anj
Klub študentov Kr
za
brezplačna revija
študente in dijake
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intervju: Goran Vojnovič
fotoreportaža: Gradovi kralja Matjaža
aktualno: Študenti dijakom
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INFORMATOR
S ŠPORT
20. februar 2009, petek
TURNIR V NAMIZNEM
HOKEJU
17:00, Mladinski kulturni center
Kranj, za člane KŠK brezplačno,
za nečlane 2 EUR, dodatne
informacije:
namizni.hokej@ksk.si
21. februar 2009, sobota
Družabne igre: TURNIR
MAGIC THE GATHERING
17:00, Mladinski kulturni center
Kranj, za člane KŠK 7 EUR,
za nečlane 11 EUR, dodatne
informacije: magic@ksk.si
7. marec 2009, sobota
BADMINTON TURNIR
10:00, športni center Protenex,
Šenčur, za člane KŠK 3 EUR,
za nečlane 7 EUR, dodatne
informacije: badminton@ksk.si
Družabne igre: POKER
TURNIR
15:00, Izi Bar, za člane KŠK 3 EUR,
za nečlane 6 EUR, predprijave:
poker@ksk.si

k KULTURA
15. februar 2009, nedelja
Potopisni večer: KORZIKA
19:30, Klubar, Uroš Erbežnik,
vstopnine ni
19. februar 2009, četrtek
Četrtkanje: SALSA & LATINO
21:00, Klubar, glasba: salsa &
latino
DJ Erasmo
20. februar 2009, petek
Gledališka predstava:
VLADIMIR
19:00, KD Visoko, gledališka
skupina Gardelin,
vstopnine ni
21. februar 2009, sobota
Glasbeni tematski večer:
ZA PUSTA HRUSTA
NAŠEMLJENI V ROCK
LEGENDE
21:00, Down Town - Rock Bar,
vstop prost
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FEBRUAR, MAREC
22. februar 2009, nedelja
Potopisni večer: BOGASTVO
BALKANA
19:30, Klubar, Štefan Rehar,
vstopnine ni
25. februar 2009, sreda
Filmski večer: GOLI V SEDLU
(Easy rider)
20:00, Izi bar, vstopnine ni
26. februar 2009, četrtek
Četrtkanje: VEČER V GORSKI
KOČI
21.00, Klubar, glasba: goveja
koncert Veseli Svatje
1. marec 2009, nedelja
Potopisni večer: SIRIJA IN
JORDANIJA
19:30, Klubar, Gašper Kleč,
vstopnine ni
8. marec 2009, nedelja
Potopisni večer: ZELENI
ČAJ V SAHARI - ekspedicija
k tuaregom v Saharski del
Libije
19:30, Klubar, Luka Poznič,
vstopnine ni
15. marec 2009, nedelja
Potopisni večer: BLIZU
DIVJIH NEBES - NEPAL
19:30, Klubar, Matej Košir,
vstopnine ni

I IZOBRAŽEVANJE
18. februar 2009, sreda
PREDAVANJE O
PROBLEMATIKI ZAVRŽENIH
ŽIVALI
19:00, Galerija Dali,
vstop prost
Pogovor bo tekel o tem, kaj
narediti, če vam pot prekriža
zavržena mačka ali pes, koga
poklicati, če najdete žival pa
sami ne morete poskrbeti za
njo itd. Obljubljamo zanimiv
in poučen večer z gostom
presenečenja!

2009

19. februar 2009, četrtek
KRVODAJALSKA AKCIJA
09:00, odhod izpred centra
Supernova, Zavod za
transfuzijo krvi v Ljubljani
Darovalci boste deležni: kino
karte, malice in darila Kluba
študentov Kranj.
24. februar 2009, torek
Delavnica: DROGE
17:00, dnevni center za mlade
in družine (Škrlovec 2, Kranj)
Delavnica na temo Spolnost,
ki jo bo vodila Anina Derkovič,
spec. zak. in druž. ter.

Z SOCIALA
19. februar 2009, četrtek
Tehnološki večeri: GWT razvoj AJAX aplikacij v Java
okolju (Matic Petek)
19:30, OpenLab, Koroška
cesta 19, vstop prost
Na predavanju si bomo
pogledali kaj GWT sploh je,
kako se uporablja in kdo ga
uporablja.
21. februar 2009, sobota
Ekskurzija: BENEŠKI
KARNEVAL
zbor ob 6.30 pred Slogo
na Primskovem, člani KŠK
26 EUR, ostali 35 EUR,
brez dodatnih doplačil,
informacije: info@ksk.si, 031
863 357 (Matjaž)
26. februar 2009, četrtek
Tehnološki večeri: PKI
INFRASTRUKTURA - osnova
za varno elektronsko
poslovanje (Rudi Ponikvar)
19:30, OpenLab, Koroška
cesta 19, vstop prost
Izvedeli bose o tehnoloških
konceptih uporabe šifrirnih
algoritmov in digitalnih
potrdil X.509 za zagotavljanje
varnega elektronskega
poslovanja, ter pregled
trenutne prakse in stanja na
področju PKI v Sloveniji.

KOLOFON
Naslovnica:
Bojan Okorn
ZAPIK
Revija za študente in
dijake
Odgovorna urednica:
Maja Kalan
Tehnični urednik:
Miha Kramar
Oblikovanje:
Flin media
Avtorji prispevkov:
Urša Bajželj
Nace Fock
Jan Grilc
Mojca Jagodic
Maja Kalan
Maša Nahtigal
Pina Sadar
Žan Sadar
Andraž Šiler
Barbara Zupanc
Fokinjak

Konec neke Maje
Ne, ni se mi milo storilo in ne, ne bom pogrešala uvodnika, ker mi je brati za sabo vselej
precej tečno. Zagotovo ne bom pogrešala čakanja kolumn našega predsednika, ki se pet dni
po »dedlajnu« vztrajno izgovarja na prepotrebno aktualnost njegovih prispevkov. Vsekakor
pa bom pogrešala novinarske sestanke in seje upravnega odbora Kluba študentov Kranj, kjer
sem se trkala po glavi, ko smo ugotovili, da je nekje namesto Naceta Focka podpisan Nace
Fock Sadar, ali pa sem kuharsko delavnico uvrstila kar v resor za šport.
Na mesto odgovornega urednika se bo marca po dobrih dveh sezonah zavihtel nekdo, ki mu
še ne tiktaka zadnja ura pred koncev študentskega staža. Zagotovo bo revijo prevetril in ji
dodal kanček sebe, novinarji, med katere se bom elegantno pomešala tudi sama, pa bomo
poskrbeli, da bo Zapik ostal Zapik.
Srečno!
Maja Kalan
Odgovorna urednica
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Èe }eliš revijo brezplaèno prejemati na dom, te vabimo,
da se nanjo naroèiš preko spletne strani www.ksk.si/zapik

KLUBSKA STRAN

S REKREACIJA NA BOWLINGU
Od januarja dalje se lahko vsak torek od 18h do 20h rekreiraš na bowlingu v Planetu Tuš. V času rekreacije sta na
voljo dve stezi, uri pa sta razdeljeni v dva termina – prvi
termin je med 18. in 19. uro, drugi pa med 19. in 20. uro;
če prijav za drugi termin ni, lahko skupina iz prvega termina igra dalje. V primeru preveč prijavljenih imajo prednost člani Kluba študentov Kranj, tudi če so se nečlani prijavili prej. Če se prijavi skupina ljudi, v kateri sta denimo
samo dva igralca člana KŠK, imata slednja prednost pred
ostalimi člani skupine. Na stezi sicer lahko naenkrat igra
največ 5 ljudi. Svojo prijavo za vsak termin moraš zaradi
lažje organizacije sporočiti do 12h na dan rekreacije na
bowling@ksk.si, pri čemer sporočiš tudi, v katerem terminu bi rad podiral keglje. Cena rekreacije člane KŠK stane
1 € na osebo, vse ostale 3 €. Za čevlje (in pijačo) poskrbi
vsak sam.
Tekst: KŠK
Foto: Bojan Okorn

Z MAČJE TEŽAVE
Kaj naredite, ko vidite nebogljeno žival na poti? Nič? Niste
edini. Vendar želite pomagati, kajne? Vsi, ki vas zanima, kaj
so prostoživeče mačke, kako pomagati zavrženim in izgubljenim psom in mačkam, živalim, ki živijo v nevzdržnih
razmerah, kaj določa zakonodaja na tem področju, kakšna
tveganja obstajajo, če pridete v stik s takšno živaljo in kako
odgovorno skrbeti za svoje domače živali, ste vabljeni na
predavanje Žverce. Pripravlja ga Društvo za pomoč živalim
Škofja Loka - Kranj, zgodilo pa se bo v sredo, 18. februarja
ob 18. uri v Galeriji Dali na Stritarjevi 5 v Kranju. Čas je, da si
nehamo zatiskati oči in nekaj naredimo. Naredite prvi korak in se nam pridružite na predavanju.
Tekst: Sanja Potežica
Foto: Luka Pongrac

sobota, 21. februar 2009
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KLUBSKA STRAN

Z ŽELITE IZVEDETI, KAKO ZDRAVI
STE V RESNICI?
Na zgoraj postavljeno vprašanje lahko tudi v resnici dobite
odgovor. Resor za socialo in zdravstvo bo konec februarja,
natančneje 25. februarja 2009 ob 18. uri v konferenčni
dvorani Gimnazije Kranj organiziral predavanje o zdravi
prehrani in oksidantih ter merjenju zdravja. Vse to bo omogočil Aleš Homovec z biofotonskim skenerjem. Z njim
namreč lahko izmerite, kako učinkovita je antioksidativna zaščita vaših celic pred škodljivim delovanjem prostih
radikalov. Znanstveniki so si na osnovi dosedanjih raziskav
enotni, da pomanjkanje antioksidantov vodi v oksidacijski
stres, katerega posledica je hitrejše staranje organizma ter
večina sodobnih bolezni, srčno-žilne, rak, artritis, alergije
ipd. Današnja “hitra” prehrana, preveč mesa in sladkarij ter
umetno pridelana, intenzivno škropljena sadje in zelenjava iz supermarketov, nam ne omogočata dovolj učinkovite
antioksidativne zaščite, ki bi ščitila naše celice pred škodljivimi prostimi radikali. Zato vas vabimo, da se predavanja in
merjenja udeležite ter ugotovite, kako zdravi ste v resnici
in na podlagi rezultatov še izboljšate svoje zdravje. Skener
je prenosen, meritev traja dve minuti, rezultat pa se odčita
na lestvici. Vrednost 10.000 pomeni malo antioksidantov,
oksidativni stres in hitro propadanje celic. Maksimalna vrednost je 62.000. Cena ene meritve za člane je 10 evrov, za
nečlane pa 15 evrov. Poskrbite za svoje zdravje ter v svoje
telo vsakodnevno vnašajte dovolj antioksidantov!
Tekst: Darja Kavaš
Foto: Luka Pongrac

OKVIRJENA KREATIVNOST NA TEDNU MLADIH
Največji slovenski mladinski festival Teden mladih te
dni pridno sestavlja program za spomladansko višanje
utripa kranjskih ulic. Pri šivanju programske sheme
uporablja predvsem prijave na javni razpis, s katerim
kliče sodelujoče in nastopajoče!
Vsi kreativni, odgovorni, delovni in entuziastični posamezniki ali skupine, ki bi želeli usmerjati festivalske niti
najdaljšega tedna v letu, ste tako vabljeni, da odklikate
na spletno stran Kluba študentov Kranj, kjer vas čaka elektronski prijavni obrazec na razpis.

ki bi bili pripravljeni svoja kreativna dela osvobojiti anonimnosti domačih sten in jih predstaviti širši publiki.
Prijavi se na razpis za sodelujoče in nastopajoče na spletnem naslovu www.ksk.si in zaplavaj s spomladansko reko
športa, kulture, izobraževanja in zabave!
Tekst: Pina Sadar
Foto: Bojan Okorn

Teden mladih je pripravil nemalo belih sten, okvirjev in
razstavnih prizorišč, ki čakajo na umetniške presežke domače mladine, zato še posebej poziva predvsem fotografe,
slikarje, risarje, striparje, kiparje in druge umetniške duše,
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ŠTUDENTSKA STRAN

KOLUMNA: IZ ANDRAŽEVE SKRINJICE

RELATIVNO
Zadnje čase me zelo fascinira relativnost. No, začnimo lepo
počasi. Žal globoko v sebi, kljub intenzivnemu iskanju zlasti v pomladnih mesecih leta 2006, še vedno nisem odkril
sektorja za naravoslovje. Počasi začenjam dvomiti, da kaj
temu podobnega pri meni sploh obstaja. Tako moram že
takoj, po vsega skupaj le nekaj vrsticah, razočarati vse navdušene jedrske fizike in kvantne teoretike. Tudi tokrat se
žal ne bomo ukvarjali s prispevkom Alberta Einsteina k sodobni teoriji relativnosti ter pojmovanju časa in prostora. V
skladu s svojim že davno odkritim in zadovoljivo delujočim
sektorjem za družboslovje sem se pojmu relativnosti približal bolj s tega vidika.

brati. Užaljeno sem se počutil najmanj 15x. »Slovenski študenti samo žurirajo in nič ne študirajo.« Užaljen sem. »Študentski funkcionarji kradejo denar.« Užaljen sem. »Slovenci smo narod samomorilcev in pijancev.« Spet sem užaljen.
»Slovenci smo nestrpni do manjšin.« Opa, spet sem užaljen. Pa zato ne bom nikomur grozil, niti ga ne bom tožil.
Dajmo, zavedajmo se, da so vse stvari v življenju relativne.
In da jih vsak vrednoti pa svoji subjektivni lestvici. Če nam
interpretacija sočloveka ni povšeči, ga ne linčajmo in obsojajmo zaradi tega. Samo človek je. In vso pravico ima, da
tako misli, kakor misli.

Vzrok temu sicer ne tiči v kaki seminarski nalogo na temo
»Teorija relativnosti v slogu izražanja pri uporabnikih spletnih klepetalnic in socialnih mrež na Slovenskem« (čeprav
bi se dalo pri nekaterih programih v »hramu znanja modernih družb« kot to fakulteto oglašujejo letos na to temo
prav gotovo tudi diplomirati). Nekega dne sem bil enostavno relativno »razpištoljen« . No, na tem mestu bi seveda veliko raje uporabil neko drugo besedo z začetkom
razpi-, vendar je nisem našel v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in bi se potemtakem morda lahko kdo
počutil užaljenega, ker v slovenski študentski reviji (študentje smo pa ja bodoči intelektualci) uporabljam besede,
ki jih ni moč najti v SSKJ-ju in tako ne pritečejo besednjaku
bodočega slovenskega intelektualca. Po naravi sem sicer
tak človek, da me veliko bolj razpištoli oziroma tisto drugo
na razpi-, kaj takega, kot je bila denimo relativno butasta
igra slovenskih hokejistov na kvalifikacijskem turnirju za
olimpijske igre v Hannovru (no, olimpijskih iger verjetno v
Hannovru še dolgo ne bo, pač pa bodo že naslednje leto v
kanadskem Vancouvru, bil pa je tam pričujoči hokejski turnir), kot pa kaka subjektivna relativno nerazumljiva poteza
posameznika. Ampak se najdejo tudi taki relativni geniji. In
eden takih se je po prebrani januarski številki naše preljube študentske revije počutil užaljenega. Relativno. Kot so
se slovenski policisti počutili užaljene ob prebiranju dokaj
novega slovenskega romana avtorja, s katerim pogovor si
lahko preberete v tej številki. In slovenska javnost je popenila. (Tudi tu bi raje uporabil nek drug izraz z začetkom
pop-, ampak se spet zatakne pri stari zgodbi s SSKJ-jem.).
Upravičeno. V dotičnem primeru zreduciranem na mikrokozmos našega Zapika sem popenil, oziroma tisto drugo
na pop-, jaz.
Ljudje moji, vprašajmo se, kam to vodi. Ta užaljenost, osnovanje mnenj zgolj in samo na nepreverljivih temeljih ter
izsiljevanje. Kdaj se bomo začeli zavedati, da so stvari relativne. Izvedel sem manjši eksperiment. Vzel sem v roke
priznan slovenski dnevni časopis z veliko naklado in začel
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Tekst: Andraž Šiler
Foto: Luka Pongrac

KOLUMNA

KOLUMNA: Z BALKONA

BOBU BOB
Poimenovanja. Že davnega leta 1916 je (postumno) izšla
knjiga Predavanja iz splošnega jezikoslovja švicarskega
filozofa in jezikoslovca Ferdinanda de Saussura. Med
številna dognanja, teorije, raziskovalne metodologije in
koncept samega jezika, ki so pomenile pravo revolucijo
v jezikoslovju, štejemo tudi opredelitev jezikovnega znaka – Saussure se je ukvarjal tudi s semiotiko, znanostjo o
znakih ter simbolih. Jezikovni znak, kot ga je opredelil,
je sestavljen iz označenca in označevalca. Prvi zaznamuje idejno, pojmovno plat, medtem ko je drugi formalna
oz. materialna plat (v jeziku fonem, torej zvočna podoba, in grafem, grafična podoba znaka). Stol je potemtakem sestavljen iz: označevalca stol (grafičnega) / [stòu̯
] (zvočnega) ter iz označenca, torej ideje oz. pojmovne
plati, ki jo za bodisi izgovorjeno bodisi zapisano besedo
stol vidimo: sedalo, štiri noge, naslonjalo – in ne točno
določenega stola, saj gre za koncept stola, ne pa za konkreten predmet.
Vse lepo in prav, četudi so skozi 20. stol. prenekatere rigurozno strukturalistične metode podlegle pragmatiki ter
ostalim modernejšim pristopom. Tudi teorija jezikovnega znaka je, na žalost, padla v nemilost; niti en pri znanstvenikih jezikoslovcih, temveč pri govorcih. Pri naivnih,
preračunljivih in po svoje zelo zaplankanih govorcih. Iz
takšnih ali drugačnih razlogov je opaziti številne mutacije označevalca, pri čemer pa se sam označenec bistveno
ne spremeni, izrednemu naporu vpletenih navkljub. Gre
za preimenovanja; upanje, da je moč z imenom samim
popolnoma spremeniti, preroditi in nenazadnje polepšati karkoli – pa naj bo še tako zlagano, absurdno ali iz trte
izvito.
Pozoren bralec se lahko čisto vsak dan nasmeji, ko razvije
dolgo kačo poimenovanj, preimenovanj, odimenovanj
in ostalih postopkov, ki se počasi izrojevajo in za katere
ne najdem več neologizmov. Nekatera poimenovanja so
seveda popolnoma benigna. Nekdaj halo pica se rada
naslavlja s »catering« (občasno tudi »ketering«), navkljub
pravemu pomenu te besede; telovadba je brez izjeme
»aerobika in fitnes«; kmečki turizem, precej plebejski izraz, zamira na račun »turistične kmetije«; jutranji tek se

od izuma mp3 playerjev imenuje »jogging« in Daniel
Šmid Danny se predstavlja kot »parapsiholog«.
Spet druga preimenovanja so predmet diskretnosti.
»Kolega/kolegica« (strokovni sodelavec oziroma človek
iste stroke) nekaterim ljudem zna pomeniti (in smisla še
vedno ne vidim) zelo specifično vrsto odnosa. Enako je
tudi sintagma »iti ven s prijateljico« lahko dvoumna, ne
pa (kako absurdno), če uporabimo besedo »frendica«, ki
deluje bistveno bolj sproščeno. Ob obisku britanske kraljice je bilo na protokolarno večerjo povabljenih cel kup
politikov in ostalih pomembnežev – s partnerkami. Izraz
ima lahko bodisi zelo prvinsko konotacijo (partnerka
kralja živali počiva v senci, trga od bedra ujete gazele in
hrani mladiče) bodisi nekoliko despektivno, skoraj toliko
kot »spremljevalka« (kar bi v skrajnem primeru lahko stopnjevali, a jaz ne bom, v »priležnico«).
In nenazadnje so tu še »korektna« poimenovanja, ki se
(ne le pri nas) obračajo po vetru. »Tovarišice« v vrtcih ter
prvih razredih devetletk so se končno otresle socialističnih nazivov in so popolnoma korektno »vzgojiteljice«, iz
ust otročičev pa kar po imenu. Četudi ostajajo z latentnimi prebarvanimi simpatizerji tovarišije tudi pedagoški
delavci, ki slišijo na tako ukoreninjeno ime. Sledi še cela
vojska onih, ki že dolgo niso več miličniki, sekretarjev, ki
so bistveno pomembnejši od tajnikov, receptorjev, ki že
davno niso več vratarji, in varnostnikov, ki sploh ne ustrezajo svoji slovarski definiciji.
Pri sociolingvistiki si lahko dovolimo marsikaj. V realnem življenju ne. Označencu navzlic naj bo označevalec
korekten, dostojen, objektiven, neopredeljen in kar se le
da čistunski. Korektnost in diplomatsko vedenje nas obvezujeta, da rečemo klošarju »brezdomec«, pijancu »alkoholik«, čudaku »posebnež«, seksu »spolni odnos«, mafiji
»podzemlje«, smetarju »cestar«, ciganu »Rom«, prodajalcu megle »analitik« in nekdanji miss »pevka«. Samo še
zdrava pamet pa nas obvezuje, da rečemo bobu bob.

Tekst: Fokinjak
Foto: Michael Lorenzo (sxc.hu)

Avtorja izražata svoje mnenje, ne mnenja uredništva.
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AKTUALNO

VSE FAKULTETE NA ENEM MESTU
V soboto, 7. februarja, je v prostorih ESIC Kranj potekal
neformalni informativni dan Študenti dijakom, na
katerem so se predstavile vse domače fakultete. Vse
skupaj se je začelo ob deseti uri zjutraj in v petih urah
so študenti uspešno predstavili študijske programe,
načine ocenjevanja in učenja, lastnosti nekaterih profesorjev, podrobnosti o bolonjskem programu in predvsem lastne izkušnje s študentskim načinom življenja.
Poleg koristnih informacij pa so dijaki prejeli tudi Napotnik pred vpisom na fakulteto, kjer je predvsem veliko govora o točkah, ki so potrebne za vpis na želeno
fakulteto, modre KŠK mape, ki so vsebovale nekaj koristnih stvari, kot so pisalo, blok A4 listov in kondom, ter
brezplačno sadje, ki ga je delil Resor za socialo KŠK-ja v
okviru promocije zdrave prehrane, pod naslovom Jem
zdravo, ker jem z glavo.
Fakultete za družbene vede, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za socialno delo, Ekonomske
fakultete in Pravne fakultete, torej je bilo največ zanimanja za družboslovne smeri. Dijaki so veliko zanimanja pokazali tudi za Visoko šolo za zdravstvo Ljubljana
in Medicinsko fakulteto, najmanj pa so jih navdušile
Fakulteta za organizacijske vede, Teološka fakulteta,
Mehatronika in Naravoslovno-tehniška fakulteta. Dobro je bilo obiskano tudi predavanje o študiju v tujini,

Prijetna sprememba po informativnih dnevih, ki smo
jih nekateri zadnje čase veliko obiskovali, je bila ta, da
študentje niso utrujali s kopico naučenih podatkov in
statistik, ki jih ponavadi dobimo, temveč so dejansko z
nami delili svoje izkušnje in svoje mnenje. Poskrbljeno
je bilo tudi za predstavitve fakultet s pomočjo projekcij
in razdeljevanje informativnega materiala.

ki je bil letos prvič predstavljen in na katerem so bili
dijaki seznanjeni s študentskim življenjem izven meja
naše Slovenije iz ust študentov samih.
Kogar ni bilo, mu je lahko žal, še vedno pa so mu ostali
stari dobri informativni dnevi 13. in 14. februarja!
Predavanj naj bi se udeležilo vse skupaj okoli 800 dijakov in staršev, najbolj obiskana pa so bila predavanja
8
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Tri obiskovalce - dijake in bodoče študent sva vprašali, kaj
bi radi študirali in katera predavanja so obiskali, pa tudi
kaj menijo o tem informativnem dnevu.

JANEZ PERHAVEC (ESIC Kranj – Ekonomska gimnazija)

MANCA TERČON (ESIC Kranj – Ekonomska gimnazija)

Študirala bi mednarodne odnose ali pa kulturologijo,
zanimajo pa me tudi jeziki in umetnostna zgodovina,
tako da sem šla na predavanje o FDV-ju in o filozofski
fakulteti. Izvedela sem precej zanimivega in fino je, da
so predavatelji tudi po pravici povedali svoje mnenje,
vse prednosti in slabosti faksov. Zdi pa se mi pametno,
če na tak neformalni informativni dan prideš že leto
prej!

Razmišljam o študiju varnostnih ved ali pa morda uprave, tako da sem šel tudi na ta predavanja. Ta neformalni
informativni dan je zelo v redu, če nimaš časa za informativni dan prav na fakulteti. Poleg tega poteka še na
naši šoli.
Na hodniku pa sva ustavili tudi eno od predavateljic in
jo prosili za izjavo.
BARBARA RIBNIKAR, študentka 1. letnika dramske
igre na AGRFT-ju

URŠA JENKO (Gimnazija Kranj)

Ne vem še točno, kaj bi šla študirat – morda zgodovino,
pravo ali pa novinarstvo. Za odločitev imam še en mesec časa. Šla sem pa na predavanje za FDV, Fakulteto za
socialne vede in pa pravo in ugotovila, da socialno delo
ni zame. Sicer pa se mi zdi tukaj zelo v redu, ker sem izvedela veliko stvari s strani študenta, ker na formalnih
informativnih dnevih ti vse povejo bolj na lepo.

Projekt Študenti dijakom se mi zdi super, je zelo koristen za dijake, tudi za to, ker je neformalen. Zdi se mi
tudi zelo dobro organiziran. Mene je za predavateljico
povabila Sabina Žibert – poznava se še z gimnazije,
sedaj pa dela pri KŠK-ju. Najprej sem se hotela na predavanje prav pripraviti, narediti kakšno predstavitev v
Power Pointu ali pa kaj takega, ker sem mislila, da bom
sama. Potem pa sem izvedela, da bo z mano še Nina
Rakovec iz tretjega letnika, ki je bila tu že lani in me je
malo pomirila, da bo vse čisto v redu.
Tekst: Urša Bajželj in Maša Nahtigal
Foto: Zaze, avtorici
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JEZIK, POLICIJA, KULTURA, ŽOGA
Goran Vojnović je režiser, publicist, bivši košarkar in avtor knjige Čefurji raus!, ki je s
svojim kontroverznim naslovom in vsebino v zadnjem času dvignila veliko prahu.
Podobne problematike se je loteval tudi v svojih kratkih filmih, med katerimi je tudi
Fužine zakon. Zdaj na Fužinah ne živi več, še vedno pa dobro pozna tamkajšnje
probleme. Zaradi njegove velike zasedenosti sva intervju opravila preko elektronske pošte.
V zadnjem času je precej prahu dvignila tvoja knjiga
Čefurji raus! in to predvsem po zaslugi ovadbe zaradi
razžalitve policije. To je prvi tak primer pri nas. Se ti
zdi, da je odziv policije nekakšno priznanje, da se takšne stvari res dogajajo?
Knjiga je sicer precej pozitivnega prahu dvignila, še preden
se je oglasila policija. Postala je najbolj prodajana knjiga
Študentske založbe v njeni zgodovini in o knjigi se je veliko
govorilo. Ovadba je samo potrdila dejstvo, da je ta knjiga
dosegla tudi ljudi, ki se z literaturo sploh ne ukvarjajo in jo
zato težje razumejo. Težko pa to razumem kot priznanje ali
dokaz za karkoli.

Fužinah. Zdelo se mi je, da ta zgodba in ta jezik sodita skupaj. V knjižnem jeziku tega romana ne bi moglo biti.
Jezik z vso svojo neposrednostjo ostro in tudi žaljivo
označuje več kultur znotraj družbe. Zakaj misliš, da so
se tako ostro odzvali le policisti?
Sam sem že ob izidu romana poudaril, da tovrstna literatura zahteva neobremenjenega bralca, ki bo dojel dobronamerno celoto in se ne bo ustavljal ob prvi žaljivki, ki prileti na njegov račun. Bralca, ki bo razumel čustveno stanje

Kako ocenjuješ odziv javnosti na to afero?
Mislim, da smo lahko ponosni na odziv javnosti, saj smo se
lahko vsi skupaj prepričali, da vlada v naši družbi nek širši
družbeni konsenz glede svobode izražanja in suverenosti
umetniškega dela. To pa pomeni, da pri nas resnično veljajo nekatere sodobne demokratične norme.
Policija se ti je opravičila. Katarina Kresal je izjavila, da
se ji zdi knjiga dobra in jo vsem priporočila v branje. Pa
misliš, da je s tem izbrisana temna sled iz tega dejanju
policije?
To njihovo dejanje si bodo ljudje zapomnili in to bo pravzaprav edina temna sled.
Si knjigo hotel napisati kot enciklopedijo neke kulture
in slovar določenega jezika ali si se ob pisanju osredotočil na zgodbo? Zakaj si se odločil za tak jezik?
Knjiga je bila najprej scenarij za film. Torej je bila zgodba
razvita že preden sem začel s pisanjem romana. Literatura
ti za razliko od filma omogoča, da se lahko neprestano od
te zgodbe oddaljuješ, vključuješ druge, manjše zgodbice, in da lahko podrobneje opisuješ svet, v katerem se ta
zgodba odvija. To sem seveda z veseljem izkoristil, tako kot
tudi možnost, da zgodbo zapišem v jeziku, ki se govori na

Pojasnilo
V pretekli izdaji (januar 2009) revije Zapik smo na strani 11
v intervjuju z Zmagom Jelinčičem Plemenitim v uredništvu
dopustili neprimeren zapis petega vprašanja. Zastavljeno
je bilo na način, ki je namigoval na novinarjevo osebno opredelitev do tematike, hkrati pa je pri bralcu lahko
vzbudilo vtis novinarjevega nespoštovanja pravoslavnih

obredov in verske skupnosti nasploh. Stališče uredništva
vključno z avtorjem je, da so vse verske in etnične skupnosti enakopravne ter da je vsakršno pisanje, ki tega ne upošteva, nedopustno. Vsem prizadetim se opravičujemo.
Uredništvo
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glavnega junaka, njegov socialni položaj in nasploh njegov poseben pogled na svet. Torej bralca, ki bo razumel,
da so junakova razmišljanja in sodbe močno povezane z
njegovo življenjsko zgodbo, mladostniškim uporništvom
in tudi z nezrelostjo.
Policisti so res le ena izmed družbenih skupin, ki so deležni
kritičnega pogleda mojega glavnega junaka. Razlika je le
v tem, da je v njihovem primeru odreagirala neka skupina
ljudi, ki je svojo užaljenost pokazala na povsem napačen
način.
Kaj misliš o besedi čefur? V knjigi jo junaki uporabljajo
kot oznako sami zase. Uporabljaš jo zelo sproščeno. Se
ti zdi, da v običajni rabi še vsebuje zaničevalen in negativen podton?
Pomemben je pač kontekst uporabe besede. Podobno je z
besedo cigan, ki jo lahko Feri Lainšček uporabi sproščeno,
Zmago Jelinčič pa izrazito žaljivo. V večini primerov beseda
čefur izgublja svoj žaljivi podton, a je še vedno veliko ljudi,
ki jih lahko z njo močno užalite, če to seveda želite.
Se ti zdi večja ovira za asimilacijo etničnih in drugih
manjšin politika ali razlika v kulturah in mentaliteti
kultur? V ZDA je politika »talilnega lonca« vsaj navzven
delovala tudi v praksi. Kako je s tem pri nas? Misliš, da
bi se nekateri spori zaradi razlik med kulturami ob večji podpori politike in večji javni razpravi o problematiki manjšin lažje zgladile?
Politika ‘talilnega lonca’ je uspešna samo navidezno in v
Ameriki, ko nekoga vprašate, od kod prihaja, bo še vedno
začel govoriti o deželah svoji pradedov in ne o New Yorku
ali Los Angelesu. Gre za to, da od priseljencev z asimilacijo
pričakujemo, da bodo postali povsem enaki avtohtonim

prebivalcem, a so to povsem utopična in tudi precej nestrpna pričakovanja, saj s tem v resnici pričakujemo, da bodo
pozabili na svojo kulturo, vero, jezik, običaje. Prizadevati bi
si mogli za socializacijo teh ljudi.
Večja podpora politike je seveda iluzorna, saj pri nas obstajajo in bodo vedno obstajale pomembne politične skupine, ki manjšinam niso naklonjene. Pomaga nam lahko
samo čas.
Knjiga Čefurji raus! se začne predvsem s športno tematiko. V knjigi si izpostavil tudi problem izginjanja košarke z igrišč. Kako razsežen se ti zdi ta problem?
Precejšen. Čuti se tudi v vedno manjšem številu otrok, ki se
danes ukvarja s košarko. Moje mnenje je, da imajo kolektivni športi prav zaradi kolektivnosti določeno vrednoto,
ki jo je treba spodbujati in ohranjati, a je že vzdrževanje
in obnavljanje zunanje športne infrastrukture za nas prevelik zalogaj. V tem kontekstu je akcija Esada Babačića, ki
je dosegla obnovitev številnih zunanjih igrišč, zelo velik
dosežek.
Se v prihodnje še misliš ukvarjati s pisanjem ali se boš
več posvečal filmu?
Najbrž se bom ukvarjal tako s pisanjem kot s filmom pa še
veliko drugih stvari bom moral početi v boju za preživetje.
Še živiš na Fužinah?
Že pol leta sem srečno preseljen.
Tekst: Jan Grilc
Foto: IFP

ŠPORT

NEVARNOST NA SNEGU
Smučanje ni le izjemno popularen, ampak v zadnjem času tudi vse bolj
nevaren zimski šport. V zimskem času lahko skoraj vsak dan zasledimo novice
o hudih padcih profesionalnih smučarjev na eni in o hudo nevarnih poškodbah
rekreativnih smučarjev na drugi strani.
zabeleži kar nekaj hudih poškodb, z napredkom materiala
in tehnike pa se hitrosti le še višajo in posledice padcev
so vse hujše. Nihče ne more napovedati, kje so meje tega
športa v bitki za najboljši čas...
Rekreativno smučanje
Poškodbe seveda niso pristone zgolj pri tekmovalcih ter pri
hitrostih nad 100 km/h, ampak so vsakdanjik prav na vseh
smučiščih. Možnost nesreče je na smučiših veliko večja, ker
nima vsak smučar določene proge, kot je to pri tekmovalcih in tako pogosto pride do trkov, ki pa so veliko hujši kot
sam padec. V Sloveniji se vsak dan na smučiščih poškoduje neverjetno veliko število ljudi, v zadnjih petih letih
se je huje poškodovalo 266 smučarjev, od leta 2000 pa
so pri nas zabeležili tudi osem smrtnih žrtev. V zadnjem
času sta najbolj odmevali nesreča s teptalnim strojem, ki je
sicer ne moremo uvrstiti med tipične smučarske nesreče
in trk dveh slovenskih mladoletnikov v Avstriji, v katerem
je ugasnilo eno življenje.

Profesionalno smučanje
V smučanju se je že skoraj vsak tekmovalec večkrat poškodoval in zato začasno prekinil tekmovanja in treninge za
sezono ali dve, nekateri pa so v padcih tudi izgubili življenje
oziroma so bili prikrajšani za običajno življenje. Ena bolj
odmevnih nesreč se je zgodila prejšnji mesec na treningu
smuka v Kitzbühlu, kjer je pri hitrosti več kot 140 km/h padel eden izmed trenutno boljših tekmovalcev v smučarski
karavni, Švicar Daniel Albrecht. Njegova poškodba (v času
pisanja članka) še vedno ni dobila epiloga, saj v umetni leži
v umetni komi, a vsak dan prihajajo novice, da se njegovo
zdravje izboljšuje. Že lani je na istem prizorišču na povsem
istem skoku hudo padel Američan Scott Macartney, ki je
končal srečno ˝le˝ s hujšim pretresom možganov in nekaj
odgrninami. Za razliko od zgoraj omenjene dvojice pa je
v prejšnji sezoni na superveleslalomski tekmi v Kvitfjellu
nesrečno končal Avstrijec Matthias Lanzinger, ki so mu
amputirali spodnji del leve noge in je tako ostal zaznamovan za vse življenje. Vsi trije pa so preživeli, kar pa do sedaj
ni uspelo dvanajsterici, ki je po nesreči na treningu ali tekmi zaradi hudih poškodb izgubila življenje. Zadnja, ki je po
nekajdnevnem kritičnem stanju v komi preminila, je bila
francoska smučarka Regine Cavagnoud. Takratna svetovna prvakinja v superveleslalomu je umrla na treningu v
Pitzatlu, kjer je na treningu trčila s svojim trenerjem in to je
bilo zanjo usodno. Smučarska karavana tako vsako sezono

Za nesreče so krive tako nove carving smuči, zaradi katerih so se hitrosti na smučiščih neizmerno povečale kot
tudi neprevidnost smučarjev ter ˝divjanje˝ po smučiščih,
v nekaterih primerih pa tudi neuporaba čelade. V Sloveniji morajo otroci do 14. leta starosti obvezno nositi čelado,
uporaba čelade pa je zelo priporočljiva tudi za vse starejše.
Zato je prav, da smo na smučišču uvidevni do vseh ostalih
smučarjev, kajti boljše je, da pridemo v dolino počasneje in
celi, kot prehitro in z rešilcem.
Pa veliko smučarskih užitkov, počitnice so tu!

10 FIS pravil o varnosti na smučišču:
1. Obzirnost do drugih smučarjev in deskarjev
2. Obvladovanje hitrosti in načina vožnje
3. Izbira smeri vožnje
4. Prehitevanje
5. Vključevanje in vnovični spust
6. Vstavljanje
7. Vzpenjanje in spuščanje
8. Upoštevanje znakov in označb
9. Pomoč pri nesreči
10. Dolžnost legitimiranja

Tekst: Žan Sadar
Foto: Rožle Bregar
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FACEBOOK ZA TELEBANE
Vsesplošni sledilec znancem, sosedom, bivšim in bodočim prijateljem, sestričnam
in bratrancem v sedmem kolenu ima tako močan vpliv, kot še nobena spletna
skupnost doslej. Poleg civilnih iniciativ, ljubezenskih burlesk in lokalnih tračev
se je v Facebook džungli predvsem razpasla »nespametnost«. Spodaj prilagamo
nekaj dobronamernih nasvetov za lažje preživetje ...
Facebook stran, skupina ali profil ...
so tri različne stvari. Facebook profil predstavlja ponavadi
neko fizično osebo, skupina je namenjena več uporabnikom, ki imajo skupne interese, stran pa lahko predstavlja
izdelek, osebo, žival ali karkoli, česar uporabniki lahko postanejo oboževalci. Facebook stran ali skupino lahko ustanovi le fizična oseba. Pravnim osebam načeloma ne dovoljujejo profilov, lahko pa imajo svoje skupine ali strani.

podobnega že ne obstaja in se pridružili somišljenikom v
že ustanovljeni skupini?
Objavljanje slik in označevanje ljudi na slikah iz včerajšnje pijanice
Brezskrbno žuriranje in nastavljanje objektivu je odslej le
še preteklost. Veliki brat vas namreč opazuje. In tudi 157
ostalih prijateljev (med katerimi se znajde tudi kakšen nadrejeni), ki se naslajajo nad vašimi slikami, kjer izkazujete
strašno navezanost na steklenico vodke ali kažete posledice te navezanosti. Zapomnite si samo eno: objavljanje slik
s pijanic ni kul. Označevanje še manj.
Miki Miška sedaj ni več označen kot samski.
Opredeljenost zakonskega stanu na Facebooku je postala
ena izmed bolj komentiranih informacij, ki jih lahko ponudi priljubljena spletna skupnost, vse prevečkrat pa vzeta
tudi za preveč verodostojno. Boohoo, če Miki Miška ni več
označen kot samski, to vendarle še ne pomeni, da se je zaročil z Miss Piggy, pač pa da je zgolj skril svoj status o samskosti. Komentarji v smislu: »Huh, je poroka že na vidiku?«,
»Sem vedela, da nekaj skrivata!« in »Bravo, Miki Miška, ti
si moj idol!« so torej neutemeljeni in brezglavi, saj bi Mikijev status v primeru prave romantične zaljubljenosti bil
spremenjen v: Miki Miška je sedaj v razmerju. No, seveda
pa vas lahko tudi v slednjem primeru pretkani mišak zgolj
vleče za nos.
Zapleteno je/V odprtem razmerju ...
sta verjetno najbolj zlorabljena statusa, ki ju Facebookovci
največ uporabljajo takrat, ko jim je dolgčas. Če imate slučajno res preglavice z definiranjem razmerja, potem priporočamo, da se spravite s Facebooka in ga definirate.

Če ta skupina nabere 14587 članov, se bom postavil na
trepalnice in z ušesi igral na kljunasto flavto
Čemu? Čemu se namreč ustanavljajo take skupine in čemu
se ljudje včlanjujejo vanje? Ste ob doseženi kvoti že kdaj
koga videli, da bi tisto, kar je zapisal, da bo naredil, zares naredil? In zakaj je za to, kar je želel storiti, potreboval 14587
drugih ljudi? Na retorična vprašanja ne odgovorjamo.
48+ skupin o isti stvari
Proti podražitvi študentskih bonov, Bojkot restavracij, NE!
podražitvam bonov in še sedemnajst drugih skupin: kaj ko
bi pri ustanavljanju spletne civilne iniciative preverili ali kaj
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Klepetanje s prijatelji prek stene
Če bi radi poklepetali s svojim prijateljem, če bi mu radi
sporočili skrivnost ali mu povedali, koga ste danes srečali v mestu in to enostavno morate storiti prek Facebooka,
potem skušajte uporabiti diskretnejše poti Facebook komunikacije: denimo Facebookov poštni nabiralnik ali Facebook klepet. Razen če namesto dejstva, da greste jutri
opoldan na kavo, v resnici vsem ostalim Facebook prijateljem, ki spremljajo vašo korespondenco, želite sporočiti, da
dejansko imate življenje izven Facebooka.
Tekst: Mojca Jagodic
Foto: Facebook.com
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www.ksk.si/cetrtkanje
Kartica AOČet:
Kartica AOČet nagradi vse Četrtkarje,
ki pridejo na zabavo med 21. in 22. uro.
Vsak peti takšen obisk je ustrezno nagrajen.
Za vsak nadaljnji peti obisk pa se nagrada
podvaja (npr. 5 obiskov = 1nagrada,
10 = 2, 15 = 4, ... , 25 = 16, 30 = 32).
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Kartico AOČet na blagajni med 21.
in 22. uro obvezno potrdite.
S seboj morate imeti dokument
s sliko, da lahko indetificiramo
lastnika oziroma imetnika kartice!
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Velja le za polnoletne!

1€ hour:
Med 21. in 22. uro je vsa pijača
v akciji po 1 € (razen Red bull set
in cocktail).
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www.ksk.si/cetrtkanje
Pijača v akciji:
Cene pijač so študentske.

Vstopnina:
-člani Kluba študentov Kranj
(veljavna članska izkaznica ali
začasna izkaznica z osebnim
dokumentom) – BREZPLAČNO

nd

s&

SE

nc

V

ko

-V

VSTOPIJO LAHKO LE POLNOLETNI!

.3

L
,
ya uel
l
A
t: am
er S

-ostali obiskovalci – 2,50 €

26

a
uc

ba

VO
ŽI

16

ZABAVA

IN TO KMALU PO TEM, KO JE V VELENJU
SPET ZAGORELO...
... je stavek novinarke, ki napoveduje najboljšo slovensko
burlesko zadnjih let. YouTube je omogočil aferi »požigalec« slavo, ki si je brez tega spletnega portala najbrž ne bi
nikoli prislužila. Svet je z YouTube-om pridobil Obamovo
deklico, kihajočo pando in smejočega dojenčka, Slovenija pa požigalca, naj komentatorja in prodajalca v Nobel
bureku.

torba, če si kupu kolo?« »Burek je več znan, v tem da je
več uporaben in več je za stranke tudi ... povabljiv, ne.«
»To je bil zdaj lepi gol, no sicer iz enajstmetrovke, ampak
drugače bi lahko bil še boljši.« Opazimo lahko dve vrsti
izjav: tiste, pri katerih ne veš, kaj točno je hotel junak
povedati, in tiste, pri katerih še junak najbrž ni vedel, kaj
hoče povedati. Opazna je tudi uvedba novih besed, ki jih
Slovar slovenskega knjižnega jezika ne pozna (»tremni«
občutek, več »povabljiva« hrana), in uporaba besednih
zvez v novem kontekstu (..kupu sem kolo neki za dva jurja, »sem pa tja«).
Ni čudno, da so pri vsej svoji genialnosti posnetki doživeli že več priredb in parodij. Požigalec je doživel celo
»filmsko« uprizoritev (Požigalec The Movie), vsi pa več
priredb z glasbeno podlago in različnimi grafičnimi dodatki, ki skušajo ponazoriti povedano in poudariti komičnost situacij. Neverjetno je tudi število ogledov – od sto
do petsto tisoč ogledov pove, da so si posnetki pridobili
velik krog oboževalcev. Za slovenski prostor je ta številka
ogromna – hit najbolj popularne slovenske rock skupine
ima precej manj ogledov kot Požigalec in skoraj trikrat
manj kot Naj komentator.

Svet ima zaradi tega vsaj tri razloge več, da jim je žal,
ker ne znajo slovensko. Sicer pa, tudi če bi se zaradi tega
naučili našega jezika, ne bi kaj dosti pridobili. V zgoraj
navedenih treh posnetkih namreč zasledimo zanimiva
narečja, ki bi nepoznavalca jezika zlahka zavedli k napačnim ugotovitvam o izrečenem. Naj komentator: »Sicer
občutek sem imel zdaj, kot prvič ne, malo bolj, bom rekel
res ... tremni.«
Med vsemi tremi posnetki lahko potegnemo kar precej
vzporednic. Takoj opazimo absurdnost situacij: ob poskusu kraje kolesa se nekako odkrije tako iskani požigalec, nogometno tekmo komentira nekdo, ki ne razloči
niti počasnega posnetka od normalne igre in prodajalec
bureka pojasnjuje, da proda največ prav – bureka! Glavni akterji te absurdnosti ne zaznavajo, ampak so izredno samozavestni in prepričani sami vase. To se odraža
v entuziazmu, s katerim novinarjem (ali spraševalcem)
odgovarjajo na vprašanja in pojasnjujejo svoje videnje
zgodbe. Od vseh akterjev v vseh treh posnetkih še najbolj
prestrašeno deluje voditelj oddaje Naj komentator, ki z
dvema odvečnima rokama stoji poleg Antona Borkoviča
iz Jakobskega Dola in ne ve čisto točno, kaj bi ga vprašal
in kam bi gledal.
Segment teh posnetkov, ki najbolj preseneča in navdušuje, pa so seveda izjave glavnih akterjev. »Kaj ti bo pa

So s temi posnetki junaki kaj zaslužili? Najbrž nič. Prav
gotovo pa so si honorar zaslužili s tem, da so na strani
YouTube zabavali več ljudi kot katerikoli drug slovenski
poklicni komedijant ali glasbenik. Na to so res lahko ponosni. In kaj porečejo na to hvalo?
Žogo brcnuo. Brcnu spet žogo, evo. Pa se je zašvicu ful.
Tekst: Jan Grilc
Foto: You tube
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SNEŽNA
KRALJEVINA
Konec januarja se je Podpeca na Koroškem že sedemnajstič zapovrstjo prelevila v snežno kraljevino kralja Matjaža. Letos so obiskovalci kralju na čast zgradili 93 snežnih
gradov, med katerimi je bila tudi KŠK-jeva snežna trdnjava
v obliki kranjskega vodovodnega stolpa. Po mrzlih šestih
urah trdega dela graditeljev je na ravnico Mitnek pod mogočno koroško goro Peco ob sončnem zahodu prikorakal
tudi kralj Matjaž, ki si je nato med obiskovalkami izbral
svojo novo Alenčico, za lento katere so se potegovale celo
KŠK-jeva dekleta. Žal ga šarm in neposrednost KŠK-jevih
deklin nista preveč očarala ... Domišljijske snežne skulpture, med katerimi je bilo najti tudi pravi arhitekturne umetnine, pa so v pravi luči zaživele šele, ko se je spustil mrak,
in Podpeco spremenile v snežno pravljično deželo kralja
Matjaža, ki tamkaj počiva s svojimi vojščaki.

Prišli smo s stilom.

Tekst: Mojca Jagodic
Foto: Samo Bešlagič, Bojan Okorn

Poprijeli smo za delo
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..smo se mi mavžali..

in plesali

..nekateri bolj, nekateri manj

Konkurenca je postavila katapult..

FOTOREPORTAŽA

Bojan je dal Mihu vedeti kdo je glavni...

Andaž pa organizatorjem

Pidži je razgrel publiko..

In medtem ko so ostali gradili..

Čas za kosilo.

Nadaljevali smo z delom..

..A stolp se ni vdal

Alenčica

Razgled s stolpa
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MEDNARODNA STRAN

ŠRI LANKA
Namesto Prage, Budimpešte, Sarajeva ali Pariza si lahko človek izbere tudi bolj
pustolovsko silvestrovanje v tropskih krajih, kot je to naredila Maša Bertoncelj,
ki je le nekaj dni pred silvestrovim odpotovala na Šri Lanko.
Šri Lanka (do leta 1972 imenovana Cejlon) je otoška država
ob jugovzhodni obali Indije. Nekdaj portugalska in nizozemska (od 16. stol. do leta 1815) ter nazadnje britanska
kolonija je postala neodvisna leta 1948 in je danes dom
približno dvajsetim milijonom prebivalcev. Večinsko prebivalstvo tvorjijo Singalci, ki so po veroizpovedi budisti,
največja etnična manjšina pa so hindujski Tamilci, ki poseljujejo večinoma sever in deloma vzhod otoka. Med obojimi še vedno potekajo spopadi, saj manjšina s številnimi
posredovanji teroristične organizacije »Tamilski tigri«
zahteva ustanovitev lastne države.

običajno ne vodijo. »Večkrat smo naleteli na ‘checking-e’,
kakor imenujejo vojaške postojanke, kjer pregledajo potnike, prtljago in vozila – turisti navadno niso izjema. A se
zato morda počutiš malo varnejšega, saj je oblast v singalskih rokah še vseeno trdna.« Poostren nadzor je bil tudi ob
vkrcanju na letalo za vrnitev domov.
Sem in tja po otoku
»Naokrog smo hodili s prijatelji in z domačini... Mesta na
Šri Lanki so nekaj čisto posebnega, saj je vse pisano, slikovito, polno vrveža, neorganiziranega prometa in pa vseh
vrst živali [o tem kasneje], ki se prosto sprehajajo po ulicah.
Nekatera mesta,« je razložila moja sogovornica, »so izrazito
turistično usmerjena in posledično tudi precej dražja, npr.
Tangala ali Hikaduwa, začuda pa so kraji, znani kot ene
najboljših surfarskih destinacij na otoku, širšemu turizmu ter povprečnim obiskovalcem popolnoma neznani:
Arugambey, kamor hodi največ avstralskih navdušencev
nad jahanjem valov, in Unawatuna, idealna za potapljače
zaradi prelepih koral ter morske favne.«
S tega stališča je jugozahodna obala torej še najbolj zanimiva: naslednja znamenitost na tem območju so Galle s
svojim starodavnim obzidjem, tako ali tako pa so po otoko
raztreseni večji in manjši budistični templji. Tudi poseljenost je največja ob obali, čeprav so v notranjosti le redka
območja popolnoma brez naselitve.

»Tja sem si že od nekdaj zelo želela iti; tam ima moj oče
znance ter prijatelje, ki jih redno obiskuje, in vsaka od nas,
treh hčera, gre po končani srednji šoli z njim na to potovanje,« je razložila Maša. Rečeno, storjeno: iz Zagreba v Frankfurt, iz Frankfurta v Dubaj in od tam naravnost v šrilanško
prestolnico Colombo ju je poneslo letalo. »Zasidrala« sta
se pri prijateljih, ki imajo hotel v kraju Kosgoda ob zahodni obali južno od glavnega mesta, ko pa sta si odpočila
do potovanja, sta začela s krajšimi in daljšimi izleti na najrazličnejše destinacije na otoku.
»Na severu Šri Lanke ves čas vojna,« omenja Maša, »na jugu
pa se vendarle tega ne čuti in sem se počutila tam zelo varno in domače. Ljudje so prijazni, gostoljubni in sproščeni;
takoj te sprejmejo medse ter so zelo zanimivi sogovorniki.
Večinoma precej dobro znajo angleško, vsaj v mestih in na
turistično bolj obljudenih lokacijah.«
Kot že omenjeno v uvodem delu, pa se tamilska manjšina
nemalokrat poslužuje groženj in terorističnih napadov pri
poskusih osamosvojitve, vendar pa se to dogaja le na severu, ki je pod njihovim nadzorom in kamor tudi turistov
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Za tri dni sta Maša in njen oče najela motor in hodila na
krajše izlete, potem pa se je na pot, na čisto zaresno odpravo v notranjost, ki so jo še najbolj zaznamovali prečudoviti
odtenki zelene barve bambusovih gozdov ter riževih polj,
odpravila vsa druščina.

MEDNARODNA STRAN
»Ogledali smo si riževa polja, nasade čaja, »tovarno« cimeta... Sledila je panoramska vožnja skozi divjino ob reki
Kelani Ganga; do koder ti seže pogled, si obkrožen s plantažami čaja in bambusovimi gozdovi.«

vozijo po levi – kar je pa irelevantno, saj vozijo povsod:
vštric, na počez in za nameček si cesto delijo z rikšami,
taksiji, vozovi, kravami, psi, legvani ter ljudmi, ki skačejo z vseh strani. Avtobusni prevoz je sicer smešno poceni
in izredno točen ter dobro organiziran kljub vsem kolobicijam: na relaciji 70, 80 km vozi avtobus vsakih 15 min. In
kadar je ob cesti tempelj, se avtobus ustavi, vsi z voznikom
vred se izkrcajo, na hitro darujejo ter molijo, se vkrcajo in
gredo dalje.«
Na vsakem koraku lahko najdete slikovite stojnice s sadjem, ki (kot zagotavlja moja sogovornica) ni samo lepo,
temveč tudi zelo okusno: vsaj sedem vrst manga, papaje,
limete, ananas, kokos (predvsem pijejo njegovo mleko).
Poleg ogromnih količin sadja ja najpomembnejša hrana
Šrilančanov riž s curryjem, mešanico začimb, s katero se
potem skuha zelenjavo, meso ali ribe. Začimbe se uporablja v večjih količinah, kot smo tega navajeni pri nas... Domačini vodo pijejo kar iz pipe, saj naj ne bi bila oporečna, a
to ravno zaradi (pre)velike količine klora, ki ga vsebuje.

Njihova postojanka je bil Kandy, mesto v samem centru
otoka, ki slovi po botaničnem vrtu že od začetka obdobja pod britansko krono. Poleg najrazličnejših rož, dreves
in grmov – od najznačilnejših pa do tistih najredkejših –
premore tudo koko. V bližini stoji tudi slonja sirotišnica,
zavetišče za slone, ki so bili poškodovani, ujeti med nezakonitim lovom ali pa so zaradi njega ostali brez črede. Teh
približno sto indijskih slonov, ki trenutno živijo na ogromni
površini sirotišnice, je docela navajenih na obiskovalce in
na bližino človeka.
Popotovanje je verjetno doseglo vrhunec ob obisku Sigiriye, starodavnega mesta oz. utrdbe in samostana vrh
vulkanske skale 370 metrov visoko, ki spada danes med
sedem kulturnih spomenikov Šri Lanke. Zelo otežen dostop in pa očem popolnoma skrita planota sta omogočila, da se je v 5. stol. n. š. pred sovražnim tekmecem tja
zatekel vladar ter Sigiriyo razširil v sijoče, prestižno mesto
s skorajda rajskimi vrtovi, fontanami in mogočno utrdbo.
Ko je bila dinastija kljub vsemu poražena in je prestolnica Kandyjskega kraljestva zopet postala Anuradhapura, je
bilo mesto zopet namenjeno le menihom. Šele sredi 19.
stol. je pritegnilo pozornost britanskih arheologov zaradi
enkratnih fresk (140 metrov v širino in 40 metrov v višino).
Dandanes imajo velik sloves tamkajšnji ročni izdelki, še posebej iz medenine.
Življenje na Šri Lanki
»Mene ni močno šokiralo, saj sem že veliko potovala, marikoga pa bi...« je Maša komentirala svoje prve stike z deželo.
»Prva res neverjetna stvar je promet. Avtobusi so prastari,
ovešeni z najrazličnejšim okrasjem z verskimi motivi in vedno polni do te mere, da ljudje visijo z njih. Vozijo precej
neprilagojeno razmeram na cesti, a je vožnja varna a ob
sunkovitem zaviranju načeloma nimaš kam pasti, saj je
takšna gneča na njih. Držijo se britanskih predpisov, torej

Na Šri Lanki še bolj kot drugod v tem delu sveta živijo v
skladu z naravnimi zakoni. Posebej razširjena oblika naravne medicine je ajurveda; na ajurvedskih klinikah
zdravijo samo z naravnimi zdravili na osnovi zelišč – gre za
starodavno filozofijo, ki temelji na dejstvu, da »vse teče«;
prilagajanje na spremembe sveta torej prinaša telesno in
duhovno zdravje.

Najdaljša noč na Šri Lanki
»Naše novo leto tam sicer praznujejo, vseeno povsod so
napisi ‘Happy New Year’, a je to praznovanje bistveno manj
bučno od tisteg za njihovo novo leto. Mi smo za silvestrovo spekli torto in preizkusili lokalno verzijo pirotehničnih
sredstev, ki so se izkazala za precej nevarna ter nenavadna.
Gre za skorajda domače izdelke, ki se razletijo tako rekoč
sami od sebe, letijo v vse smeri in samo močno počijo. No,
vsekakor je bilo tudi takšno novo leto v odlični družbi prav
prijetno doživetje...«
Tekst: Nace Fock
Foto: Maša Bertoncelj
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BOLONJSKI ŠTUDIJ NA PEDAGOŠKI
FAKULTETI
Pedagoška fakulteta se nahaja v
Ljubljani za Bežigradom (Kardeljeva
ploščad 16). Stavba ima poleg predavalnic z multimedijsko opremo še
avlo za druženje, razstave in druge
dogodke, računalniške učilnice,
knjižnico s čitalnico, športno dvorano, odprta igrišča in restavracijo.
Neposredno ob fakulteti se nahajajo tudi stolpiči Študentskih domov
v Ljubljani.
V študijskem letu 2009/10 bomo vpisovali študente v naslednje študijske
programe
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je največja pedagoška fakulteta v Sloveniji. Izobražuje bodoče
učitelje in tudi druge strokovne
delavce za področje vzgoje in izobraževanja.
Na Pedagoški fakulteti se študenti
usposabljajo za teoretično in praktično delo v šoli in drugih zavodih,
za katere je značilno delo z ljudmi.
Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja, zato
so zaposljivi tudi na mnogih področjih zunaj šolstva. Študij na področju
izobraževanja učiteljev traja 5 let: 4
letni študij na programih 1. stopnje
in enoleten študij na programih 2.
stopnje. Edina izjema je program
Predšolska vzgoja, ki je visokošolski
strokovni program in traja 3 leta.
Študij je mogoče nadaljevati tudi
na programih 2. stopnje. Fakulteta
izvaja tudi doktorski študij.
Del študija študenti lahko opravijo v
tujini v okviru različni izmenjav (npr.
Erasmus), dobro imamo urejen postopek v tujini opravljenih obveznosti in vsako leto več tujih študentov
in gostujočih učiteljev, ki v okviru
študijske oziroma učiteljske izmenjave študirajo oziroma poučujejo
na naši fakulteti.
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Razredni učitelj
Program usposablja študente za
učitelje razrednega pouka, ki poučujejo od 1. do 5. razreda osnovne
šole. Program poleg strokovnega
in specialno didaktičnega izobraževanja nudi študentom tudi veliko
praktičnega usposabljanja, kjer se
študenti preizkušajo pri delu z učenci in delu zunaj razreda, kamor sodijo predvsem sodelovanje s starši in
širšim družbenim okoljem, timsko
delo z drugimi učitelji ter sodelavci
ter evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela.
Dvopredmetni učitelj
(smeri: Biologija-Gospodinjstvo, Biologija-Kemija, Fizika-Kemija, FizikaMatematika, Fizika-Računalništvo,
Fizika-Tehnika, Gospodinjstvo-Kemija, Matematika-Tehnika, Matematika-Računalništvo, RačunalništvoTehnika)
Program usposablja študente za
učitelje dveh predmetnih področij v
osnovni in srednji šoli (slednje velja
v primeru, da izbrano področje ni
maturitetno). Študenti se usposobijo za teoretično, strokovno in praktično delo v šoli, kamor sodi organiziranje učnega okolja, ki olajša in
spodbuja učenje, razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko
učenje, uporaba raznih pristopov

glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev ter uporaba
informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Likovna pedagogika
Študent likovne pedagogike se
usposablja za razvijanje likovnoizraznih zmožnosti in ustvarjalnosti
vsakega učenca in dijaka, za načrtovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih
in srednjih šolah ter za organizacijo
in vodenje interesnih in drugih dejavnosti. Cilje študijskega programa
študent dosega z aktivnim likovnoustvarjalnim delom, razumevanjem
likovnih zakonitosti ter razvijanjem
zmožnosti za uspešno posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom na vseh stopnjah vzgoje
in izobraževanja. Program študija se
izvaja v obliki predavanj, likovnega
prakticiranja (ateljejsko delo), seminarjev in vaj in delovne prakse na
osnovnih in srednjih šolah.
Socialna pedagogika
Socialna pedagogika je veda, ki se
ukvarja s proučevanjem položaja
prikrajšanih ljudi, ki imajo težave
z lastnim uveljavljanjem in vključevanjem v družbeno življenje ali pa
kršijo družbene norme. Socialna
pedagogika poskuša delati v skladu
z željami teh ljudi. Socialni/e pedagogi/nje so se doslej zaposlovali v
osnovnih in srednjih šolah, v vzgojnih zavodih in stanovanjskih skupinah, v vrtcih, na centrih za socialno
delo, dijaških domovih, zaporih. Bolj
nova področja dela so še preventivno delo na področju drog in zasvojenosti, delo v skupnosti in na cesti,
delo z ljudmi s težavami v duševnem
zdravju in težko zaposljivimi. Vedno
več jih dela v različnih društvih in
drugih nevladnih organizacijah.

OGLAS
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Tiflopedagogika in pedagogika
specifičnih učnih težav
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je edina institucija v Sloveniji,
ki v študijskih programih socialne in
specialne pedagogika usposablja tudi
strokovnjake za inkluzivno vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, in sicer za
ves spekter potreb: od vedenjskih in
socialnih težav do vseh vrst oviranosti (vidne, slušne, govorne, gibalne)
in učnih težav. Študijski programi
usposabljajo študentke in študente
za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih
obdobjih. To delo poteka v različnih
organizacijskih oblikah (individualno,
skupinsko), v različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalni centri) in v različnih programih,
v katere so vključene osebe s

posebnimi potrebami. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb
s posebnimi potrebami in delo z njimi
zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri
tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z mnogimi drugimi strokovnjaki
in starši, ter nenazadnje, tudi znanje za
delovanje na širšo skupnost, ki včasih
kaj rada pozabi, da so njen sestavni del
tudi osebe s posebnimi potrebami.
Predšolska vzgoja (triletni visokošolski strokovni program)
Temeljni cilj programa je usposobiti
študentke in študente za kakovostno
vzgojno delo z malčki, otroki v zgodnjem otroštvu in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za
sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci
in drugimi strokovnjaki. Študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z

različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in
praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti
programa morajo znati komunicirati
z otroki in odraslimi ter biti sposobni
načrtovati, izvajati in kritično analizirati
vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja
dela v vrtcih, za katera imajo poseben
interes in sposobnosti. Pomemben cilj
študija je pridobitev temeljnih in široko
transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in
načine za pridobitev specifičnih znanj
in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.
Več na http://www.pef.uni-lj.si
Kontakt: referat@pef-uni-lj.si
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AKTUALNO

MENZA DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA
DOMA KRANJ BREZ BONOV
Z novim letom se je poleg cen spremenila tudi ponudba študentske prehrane. V Kranju je tako denimo brez bonov ostal Dijaški in študentski dom Kranj,
nad čimer so ogorčeni tako tamkajšnji zaposleni kot tudi domski študentje,
saj so si zaradi bližine fakultete med enournim odmorom med predavanji najraje privoščili kosilo prav v tamkajšnji študentski menzi.
Ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Kranj
Marjetka Bren meni, da je anomalija že dejstvo, da se
morajo kot menza študentskega in dijaškega doma sploh
prijavljati na isti razpis, na katerega se prijavljajo tudi vsi
ostali ponudniki, torej restavracije in gostilne. Dejala je, da
se pogoji vsako leto zaostrujejo in namesto da bi bilo Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve v razpisu
zainteresirano za kakovost hrane in bližino ponudnika študijskim središčem, želijo 8 vrst solate, prilagojene obroke
osebam s celiakijo, ... »Obrok bi osebi s celiakijo prilagodili,
če bi imeli kakšnega takšnega študenta, vendar takšnega
primera ne poznam,« je razložila Brenova. Na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve odgovarjajo, da so vstopni
pogoji za vse ponudniki enaki, z izjemo ponudnikov dostave hrane na dom, ki imata dve merili manj. »Pogoji se z
vsakim razpisom, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, spreminjajo. Pomembno je, da ponudniki,
ki se prijavijo na razpis, izpolnjujejo vse pogoje in ustrezajo
naštetim kriterijem. Tisti, ki tega ne izpolnjujejo, žal niso izbrani. Tako pridemo do tega, da razni McDonaldsi in kebabi
izpolnjujejo pogoje, saj imajo takšno ponudbo, ki ustreza
kriterijem in zato zberejo dovolj točk, da so lahko izbrani na
razpisu. Nekatere restavracije pa žal teh pogojev ne izpolnjujejo oziroma ne nudijo takšne ponudbe, ki bi ustrezala
vsem kriterijem (npr. nimajo dodatnega hoda, ne nudijo
dodatnih delovnih dni, nimajo vegetarijanskih kosil ...),«
je o trenutni situaciji ponudbe študentske prehrane spregovorila Ljiljana Petrović, sekretarka za socialna in zdravstvena vprašanja Študentske organizacije Univerze v
Mariboru. Glede izpolnjevanj smernic zdrave prehrane na
ministrstvu pravijo, da bodo v letošnjem letu organizirali
strokovna izobraževanja za vse ponudnike, poleg tega pa
s posebnimi organi nad njimi vršili nadzor. Slednje naj bi se
po pričakovanjih zgodilo v drugi polovici letošnjega leta.
V menzi Dijaškega in študentskega doma Kranj, kjer so
pred kratkim dobili tudi novo vodjo kuhinje, sicer gostje
lahko izbirajo med tremi različnimi meniji, od katerih je
eden vegetarijanski. Na razpisu so dobili kazenske točke,
ker niso prijavili, da imajo zaprto kuhinjo in ker niso vnaprej pošiljali jedilnikov, je priznala Brenova. Dodala je še,
da se ne obremenjujejo zaradi denarja, saj ni bilo velikega
zaslužka, a vendarle je bila to najbližja lokacija tamkajšnjim
študentom. Po besedah Petra Florjana, predsednika dru-
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štva Študentski dom Kranj, med študenti vlada razočaranje, saj je bila ponudba prehrane v domu kakovostna. Študentje prehrano na bone v domski menzi lahko koristijo
še do konca februarja – kolikršno veljavnost imajo boni,
kupljeni v decembru –, do skoraj vseh ostalih ponudnikov
pa se morajo študentje sedaj zapeljati z avtom. Trenutno je
še najbližje fakulteti novi ponudnik Kavarna Zlato polje.

Brenova je še dodala, da se bodo jeseni ponovno prijavili
na javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, vendar kuhinje in ponudbe ne nameravajo spreminjati oziroma širiti. Ponudniki morajo sicer izpolnjevati devet meril: nudenje dnevnih študentskih kosil
in stalnih študentskih kosil, nudenje vegetarijanskih kosil v
okviru dnevnih oziroma stalnih študentskih kosil, nudenje
kosil, namenjenih študentom s celiakijo, nudenje tretjega
dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih),
nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 8 različnih vrst solat), dodatne ure nudenja študentskih kosil in
dodatni dnevi nudenja študentskih kosil, možnost prehranjevanja zaradi invalidnosti, stalen arhitektonsko prilagojen dostop v notranjost lokala, dostop do mize in do toalete prilagojene za invalide, točke se razlikujejo tudi glede
na vrednost študentskega kosila, pri čemer nižja cena kosila prinese več točk, minus točke pa prinesejo ugotovljene
kršitve pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane
v letih 2007 in 2008.
Tekst: Mojca Jagodic
Foto: Bojan Okorn

AKTUALNO

MANJ ZNANE FAKULTETE IN VISOKE
ŠOLE SE MNOŽIJO
Pred vrati je vpis na fakulteto! Sodeč po pritiskih, ki jih na maturante izvajajo
starši in profesorji mora biti ta postopek še hujši kot najhujše nočne more. Res
je, da ne kaže nobene obzirnosti do neodločenih dijakov, ampak odločitev ne
bi smela biti tako težka, če se podprete z zadostno količino informacij. Izbira je
kljub navidezni majhnosti slovenskega visokošolskega prostora ogromna – tudi
zaradi velikega števila bolj ali manj novih fakultet in inštitutov, ki ne delujejo v
okviru univerz.
V Sloveniji obstaja poleg štirih univerz (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in
Univerza v Novi Gorici) še veliko število samostojnih visokošolskih zavodov. Mnogi izmed njih so v nasprotju z univerzami slabo poznani. Medtem ko večina dijakov dobro
pozna možnosti študija v Ljubljani ali Mariboru, se mnogi
sploh ne zavedajo, da obstaja velika ponudba programov
in študijskih mest tudi drugje. Samostojni visokošolski
zavodi (ta pojem ne obsega samo visokih šol, temveč tudi
fakultete) so po vpisnih podatkih za šolsko leto 2008/2009
razpisali 2005 prostih mest, od tega 1075 za redni študij.
V zadnjem času so se začele pojavljati mnoge nove, predvsem družboslovne fakultete. Pred kratkim je precej prahu vzdignil tudi poskus ustanovitve Nove univerze. To je
prejšnja vlada vpisala v razvid visokošolskih zavodov, nova
vlada pa iz njega izbrisala zaradi nepravilnosti v postopkih.
Kot ustanoviteljice univerze so bile navedene tri fakultete
- Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
ki deluje na Brdu pri Kranju, novogoriška Evropska pravna fakulteta in prav tako novogoriška Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ). Najvidnejši predstavnik
slednje je Matej Makarovič, politični analitik. Sodeluje
tudi z novo Fakulteto za medije, ki je tudi sicer precej tesno
povezana s Fakulteto za uporabne družbene študije. Kar
osem predavateljev na Fakulteti za medije predava tudi
FUDŠ, kar nekaj pa jih predava na Inštitutu in akademiji
za medije. Nobena od dveh novejših medijskih fakultet pa
ni brezplačna. Medijski študiji so kot kaže zelo privlačni, saj
to področje poleg dveh že prej omenjenih fakultet pokrivata tudi Fakulteta za družbene vede (dva programa) in
Fakulteta za humanistične študije Koper, ki je del Univerze na Primorskem.
V Mariboru poleg univerze deluje še en visokošolski center
– to je mednarodni izobraževalni center Academia. Pod
njegovim okriljem poteka kar deset visokošolskih programov in dva magistrska strokovna študija. Letos so odprli
tudi povsem nov program – organizator turizma, tako da
bo kmalu področje turizma možno študirati že na štirih
krajih v Sloveniji – Bledu, Portorožu in na dveh (!) fakul-

tetah v Mariboru – pod mariborsko univerzo naj bi kmalu
zaživela še Fakulteta za turizem.
Največ možnosti se odpira na poslovnem področju – poleg
vseh univerz tovrstne študije ponujajo mnoge poslovne
šole po vsej Sloveniji. Precej jih ponuja tudi povezovanje s
tujino na več področjih, prav vse pa ponujajo »nov in moderen pristop«. Taka in drugačna gesla so nekakšen skupen imenovalec vseh novejših in manj znanih fakultet.
Torej, možnosti so neomejene in vredno se je pozanimati
o različnih smereh študija. Morda pa bi komu najbolj ugajal študij na kakšni izmed naslednjih, malo bolj eksotičnih
visokih šol: Visoka šola za tehnologijo polimerov, Visoka šola za tehnologijo in sisteme, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za storitve, Visoka
šola za dizajn...
Tekst: Jan Grilc
Foto: Samo Bešlagič
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KNJIGE

KONTROVERZNE KNJIGE
»Vsaka reklama je dobra reklama,« pravimo dandanes. In vendarle bi bil prvi, ki
bi ugovarjal, prav eden izmed trenutno najbolj branih ter preganjanih pisateljev,
Roberto Saviano, avtor kriminalnega (mafijskega) romana Gomorra, po katerem
je bil posnet film (tako realističen, da so celo igralce našli v mafijskih vrstah). Gospod Saviano se je znašel na vrhu liste za odstrel prav vseh italijanskih podtalnih
organizacij, varuje ga cela četa policistov: dokler bo živel, bo živel v ujetništvu.
Kontroverzne knjige lahko glede na dobo in okolje, v katerem se berejo, različno definiramo. V omenjenem primeru
italijanskega pisatelja gre za nasprotovanje, škodo in nenazadnje grožnjo organizacijam, ki posredno ali neposredno
nadzorujejo (kar je še vedno velik tabu) dogajanje v državi.
Kar neizogibno potegne za seboj politiko in gospodarstvo,
pomembni ter med seboj tesno povezani temi, ki se ju avtor
loti v literarnem delu.

Še pred nekaj leti je celo vrsto polemik sprožil roman, ki pa
se je sodobne družbe lotil na drugem področju: pri religiji.
DaVincijeva šifra Dana Browna je izšla v času, ko so dvomi
o tisočletni in še danes eni najmočnejših inštitucij padli na
plodna tla. Čeprav je moč ovreči prenekateri plod fikcije, ki
bi ga lahko interpretirali kot šokantno razkritje (sicer se pri
večini polemik Brown opira na že obstoječe dvome, struje
in bolj ali manj s strani Cerkve uspešno zanikana dejstva), je
bil cilj dosežen: knjige se ni bralo le kot napeto kriminalko,
temveč tudi kot temelj na novo obujene ideologije. V zaradi
določenih postopkov vendarle trivialen roman pa je avtor
vtkal tudi nesporna zgodovinska dejstva kot podlago, nekaj
večnih vprašanj ter očitkov Cerkvi in nenazadnje nekaj popolnoma izmišljenih podatkov, zaradi katerih je požel kritiko
Vatikana. Od srednjega veka do nedavnega pa je lahko nepreviden pisec hitro postal heretik: če ne zaradi poseganja
v delo Cerkve pa zaradi čisto znanstvenih namenov objave
določenih (zgolj) hipotez ali dejstev – npr. o heliocentričnem sistemu (Galileo Galilei: Dvogovor o dveh glavnih
svetovnih sestavih, Ptolemejevem in Kopernikovem).
V primeru poseganja v politiko (predvsem v totalitarnih režimih) pa so jo pisatelji zelo slabo odnesli. Pesnik
in pisatelj Boris Pasternak, v svetu najbolj znan po romanu Doktor Živago, je iz strahu pred sovjetskimi gro-
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žnjami z izgonom ali celo dosmrtni obsodbi leta 1958
zavrnil Nobelovo nagrado. Podobno se je zgodilo tudi
Aleksandru Solženicinu, avtorju romana o sovjetskem
koncentracijskem taborišču, Otočje Gulag, ki je najvišje
odlikovanje v literaturi lahko prevzel šele 74. leta (štiri leta
po podelitvi), ko je bil zaradi svoje drže proti sovjetskemu
režimu izgnan iz SZ.
Zelo dvoumna pa so »zgražanja« in kritike del, ki so si naziv »kontroverzna« prislužila zaradi za obdobje nastanka
pogrošno tematiko. Dandanes je erotična literatura le eden
izmed žanrov, nekdaj pa je bilo vsakršno namigovanje, ki je
presegalo okvire spodobnega v mislih, besedah in dejanju,
nemudoma predmet spora med posvetno in cerkveno stranjo. In vendarle so ta »prepovedana in nečista« dela skrivaj
brali ob soju sveč ter leščerb – celo tisti, ki so imeli največ
povedati zoper njih.
Eden prvih primerov je Boccacciov Dekameron z opisi
spletk, zapeljevanj in ljubezenskih zgodb (več stoletij po
nastanku so ga po svetu še uničevali in zažigali), katerega
močan vpliv je kakih dvesto let kasneje jasno viden v 72
novelah zbirke Heptameron Marguerite d’Angoulême,
ki piše o ljubezni, spolnosti, prešuštvu etc. Markiz de
Sade, francoski aristokrat, izšolan pri Jezuitih (!), ki se je
med drugim ukvarjal tudi s teorijo romana in filozofijo, se
je v svojih delih ukvarjal s spolnostjo, sadizmom, sadomazohizmom, nekrofilijo... Veliko njegovih del je bilo v celoti
uničenih ali pa namenoma »izgubljenih« in jih danes poznamo le še po naslovih. Med najbolj znana dela sodijo
Juliette, Justine, 120 dni Sodome, Incest, Filozofija v
budoarju etc., plemenitega markiza pa se (nevede) spominjamo zaradi izraza sadizem – nagnjenje do uživanja v
mučenju in poniževanju sočloveka, zlasti za dosego spolne
zadovoljitve. Česa vsega torej ni v njegovih knjigah.
Choderlos de Laclos (med drugim izumitelj topovske
granate) je konec 18. stol. izdal pisemski roman Nevarna
razmerja, ki je kljub dejstvu, da vsa ljubezenska razmerja v
njem v večji meri ostajajo na besedni ravni, zbudil kritike in
zgražanja, tako da je avtorjevo dobro ime večkrat rešil prav
njegov (za razliko od romana) za družbo praktični izum.
Tekst: Nace Fock
Foto: www.thanuka.com

FILM

Sofia Coppola

BOTROVA HČI NA REŽISERSKEM STOLU
»Raje opazujem, kot da sem opazovana,« trdi Sofia Coppola, univerzalna
umetnica, ki se je spogledovala z modnim kreatorstvom, se neuspešno
spoprijemala z igranjem in se naposled uveljavila na drugi strani filmska kamere,
kjer s prepletanjem svoje vizualne kreativnosti in filmskih izkušenj nadaljuje z
očetovim vihtenjem režijske taktirke.
Rojena med razvpitimi sorodniki, kot sta oče Francis
Ford Coppola in bratranec Nicolas Cage, je svoj medijski krst doživela še v plenicah, ko je bila njena podoba premierno ekranizirana v očetovem slovitem filmu
Boter. V mafijski trilogiji je nastopila še dvakrat, vendar
ji je vloga Mary Carleone v sklepnem delu, v katerem
je nadomestila bolno Winono Ryder, prinesla uničujoče
kritike. Njena igralska kariera, ki jo je v rosnih letih gojila pod umetniškim imenom »Domino«, je zamrla in se
občasno zaiskrila zgolj v glasbenih spotih, povezanih z
njenim obsežnim panteonom slavnih režisersko-glasbenih ljubimcev.
V paralelnem svetu, odmaknjenem od filmskih kamer,
je poprijemala za slikarski čopič in fotografske aparate
kot študentka kalifornijskega inštituta za umetnost ter
pri petnajstih stažirala v pariškem Chanelu. Modne
ambicije je s starega kontinenta v obliki lastne oblačilne znamke MilkFed ponesla na Japonsko, ki je kasneje
postala tudi kulisa ene njenih najodmevnejših filmskih
stvaritev.
Preden pa je s svojim filmov našla, kar je bilo Izgubljeno
s prevodom (2003), se je spoprijela z dvema krajšima
filmskima deloma (Bed, Bath and Beyond, 1996 in Lick
the Star, 1998) in celovečerno režisersko deviškost izgubila z Deviškimi samomori (1999). Igralsko zvezdo
Kirsten Dunst je sedem let kasneje iz ameriške najstnice s skrivnostnim odraščanjem preobrazila v avstrijskofrancosko kraljico Marie Antoinette v istoimenski filmski uspešnici.
Po poroki s Spikom Jonzem in romancami z Quntinom
Tarantinom, Anthonyjem Kiedisem (Red Hot Chilli
Peppers ) in Keanu Reevesom trenutno živi s Thomasom Marsom, članom francoske rock skupine Phoenix,
s katerim imata punčko Romy, poimenovano po režiserkinem bratu Romanu.
Tekst: Pina Sadar

Iz videoteke Sofie Coppola
DEVIŠKI SAMOMORI (1999)
Deviški samomori v objektiv filmske kamere postavijo pretresljivo usodo petih sester. Skupina fantov
iz sosednje hiše se po dvajsetih letih ponovno zbere, da bi dokončali skrivnostno sestavljanko, katere dele so z obsedenim opazovanjem zbrali pred
nenavadnimi dogodki v družini Lisbon. Poetična in
pretresljiva zgodba o zapiranju in zatiranju deklic,
adaptacija istoimenskega romana Jeffreya Eugenidesa, je bila premierno prikazana na festivalu v
Cannesu in osvojila številne nagrade.
IZGUBLJENO S PREVODOM (2003)
Z oskarjem za najboljši izvirni scenarij, zlatim globusom in nizom drugih zvenečih priznanj nagrajeni film Izgubljeno s prevodom v osišče postavlja
osamljenega filmskega zvezdnika, ki ga nespečnost
v nespečem Tokiu spozna s sorojakinjo. Naključno
srečanje v hotelskem lokalu preraste v presentljivo prijateljstvo, razpeto med zabavo, odkrivanje
novih življenjskih možnosti in nenavadne izkušnje,
ujete v izčiščeno filmsko formo.
MARIE ANTOINETTE (2006)
Razkošno življenje Marie Antoinette, ki ostaja pogosto portretirana kot brezsrčna in plehka kraljica,
je prikazano skozi oči najstnice, prisiljene življenja
po diktatu svoje družine in pričakovanjih naroda.
Kompenzacija osamljenosti z udobjem prestiža izpostavlja dvostranskost kraljeve medalje in hkrati
omogoča razvajanje pogleda v premišljeni kostumografiji in osupljivi filmski poetiki.
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AKTUALNO

V ZNAMENJU (PRAVE) LJUBEZNI
Štirinajsti februar se v zgodovinski tradiciji zahodnega sveta vrednoti, kot dan
namenjen ljubezni. Ta dan je dobil ime po Svetem Valentinu. O njegovem pravem izvoru pa se od ust do ust širi nemalo legend. Nekatere med njimi izvirajo že
iz antičnih časov oziroma iz časov zgodnjega krščanstva, zanimivo pa je, da se za
naslov »očeta« valentinovega potegujejo različni zgodnjekrščanski Valentini.
Praznik Svetega Valentina se je sprva začel uveljavljati
na Britanskem otočju, kjer so ga že v 19. stoletju začeli
uspešno tržiti s prodajo tiskanih valentinčkov (ljubezenskih sporočilc), ki so kmalu izpodrinili ročno izdelana in mnogo bolj romantična »pisemca«. Trženje se
je kmalu zatem obrestovalo tudi Združenim državam
Amerike.
Vsekakor je zanimiv podatek o tem, da se je valentinovo
razvilo ravno na območju protestantskega verovanja,
ki v svoji osnovi ne priznava svetnikov, kar Sveti Valentin vsekakor je. V Slovenski tradiciji pa je dan ljubezni
prav gotovo gregorjevo in kakor so vam najverjetneje
povedale že babice, se takrat ženijo ptički. Kljub temu
se v Sloveniji valentinovo razvija iz leta v leto.
Zavedati se moramo, da je prvotni namen modernega
»valentinovanja« tržno usmerjen, vendar pa njegovo
sporočilo – obdarovati ljubljene – ni napačno!
Na medmrežju lahko zasledimo najrazličnejše nasvete
za obdarovanje, a o tem, ali boste najdražji oziroma
najdražjemu podarili potovanje v trope, polet z balonom, tretma v dvoje, ali pa se boste odločili za cenejše
možnosti kot so domače čokoladno pecivo in valentinčki pa ste se primorani odločiti sami. Opozoriti pa
vas moram, da ceneni živo rdeči plišasti srčki niso najbolj estetsko in premišljeno izbrano darilce, kljub temu
pa so lahko nekaj posebnega, če znate iz kiča narediti
nekaj posebnega.
Ker ljudje navadno ljubezen povezujemo s čustvi, se ob
tem prazniku pojavi tudi lepo število lepih, prisrčnih
in čustvenih verzov, ki pihajo na dušo in imajo kljub
plitkosti prijeten učinek. Ker pa se vsaki stvari nasproti
postavi določen odstotek človeštva, pa je tako tudi pri
prazniku zaljubljencev. Na spletu se pojavljajo spletne
strani s proti-valentinovo tematiko, kjer je mogoče
kupiti ravno tako usmerjene predmete ter valentinčke, na katerih se bohotijo napisi kot: »HAPPY F***ING
VALENTINES!« in podobno. Očitno so se ljudje, ki so
razočarani v ljubezni, ali pa tisti, ki se morajo vedno
postaviti proti čemurkoli že, odločili protestirati proti
prazniku ljubezni. Tako dejanje je po mojem mnenju
nesmiselno, kajti ljubezen obdaja vsakega men nami in
nam lepša življenje. Je mar res tako (zelo) težko nekomu povedati, da ga imaš rad?! Ne trdim, da je 14. februar edini dan, ki je namenjen temu, temveč verjamem,
da je ravno na valentinovo besede ljubezni najlažje
izustiti. Tudi za vse tiste, ki morajo pri tem pretentati svoj razum ter spustiti na plan svoja čustva, ker se
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ravno takrat lahko zamaskirajo in izgovorijo na pomen
tradicije, navad ter na praznik - pa naj jim bo še tako
nevšečen in patetičen!

Tekst: Barbara Zupanc
Ilustracija: Petar Stojanović
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HOROSKOP

OVEN
Vaša zlata ribica bo preživljala težko obdobje, vi pa
jo boste morali podpirati
kljub svojim eksistencialnim problemom. Vaše
odločitve bodo pravilne,
če boste pustili Orionu, da
vas vodi.

BIK
Težka odločitev, da obiščete koncert Alenke Godec
in ne nastopa Nuše Derende, se vam bo obrestovala.
Vaše mnenje o nemški in
švicarski glasbi se bo morda močno spremenilo.

DVOJČKA
Ste še vedno razdvojeni, kaj
obleči jutri: pleten pulover
ali moder puli? Svetujemo
oboje. Lega Zemlje v senci
Venerine lune namreč kaže,
da zime še ni konec.

LEV
Zavedate se, da potrebujete
dopust, počitnice, karkoli!
Ker pa ste lev, z deset let
staro smučarsko opremo ne
morete »šminkirat« na Krvavec, zato boste raje v skibuckah pozirali v Kranjski Gori.

DEVICA
Slabo vreme ima na vas
dober vpliv. Medtem ko se
drugi cmerijo, v vašem svetu sije sonce. Izkoristite to,
še preden bodo drugi pomislili, da ste malo čez les.

TEHTNICA
Dozdeva se vam, da ste morda zreli za ustanovo z lepimi
belimi sobami in udobnimi
jopiči. Pojdite k ogledalu
in se globoko zazrite v oči
vsem osebam, ki jih vidite.
Brez skrbi, v tem niste sami.

STRELEC
Februarja boste v prvi vrsti
tolerantni: puščice ter polavtomatsko orožje boste
zamenjali za pisane žogice
in šli v pustno povorko kot
klovni. Ker pa bodo zaradi
recesije cene krofov močno
narasle, se ga boste kot maškara raje nacedili.

KOZOROG
Ker se bosta Merkur in Venera znašla v hudo pogrošnem
položaju, bo tudi vaša krepost na področju mesenih
užitkov nekoliko popustila.
Kar se z ozirom na maloštevilnost vrste, ki ji pripadate,
sploh ne sliši tako slabo...

VODNAR
Zaprepadeni boste nad
stanjem na računu. Čeprav
je od novega leta že mesec
dni, ste še vedno v minusu.
Denarce boste služili s kidanjem snega, kar zna trajati
kar tja do aprila.

RAK
Pred vami so težki časi, saj
se boste utapljali v delu in
pustili izkoriščati. Vzemite si
čas zase in ne pozabite kdaj
koga poslati rakom žvižgat!

ŠKORPIJON
Ta mesec vam bo najboljši
dan pokvaril nekdo, ki bo
vedel več od vas. Sprijaznite se pač z dejstvom, da ne
veste prav veliko in živite
v svojem malem svetu, z
resničnim zavitim v gosto
meglo.

RIBI
Čelada, ki ste jo kupili zaradi
varnosti pri smučanju, vam
ne pristoji. Izgledate kot
delavec gradbenega podjetja, prijatelji pa se iz vas
norčujejo. Ne sekirajte se,
pomembna je varnost.
Tekst: Agata
Ilustracija: Petar Stojanović
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NAGRADNA KRIŽANKA
Eksimska vas je bilo geslo januarske križanke. Prvo nagrado, smučarsko vozovnico za Krvavec ali Roglo, prejme Simona
Winkler, s KŠK-jevim paketom pa se bosta tolažila Janez Pfeifer in Miha Kern. Februarske rešitve križanke pošljite do 2. Marca na naslov Revija Zapik, Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj ali preko spletnega obrazca na www.ksk.si/zapik.
SESTAVILA
M.N.K.

NAJVIŠJI
OFICIRSKI
ýIN

TRIK,
PREVARA

SKUPNO
BIVANJE,
SOBITJE

ýEŠKA
PRITRDILNICA

DOMAýIJA,
DOMAýA
ZEMLJA
(ZASTAR.)

ZAPIK

VALOBRAN

DEL NOGE
OD GLEŽNJA
DO KONCA
PRSTOV

VINKO
STOPAR
MAZILO,
KREMA

MORSKI
ROPAR,
PIRAT
URAD
EKONOMA
PALIýICA ZA
NABADANJE
MESA
PRIMORSKA
RASTLINA
GLAVNI
ŠTEVNIK

ITALIJANSKI
NAFTNI
KONCERN
TROPSKO
DREVO
KRONA RIM.
Foto: Maša Bertoncelj PAPEŽEV
ZAPIK

REKA V
PRISTANIŠýE
RUSIJI
V ERITREJI,
NEM.
FILOASEB
ZOF HANS

ŽENSKO
IME
BISTVO,
IDEJA, BIT

PIJAýA ST.
SLOVANOV
LEGEND. AM.
ŠERIF WYATT

GORLJIV
PLIN, BREZ
BARVE IN
VONJA

TOVARNA
KEMIýNIH
IZDELKOV V
KOPRU

ZIMSKA
PADAVINA V
OBLIKI LEDENIH ZRNC

OBDELOVALNA
POVRŠINA

LOVSKI PES
ZA LOV NA
SRNE

POSEBNI ODTIS ýLANKA
SOLMIZAC.
ZLOG

JUŽNI
SADEŽ

ZMERNO NEVARNA IN
ŠKODLJIVA
POýASI
(V GLASBI) PADAVINA

IME

KRAJ V SR.
POLJSKI
DEL KOLESAR. DIRKE

AM. IGRALEC
RYAN
TIM
(ANGLEŠKO) NEKD. KANAD.

ýEBELJA
PAŠA
(STAR.)

ZAPIK

TOVARNA POSODE V CELJU
SMUý. CENTER
V KOLORADU

DARJA
ýUDEN
DEN. ENOTA
V KAMBODŽI

HOKEJIST

IGRA NA
SREýO
POŽELENJE,
STRAST

EGIP. BOG
SONCA
SPODNJI DEL
PROSTORA

KRAT. NEKD.
AVS. ŠILINGA

LENONOVA
VDOVA YOKO
POMOL,
PRIZIDEK
OVSEC
JANEZ

PLJUýNA
BOLEŽEN OD
VDIHOVANJA
KOV. PRAHU

IVAN
CANKAR

POLETI
K LUNI
INDIJSKA
ZVEZNA
DRŽAVA
(ASSAM)

OVADUH
(KNJIŽ.)

rešitev križanke

naslov

ime in priimek

telefon

davčna številka
Davčno lahko posredujete tudi naknadno, ko ste izžrebani
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http://foto.ksk.si

FOTOGALERIJA

Capoeira s KŠK-jem.
(Tea Derguti)

Četrtkarji na Discu 90-ih.
(Manca Gašpirc)

Svetovni pokal v hitrostnem lednem
plezanju (Rožle Bregar)

KŠK-jeva uspešnica: Tehnološki večeri z Lovrom Žitnikom.
(Bojan Okorn)

Kateri bodo državni prvaki?
(Rožle Bregar)

Šolska impro liga: Gimnazija Kranj vs. TŠC.
(Oto Žan)

Poletno razpoloženje na Bič partyju v
Škofjeloški Ostrigi. (Bojan Okorn)

Kranjčan Matjaž Bogataj je del zmagovalnega
Quartissima z Eme 2009. (Oto Žan)

Kranjski ledenik.
(Bojan Okorn)

Predsednik v Kranju.
(Bojan Okorn)
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VITACENTER
RTC KRVAVEC / ROGLA
SMUČARSKA KARTA
pon - pet
pon - ned

KOLOSEJ
vstopnica

TUŠ PLANET
kino vstopnica
1h bowlinga

18,00 EUR
22,00 EUR

3,90 EUR

STC STARI VRH

VOGU
SKUPINSKA VADBA
mesečna karta - 8 obiskov
mesečna karta - 12 obiskov
BADMINTON
SQUASH

3,40 EUR
11,50 EUR

DEVETKA
BOWLING
brezplačna izposoja obutve
1h bowlinga

SKUPINSKA VADBA
10 obiskov (veljavnost 90 dni)
mesečna karta - neomejena
trimesečna karta - neomejena

A3 ena stran

0,09 EUR

9,00 EUR vezava
A4 ena stran barvno

MULTI IGRIŠČE

34,00 EUR

TENIS

8,50 EUR

2,70 EUR

0,50 EUR
0,50 EUR
0,08 EUR
0,15 EUR
0,15 EUR

2,20 EUR

ŠD ČRNI PANTER

FITNES
dopoldanska karta
celodnevna karta
SAVNA

mesečni tečaj kickboxa

20,00 EUR

5,90 EUR

SQUASH

5,40 EUR

BADMINTON
SAVNA
36obisk za 3 ure

45,90 EUR
63,90 EUR

obisk za 1 uro (po 15.00)
obisk za 3 ure (po 13.00)
5 x po 3 ure (veljavnost 365 dni)
VIPsavna(od19.00dalje)

5,50 EUR
9,20 EUR
41,50 EUR
45,90 EUR

DOPOLDANSKA

obisk za 1 uro (do 15.00)
3,50 EUR
obisk za 3 ure (do 13.00)
5,90 EUR
5 x po 3 ure (veljavnost 365 dni)
26,90 EUR
VIP savna (od 10.00/ od 13.00/ od 16.00) 39,90 EUR

25 minut
50 minut
100 minut

5 % popusta pri nakupu aranžmajev

POPOLDANSKA

45 minut
10 x 45 minut (veljavnost 365 dni)

TAXI MONET

15,00 EUR vožnja do 3 km
28,00 EUR
vožnja do 4 km
57,00 EUR
vožnja do 5 km
vožnja do 10 km
21,00 EUR
57,00 EUR
4,00 EUR

mesečni tečaj ki aikida

5,80 EUR
49,90 EUR

DOPOLDANSKA

2,75 EUR 45 minut
3,40 EUR 10 x 45 minut (veljavnost 365 dni)

3,50 EUR
29,90 EUR

4,05 EUR BADMINTON
7,50 EUR
POPOLDANSKA

DRUŠTVO KI AIKIDO

12,00 EUR

6,50 EUR
12,00 EUR
21,00 EUR

SQUASH

KONCERTI.NET

PROŠPORT

FITNES
mesečna karta - neomejena
trimesečna karta - neomejena

kombinirana karta - mesečna neomejena
kombinirana karta - 15 obiskov
(veljavnost 365 dni)

SOLARIJ(ERGOLINE)

MAXXIMUM SHOP

17,10 EUR
23,70 EUR 20% popusta pri nakupu športne prehrane
7,20 EUR

SOLARIJ

SKUPINSKA VADBA
mesečna karta - 12 obiskov
mesečna karta - neomejena
36 obiskov

15,90 EUR
26,50 EUR
32,50 EUR
32,50 EUR
39,50 EUR

POPOLDANSKA

8,00 EUR 2,40 EUR cenejša članarina
10,00 EUR

FITNESS STUDIO IRENA

CELODNEVNA

4 obiski mesečna karta
8 obiskov mesečna karta
10 obiskov (veljavnost 60 dni)
12 obiskov - mesečna karta
mesečna karta - neomejena

SAVNA

KNJIŽNICA KRANJ

GLEDALIŠČE
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ PREŠERNOVO
2,50 EUR cenejša vstopnica
ZIMSKI OLIMPIJSKI BAZEN
enkratna vstopnica

SKUPINSKA VADBA

229,00 EUR

TENIŠKI KLUB TRIGLAV
TENIS
pon - pet (dvorana)
sob, ned (dvorana, šotor)

2,70 EUR
8,90 EUR
14,50 EUR
18,90 EUR
18,90 EUR
20,90 EUR
55,90 EUR

1,00 EUR FITNES, SKUPINSKA VADBA, SAVNA

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
tečaji tujih jezikov

4,50 EUR
14,50 EUR
24,50 EUR
31,50 EUR
31,50 EUR
34,90 EUR
89,90 EUR

DOPOLDANSKA

FOTOKOPIRANJE ČLANI
A4 ena stran
A4 obojestransko

KŠK

BADMINTON

PROTENEX

5,50 EUR

1 obisk (do 14:00)
4 obiski - mesečna karta
8 obiskov - mesečna karta
10 obiskov (veljavnost 60 dni)
12 obiskov - mesečna karta
0,04 EUR mesečna karta - neomejena
0,07 EUR trimesečna karta (do 14:00)

TENIS

FOTOKOPIRANJE NEČLANI
15,50 EUR A4 ena stran
A4 obojestransko
A3 ena stran
8,50 EUR vezava

nočna smučarska karta

36,70 EUR FITNES
36,70 EUR
CELODNEVNA
87,90 EUR
1 obisk
4 obiski - mesečna karta
8 obiskov - mesečna karta
10 obiskov (veljavnost 60 dni)
12 obiskov - mesečna karta
9,00 EUR mesečna karta - neomejena
11,00 EUR trimesečna karta - neomejena
5,50 EUR

20,00 EUR

60 minut

7,20 EUR

DOPOLDANSKA

60 minut
10-urni paket (veljavnost 365 dni)

3,90 EUR
34,90 EUR

