jim tudi pisali za sponzorstvo. Drugače pa za klan slišim prvič.bEnzo

Cwetko

smarti

Spet nova dobljena runda


