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ZAPIK IŠČE NOVE NOVINARJE
DELO OBSEGA:
• sodelovanje na uredniških sestankih,

• priprava prispevkov za revijo Zapik.

PRIČAKUJEMO:
• starost do dopolnjenega 26. leta starosti,

• status študenta ali dijaka,

• pismenost,

• komunikativnost, discipliniranost, resnost, samoiniciativnost.

NUDIMO:
• delo preko študentske napotnice,

• delo v mladem, povezanem in prijetnem kolektivu,

• priložnost za sodelovanje pri drugih medijskih projektih (Časopis Tedna 
mladih, portal Zapik.si),

• priložnost za osebni razvoj in izziv,

• prilagodljiv delovni čas,

• možnost pridobitve dragocenih referenc in izkušenj.

PRIJAVE:
Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj, s pripisom Prijava 
za novinarja Zapika ali po elektronski pošti na zapik@ksk.si. V prijavo 
vključite osebne podatke, vaš kontakt in morebitne izkušnje ali 
reference. Prijave sprejemamo do 10. februarja 2010.
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Prostovoljno v leto 2010
Nihče nas ni prisilil, Zapik se je prostovoljno odločil za temo Prostovoljstvo. K temu nas 

je napeljalo več dejavnikov: bralce želimo vzpodbuditi k aktivnosti v tem letu, kmalu 
se nam obeta akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu in še več podobnih projektov, 

naraščanje stevila organizacij, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom in ne nazadnje se tudi 
kar precej članov uredništva udejstvuje v različnih vrstah prostovoljnega dela. Iz prve 

roke tako lahko povemo, da takšno delo prinaša veliko zadovoljstva, ki v mnogih primerih 
pomeni več kot plačilo. 

Delo (sicer ne prostovoljno) pa lahko najdete tudi pri Zapiku, saj spet iščemo nove sodelavce. 
Tokrat novinarje. Od uredništva se poslavlja nekaj članov z dolgim stažem pri reviji, iščemo 

pa mlade, ki jih tovrstno delo veseli. Če koga takšnega poznate, mu le povejte. Novih moči 
bomo veseli. 

Jan Grilc,  odgovorni urednik
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KLUBOVANJE

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Ogled smuka v Kitzbühlu

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  Beneški karneval

Benetke so znane po enem najbolj atraktivnih pustnih kar-
nevalov, ki vsako leto v to prečudovito mesto na vodi privabi 
na tisoče obiskovalcev. Prvi karneval naj bi se bil odvil že pred 

714 leti in odslej se številni turisti z vsega sveta v pustnem času 
odpravijo v Benteke, letos ponovno tudi Klub študentov Kranj.

Na pustno soboto, 13. 2., se bomo ob 6.30 uri podali v Italijo 
izpred vrtnega centra Sloga na Primskovem. Cena, ki vključuje 
prevoz, vodenje, turistično takso za Benetke in prevoz z ladjico 
do mestnega jedra, je za člane KŠK-ja 26 EUR, za nečlane pa 35 
EUR. Prihod do pristanišča Punta Sabbioni bo okoli 11. ure,  nato 
pa se bomo z ladjico odpeljali do Benetk, kjer bomo imeli čas do 
16.30 ure, ko se bomo z Markovega trga odpravili proti domu. 
V tem času si lahko ogledamo karneval in se navdušujemo nad 
številnimi lepimi kostumi ali pa obiščemo turistične znameni-
tosti, kot so cerkev Sv. Marka, Doževa palača, most vzdihljajev 
in številne druge. Povratek domov bo v večernih urah. Prijave 
zbiramo do 11. 2. 2010.

 KŠK

  Bojan Okorn

Klub študentov Kranj se letos zopet odpravlja na ogled enaga 
najatraktivnejših smukov v svetovnem smučarskem pokalu. 
Legendarni Streif bo spet gostil vse najboljše smukače na 
svetu, ki pod Petelinji greben prihajajo s strahospoštovanjem, 
saj ta tekma velja za najtežji smuk v sezoni. Atraktivnosti se za-
vedajo tudi zelo številni gledalci in slavne osebnosti, ki se vsako 
leto zgrinjajo v Kitzbühel. Lanska tekma je še posebej ostala v 
spominu zaradi hudega padca Daniela Albrechta, ki je po 100 
metrov dolgem skoku pristal na hrbtu in se hudo poškodoval.

V Avstrijo se bo KŠK odpravil v soboto, 23. 1., ob 1.45 izpred 
Sloge na Primskovem. Cena je za člane KŠK-ja 35 evrov, za os-
tale pa 10 evrov več. Vključuje prevoz, sendvič in karto za ogled 
spektakla. Več informacij lahko dobite na naslovu sport@ksk.si, 
prijavite pa se lahko na Info točki KŠK do torka, 19. 1.

 KŠK

  Bojan Okorn
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Črpanje sredstev EU
25. 1. in 1. 2., 17.00, Gimnazija Kranj. Predstavitev Evropske kohezijske in strukturne politike v Sloveniji in 

pregled možnosti pridobivanja sredstev iz skladov EU. Predava Simon Škvor. Udeležba je brezplačna.

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Literarni natečaj KŠK za najboljšo kratko  
prozo – glavna nagrada 400 EUR

KLUBOVANJE

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  Gradovi kralja Matjaža

Klub študentov Kranj se vsako leto udeleži množične gradnje 
sneženih gradov kralja Matjaža pod Peco. Na celodnevnem do-
godku se lahko preizkusite v graditeljskih sposobnostih in mor-
da bo letos ravno vaš grad zmagovalni.

Gradove bomo gradili v soboto, 31. 1., ko KŠK organizira odhod 
izpred vrtnega centra Sloga na Primskovem ob 5.30 uri. Cena 
izleta znaša 13 EUR za člane, ostali pa boste odšteli 20 EUR. 
Cena vključuje prevoz in prijavo za gradnjo gradu. Sestavite 
ekipo od 5 do 8 ljudi in se prijavite na Info točki, lahko pa se z 
nami odpravite zgolj na izlet in ogled gradov. Pripomočke za 
gradnjo morate s seboj vzeti sami, prav tako morate pripraviti 
skico gradu, ki jo boste oddali na kraju dogajanja ob prijavi. 
Vsaka ekipa mora tudi predstaviti svoj projekt. Na koncu bodo 
nagrajeni najboljši gradovi po izboru občinstva, po izboru kralja 
Matjaža in pa tisti z najizvirnejšo predstavitvijo. Poleg gradnje 
gradov bo potekal tudi izbor Alenčice, na katerega se lahko pri-
javite vsa dekleta. 

 KŠK

  Oto Žan

Literarni natečaj se počasi izteka: še do konca meseca, do 
31. januarja, vabimo vse, ki imate nekaj pisateljske žilice, ki 
imate morda že kaj napisanega v predalu ali pa vas bomo k 
pisanju spodbudili prav mi, da nam pošljete svoje prispevke. 
Sprejemamo še neobljavljeno kratko prozo, katere avtorji so 
stari najmanj 15 in največ 26 let oz. imajo status dijaka ali 
študenta. Pošljite natisnjene in s psevdonimom podpisane 
prispevke na naslov Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 
4000 Kranj, s pripisom »Za natečaj«; v posebni kuverti pa 
na isti naslov pošljite še svoje podatke (ime, priimek in psev-

donim, pod katerim ste napisali prispevek, naslov, tel. 
številko, el. pošto, podatke o šolanju/izobrazbi ter datum 
rojstva), ki bodo do določitve zmagovalca s strani strokovne 
žirije ostali tajnost. Več informacij (oblikovno-tehnične zahteve, 
potek natečaja, razglasitev etc.) najdete na spletni strani  
www.ksk.si ali na KŠK-jevem forumu, lahko pa nam tudi 
pišete na natecaj@ksk.si (vendar prispevkov ne pošiljajte po 
el. pošti!). 

 KŠK

Črpanje sredstev EU
25. 1. in 1. 2., 17.00, Gimnazija Kranj. Predstavitev Evropske kohezijske in strukturne 
politike v Sloveniji in pregled možnosti pridobivanja sredstev iz skladov EU. Predava 

Simon Škvor. Udeležba je brezplačna.



6

IZ ŠTUDENTSKEGA 

KORITA

Veliko obljub in malo dela
Prve dni januarja me najbolj fascinirajo novoletne zaobljube. Cela množica osebkov bo kar naenkrat 
drastično spremenila svoje življenje. Moški bodo manj pili, ženske pa shujšale. Tu in tam se najde še kdo, 
ki bo prenehal kaditi ali začel s pisanjem diplome. Večina se jih je do danes že vrnila na stara pota. In 
tako je tudi prav. Življenje je preprosto prekratko, da bi ga zapravljali z dietami, abstiniranjem in drugimi 
počutju neprijaznimi aktivnostmi.
Sledenje novoletnim zaobljubam pa tudi slovenski politiki 
nikakor ni blizu. Če je v letu Gospodovem 2009 veljajo, da večjo 
firmo sesuješ, večji »car« si, in da bolj lažeš, višje na lestvici 
priljubljenosti se znajdeš, sem logično pričakoval, da bo v 2010 
bolje. In logično se je to izkazalo za utopično. Za zdrs slovenske 
politične kulture še stopničko nižje (mislim, da smo zdaj že 
nekje na ravni Uzbekistana) je tokrat poskrbel Karl Viktor Erjavec 
– Damjan Murko slovenske politike. Priznam, da tipa še nisem 
uspel spregledati. Igralskih sposobnosti mu definitivno ne 
manjka, pri deljenju vodstvenih pa so ga očitno izpustili. In ga je 
revček spet nekje polomil oziroma so mu pač nekaj podtaknili, 
da se ga znebijo. Vendar se Karl ne da. Če ne more biti minister, 
bo pač zgolj poslanec Državnega zbora. Na svoje srečo Karl 
živi v Sloveniji, kjer se lahko nekdo, ki je obtožen nevestnega 
dela v službi, ki prodaja državne firme brez sklepa vlade, ki dobi 
negativno mnenje računskega sodišča, za nagrado namesto 
na Dob preseli na Šubičevo 4. Delavke Mure, ki uniči celotno 
kolekcijo, prav gotovo za nagrado ne preselijo v upravo.

Zvezda stalnica na slovenskem političnem nebu je tudi 
pometanje s študenti. Poslužila se ga je še vsaka slovenska 

vlada. Navadno vladne funkcionarčke moti študentsko delo. In 
tudi tokrat je tako. Z obsežno analizo, ki je najverjetneje stala 
nekaj tisoč evrov, so ugotovili, da študentje delamo preveč. Da 
študiramo premalo ter da je naše delo premalo obdavčeno in 
da skoraj nič ne prispevamo v državni proračun. Kar pa seveda 
ni v redu. Karl Erjavec in prijatelji morajo od nekod dobiti 
denar za svoje igračkanje. Pa so se spomnili zakona o malem 
delu, ki bo rešil vse. Predvsem državni proračun. V isti koš bi 
zmetali študente, dijake, upokojence in brezposelne. Vse, ki 
jim ne morejo omogočiti redne zaposlitve. Da bi »malo« delali. 
Največ 14 ur na teden oziroma 672 ur na leto. Tako da bi nam, 
študentom, še vedno ostalo dovolj časa za študij, upokojencem 
za vrtičkanje in prepiranje s sosedi, brezposelnim pa za iskanje 
manjkajočega denarja za prebijanje skozi mesec. Roko na srce, 
z 220 € na mesec morda preživiš v Uzbekistanu, primerljivem 
politično, ekonomsko pa ne. V Sloveniji pa definitivno ne. Prazna 
vreča ne stoji pokonci, pravijo. Tudi študira bolj težko. Zato bomo 
ob morebitni uveljavitvi tega zakona študentje primorani iskati 
alternativne možnosti pokrivanja osnovnih študijskih stroškov. 
Štipendije? No, v Sloveniji ne padajo ravno z neba. Starši? 

Večina jih žal ne sedi na udobnih 
sedežih parlamenta ali velikih 
uprav. Črni trg? Če odštejemo 
razne igre na srečo, očitno edina 
izvedljiva opcija. Da državni 
proračun tega denarja ne vidi 
niti od blizu, raje ne bom govoril. 
Upam, da bodo parlamentarci 
skozi diskusijo spoznali, da zadeva 
ne pelje v pravo smer. Da jo je 
mogoče urediti veliko bolje. Kajti 
z uveljavitvijo tega zakona v tej 
obliki bomo na izgubi prav vsi. 
Tako dijaki in študentje kot tudi 
država.

Upam, da bo vse, kar boste v letu 
2010 izgubili vi, nekaj gubic in 
kilogramov. Lahko vam zagotovim, 
da bo dogajanje na KŠK-ju še bolj 
pestro in zanimivo. Upam, da bo 
tako tudi vaše prvo leto novega 
desetletja.

  Andraž Šiler, predsednik Kluba 
študentov Kranj 

  www.klub-soc.si
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Z BALKONA

O lačnih krznenih plaščih
Na lastnosti krznenih izdelkov, pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije,  v največji meri vplivata vrsta živali 
in način izdelave ter dodelave. Ločimo pa tri vrste krzna: plemenito, kamor sodijo kožuh činčile, nerca, 
sobolja, polarne in srebrne lisice ter dihurja; polplemenito, in sicer bobrovo, svižčevo, rakunje, hermel-
inovo, pižmovkino, volčje ter še nekatera druga in pa navadno krzno, sem prištevamo kožuh ovce, koze, 
polha, veverice ter vseh ostalih živalskih vrst.
Čista utopija, kajpada, mirno se sprehoditi v plašču iz srebrne 
lisice skozi belo Ljubljano. V najboljšem primeru vas bodo grdo 
gledali, vam žugali s prstom, kazali za vami, vas brez nadaljnjega 
v vaši prisotnosti označili za morilca ali pa vam nalašč ne bodo 
pridržali vrat v kak petičen butik na Wolfovi ulici. Bolj neugodno 
je, če se vas loti kakšna aktivistka tega ali onega združenja, orga-
nizacije, sekte ali popoldanskega krožka in vas poprši z roza ali 
svetlozelenim sprejem. Lahko se vas lotijo tudi fizično, vam raz-
bijejo nos, vas polijejo s kuhanim vinom, vas psihično zlorabijo 
ali pa vam razbijejo vetrobransko steklo, če detektirajo, kateri 
avtomobil vam pripada. No, pa niso številne polemike o krznu 
vsebina pričujoče kolumne.

Slovenka leta, laskavi naziv, ki vsako leto doleti eno izmed dam, 
hčera slovenske zemlje, je leta 1999 prejela Milena Močivnik. 
»Pasja svečenica«, kot so jo označili mediji v njej naklonjenih 
prispevkih, je na svojem posestvu v okolici prestolnice (pred 
tem pa prav tule blizu nas, na Visokem pri Kranju) skrbela za 

nikdar točno ugotovljeno število psov, ki so oddajali precej 
nevšečen, daleč naokrog zaznaven vonj, polifono, a v dishar-
moniji lajali, konzumirali neslutene količine hrane, za katero so 
se prav živalsko (kdo bi si mislil!) tepli, lazili do kolen (tisti večji) oz. 
do smrčka (žepne izvedbe psov) v lastnih ekskrementih, pred-
vsem pa so se ves čas nevzdržno in brezsramno parili, tako da 
je njihovo število skokovito naraščalo. Četudi je bila ovenčana z 
eno osrednjih nagrad v našem prostoru (»Kaj ste povedali psom 
sinoči, ko ste se vrnili iz Ljubljane? – Ljubi moji, bolje bo, boste 
videli. Zmagali smo. Močnejši in boljši smo od zlobnih ljudi. Nihče 
vas ne bo pobil. Imeli boste lep dom in dovolj hrane.« [iz intervjuja 
za revijo Jana, 11. 1. 2000] – Ali ni paradoksalno, da ljudje 
naravnost obožujejo tiste ljudi, ki v splošnem sovražijo 
ljudi, a iz srca ljubijo živali?), nekaj časa ni bilo ne duha ne 
sluha o pasjem kraljestvu, če ne kar kultu, katerega svečenica 
je bila eventuelno prisiljena poiskati strokovno pomoč. Krdela 
psov so se lotili veterinarji, nje pa psihiatri. (Neuspešni so bili eni 
in drugi, gospa bojda spet zbira pse.) Po dolgotrajnih, bolečih, 
dragih, napornih in (z ozirom na količino iztrebkov v prvi vrsti 

dobesedno) umazanih postopkih so nebroj štirinožcev tako ali 
drugače (predvsem to slednje) odstranili, kar je razdelilo sloven-
sko javnost na dva dela. Na dobre in slabe, kakopak. Stvar je bila 
v resnici zrela za vseslovenski referendum; poleg vseh ostalih bi 
lahko brez težav imeli še pasjega.

Na področju zaščite živali smo Slovenci … močni. T. i. estrad-
niki so namreč ugotovili, kako najbolje popihati na dušo svoji 
publiki. Sprehajanje psov in umivanje konj v Guccijevi pelerini 
ali zlatih supergicah je vsaj tako všečno kot nov single. Če že 
drugega ne – v Lady, Jani, Novi etc. zavzame natanko toliko 
prostora.

Živali je namreč bistveno lažje vzljubiti kot ljudi. Predvsem nim-
ajo lastnega mnenja in ne razmišljajo s svojo glavo. So lačne in 
žejne, posledično izločajo urin ter blato in v določenih inter-
valih se želijo pariti. Ampak operativno se da tudi zoper to kaj 
ukreniti. Navzlic zunanji boli in občutku nemoči smo še vedno 
distancirani od njihovega trpljenja, ki resnici na ljubo ni prim-
erljivo s človeškim. Je pa to učinkovita kompenzacija …

Sestradani in pretepeni ter za nameček še breji psici lahko kupi-
mo zalogo briketov in jo hodimo v zavetišče sprehajat, čohljat 
ter spremljat njen telesni, duševni, duhovni, moralni in še 
kakšen razvoj. Kadar nam pač znese. Nahrani in napoji jo strok-
ovno usposobljeno osebje, medtem ko se odišavljena pevka 
milega obraza tam lahko pojavi med popoldanskim sestankom 
s stilistko ter vrtno zabavo pri menedžerju. Ob vsakem obisku je 
punca (samica psa namreč) videti bolje. Preprost feedback: če 
daš nekomu (nečemu!) jesti, bo koščeno telo le prišlo k sebi.

Koliko stanejo ne le hrana, zdravila in oskrba (plačujejo jo 
širokogrudni donatorji ter država) za ogromno število brezdom-
nih živali, marveč prav vse dobrodelne aktivnosti, namenjene 
živalim, ne vem povedati. A prav tako mi ni znano, koliko je 
potrebno, da napojijo ter nahranijo toliko in toliko otrok 
v Afriki, da jim omogočijo šolanje, jih cepijo proti tem 
ali onem ter da jih vsaj za silo oblečejo. Kot mi tudi ne 
bi mogel reči, kdo več porabi za preživetje: brezdomec 
na Miklošičevi, srednje velika črnska vas ali odrasel 
križanec med nemškim ovčarjem in novofundlandcem v 
zavetišču Gmajnice. Vem edinole, kdo od njih deduje po 
osamljenih in slaboumnih estradnikih ter milijonarjih. In 
s kom od njih se, kadar v svojem napornem urniku najde 
trenutek za sočlov… – no, za druga živa bitja, druži Jad-
ranka Juras.

  Fokinjak

Na področju zaščite živali smo Slovenci … močni. T. i. 
estradniki so namreč ugotovili, kako najbolje popihati 

na dušo svoji publiki.
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Tisti, ki ljubi sočloveka …  
Ne ljubimec, filantrop
Ko v spletni iskalnik vtipkamo temo januarskega Zapika, se izza gesla »prostovoljstvo« usujejo naslovi: 
recikliraj.se, prostovoljstvo.org in filantropija.org. Vsi trije spadajo pod okrilje slovenske mreže prosto-
voljskih organizacij Slovenska filantropija. Tuje zveneča beseda bojda grškega izvora sicer vsebuje philos 
(ljubeč, skrben) in anthropos (človeštvo, človečnost). Filantrop je tako človekoljub, ta pa, če sklepamo po 
dejavnosti mreže Slovenska filantropija, prostovoljno skrbi za ljudi. Tako smo dobili – prostovoljca. 
Pa ne samo enega. »V Sloveniji imamo okoli 20 tisoč nevladnih 
organizacij, vendar pa vse ne delujejo na osnovi prostovoljstva,« 
je pojasnila Tereza Novak iz Slovenske filantropije. V mrežo 
prostovoljskih organizacij je vključenih 600 organizacij in 
te večinoma v svoje programe vključujejo prostovoljce ter jih 
privabljajo na različne načine, tudi preko spletnega portala 
www.prostovoljstvo.org. »Slovenska filantropija je nacionalna 
organizacija, ki koordinira mrežo prostovoljskih organizacij in na 
nacionalni ravni promovira prostovoljstvo, ponuja usposabljanja 
za mentorje, organizatorje in prostovoljce in se trudi uveljaviti 
prostovoljstvo tudi na ravni države, da dobi domovinsko pravico 
znotraj pravnega in davčnega sistema,« je poudarila Novakova.

Natančnega števila prostovoljcev v Sloveniji ne poznajo, največje 
število pa jih je po ocenah Slovenske filantropije vključenih v 
pet velikih prostovoljskih združenj: Gasilsko zvezo Slovenije, 
Rdeči križ Slovenije, Karitas, Zvezo društev upokojencev 
Slovenije in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. O 
prostovoljstvu se po mnenju Slovenske filantropije vedno več 
govori, opažajo pa tudi trend večjega vključevanja mladih 
ljudi. »S podporo, ki jo prostovoljstvu nudi predsednik države, 
prostovoljstvo pridobiva na veljavi in postaja aktivnost, v katero 
je smiselno vlagati energijo,« meni Novakova.

Zakonodaja: Prostovoljstvo opredeljuje predlog 
Zakona o prostovoljstvu (6. člen): Prostovoljstvo 
so aktivnosti, ki jih po svoji svobodni odločitvi in 
brez pričakovanja materialnih koristi zase opravlja 
posameznik v dobro drugih ali za skupno javno 
korist v okviru nepridobitnih dejavnosti. 

Kljub mreži organizacij pa je nagrad za najboljšega prostovoljca 
več. »Pravzaprav je smiselno tako, saj gre za zdaj za promocijo 
prostovoljstva. Ocenjujemo, da je prostovoljstva toliko in je 
tako raznoliko, da trenutno ni najbolj smiselno, da bi nagrade 
združevali. Mogoče bomo kdaj imeli tudi nacionalno nagrado,« 
menijo v Slovenski filantropiji. Nagrade sicer podeljuje Zveza 
društvenih organizacij Slovenije svojim članom in Mladinski 
svet Slovenije, za nagrade katerega pa se lahko potegujejo 
vse aktivne prostovoljske organizacije. Nagrade podeljujejo tudi 
posamezna združenja svojim članom. 

Mladinski svet podeljuje nagrade v treh kategorijah: Naj 
prostovoljka, Naj prostovoljec in Naj prostovoljski projekt 2008. 
Natečaj so lani pripravili sedmič, nanj pa je prispelo rekordno 
število prijav, in sicer 132 za posameznike in 48 za prostovoljske 
projekte. Poleg naštetih (v okvirčku) so podelili še približno 170 
priznanj prostovoljcem.

Naj prostovoljci  
(Mladinski svet Slovenije)

Rusmir Delić 
za vsestransko delo pri humanitarnih in mladinskih 
projektih ter za samoiniciativnost in vključevanje 
svojih vrstnikov v prostovoljske aktivnosti.

Alma Lea Ojsteršek 
za vodenje mladinskih aktivnosti ter za vpliv njenega 
dela in življenjske drže na mlade v Celju.

Emina Hadžić 
za delo v številnih socialno naravnanih in 
medkulturnih projektih in vzpostavitev mreže 
društva z v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.

Dimitrij Amon 
za delo na različnih mladinskih projektih in pobudah 
v Mestni občini Velenje ter za zgled drugim mladim 
aktivistom.

Željka Vovk 
za samopomoč Savinja za vodenje skupin za 
samopomoč in zdravstveno pomoč na terenu ter 
druge raznovrstne humanitarne aktivnosti.

Antun Kvasić 
za požrtvovalno delo z ostarelimi, bolnimi in 
drugimi šibkejšimi skupinami ter mentorstvo svojim 
sodelavcem.
Prva medicinska pomoč Rogašovci za projekt Prva 
medicinska pomoč.

Zveza joga društev Slovenije, Združenje 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
ter Barbara Omerzel: 
tri posebna priznanja.
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Kdaj si se odločila, da boš prostovoljno pomagala 
ljudem? 
Leta 2006 so pri Amnestyju razpisali oglas za izobraževanje 
prostovoljcev. Takrat sem se prijavila, ker se mi je zdelo smiselno, 
da pomagam pri vzpostavitvi pravic tistim, ki tega ne morejo 
narediti sami. 

Kaj točno počneš kot prostovoljka pri Amnestyju?
Največkrat sodelujem na uličnih dogodkih, v času katerih 
promoviramo aktualne apele in peticije. Ljudem skušamo 
povedati, da tudi če se nekaj ne tiče njih osebno, to ni 
nepomembno. 

Kaj te motivira, da pri takem delu vztrajaš?
Zadovoljstvo, ko kaj dosežemo – na primer osvoboditev kakega 
zapornika, sprememba zakonodaje. Pa ker so prostovoljci super 
družba in se imamo dobro. Prostovoljstvo je bolj za dušo, 
ko delam za Amnesty niti ne pomislim na denar, ki bi ga za 
opravljeno delo lahko dobila. Ljudje imajo vse prevečkrat v 
glavi »to delaš zastonj«. Seveda pa poleg prostovoljstva delam 
tudi za plačilo, a na drugem področju. 

 &    Maja Kalan

Tina Čeligoj, prostovoljka pri  
Amnesty International Slovenije

Amnesty International je mednarodno gibanje 2,7 milijona ljudi, 
ustanovljeno leta 1961 v Londonu. Prizadevajo si za izpustitev zapornikov 
vesti, sojenje mučiteljem, zagotovitev pravice žrtvam, spreminjanje pravnih 
standardov. Za svoja prizadevanja so leta 1977 dobili tudi Nobelovo nagrado 
za mir. Amnesty International se pri svojih raziskavah in ukrepih osredotoča 
na preprečevanje ter odpravo hudih zlorab človekovih pravic. To so pravice 
do telesne in duševne celovitosti, svoboda vesti in izražanja ter pravica do 
nediskriminacije. Prvo skupino Amnesty International v slovenskem prostoru 
je ustanovila  16-letna Suzana Dewa s somišljeniki. Danes ima Amnesty 
International Slovenije okoli 8500 članov in podpornikov. 
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Sadeži družbe
Sočni sadeži z »jumbo« 
plakatov vsekakor niso bili 
oglas za sadje. Kot pojasnjujejo 
v Slovenski filantropiji, gre za 
projekt, v katerega je vključenih 
49 osnovnih in srednjih 
šol. Te sodelujejo z Društvi 
upokojencev iz svojega kraja. 
»Mentor ali mentorica iz šole 
in koordinator posameznega 
društva upokojencev določita, 
kateri otrok bo obiskoval 
katero starejšo osebo doma 
in potem to steče pod 
nadzorom obeh strani. To 
združevanje je težavno, ampak 
kjer uspe, predstavlja čudovito 
izkušnjo za vse vpletene. 
Predstavlja pa projekt 
Sadeži družbe tudi druge 
oblike medgeneracijskega 
povezovanja,« je projekt 
opisala Novakova.



“Vsak človek ima svoj 
položaj in vsak položaj 

ima svojo vrednost.”  

Faila Pašič Bišič 
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V teh dneh smo vas komaj ujeli za intervju, v 
začetku januarja se namreč odpravljate v Gazo. S 
kakšnim namenom?
Z Gazo sodelujemo že nekaj časa. V njej poskušamo vzpostaviti 
neposreden stik z otroki, na podlagi srečanja izvedemo različne 
raziskave, ki nam pomagajo pri izvajanju določenih projektov. 
Idej in zasnov imamo ogromno, vendar dokler ne dobimo nep-
osrednega stika z njimi, ne vemo, ali so te ideje sploh izvedljive 
ali ne. Gaza je zelo krvav madež v zgodovini človeštva. V njej je 
veliko otrok in zelo malo otroštva – to so otroci, ki zrastejo čez 
noč ter prevzamejo odgovornost za mlajše brate in sestre; otro-
ci, ki skrbijo za družine ter dejansko otroci, ki ostajajo zelo dos-
tojanstveni Palestinci. Oni so otroci Gaze in umirajo za Gazo. 

Dejali ste, da bo odprava trajala tri tedne. Kako pa 
svoja dobrodelna potovanja usklajujete z družino, 
službo? Omar (Failin sin, op. a.) gre verjetno z 
vami?
Omar je naš najmlajši prostovoljec, otrok, ki je prepotoval velik 
del sveta. Naša vzgoja temelji na tem, da je najprej dosleden 
sam sebi in da se dejansko uči življenja takšnega, kot je: to pa 
je življenje, katerega smisla se naučiš v najrevnejših delih sveta, 
življenja z otroki, ki so jim ukradli otroštvo in življenja, na ka-
terega spremembo Omar tudi sam lahko delno vpliva, kajti 
otrok, ki se ne zna postaviti zase, bo zrasel v človeka, ki se ne 
bo nikdar postavil za nič.  Usklajevanje našega načina življenja 
je prednostna naloga. Oba z možem potujeva po svojih tir-
nicah z vnaprej določenimi semaforskimi znaki, da ne bi bilo 
preveč trčenj. Vedno sem bila nasmejana, ko so se ljudje na-
jprej zahvaljevali svoji družini, ki jih podpira – ampak dejansko 
je to izrednega pomena. Zame sploh, ker izhajam iz tipične 
muslimanske družine, kjer ima ženska zelo pomembno vlogo 
pri vzgoji otrok in pri vzdrževanju družinskega ambienta. Jaz 
sem se vsemu temu odrekla in zaživela poslanstvo družine, 
ki temelji na tistih vrednotah, ki jih ljubijo vse religije sveta: 
dobri medčloveški odnosi, solidarnost, ljubezen, poštenost, 

pravičnost … Naš način življenja izhaja iz tega, da to negujemo, 
da se – kot rečejo – ne prodamo »za jeftine pare«, da se torej 
ne prodamo kapitalističnemu sistemu življenja. Mi smo kreatorji 
svojega življenja. 

Vrednote, ki ste jih omenili: solidarnost, ljubezen 
in poštenost so plemenite. In vendarle, kolikokrat 
pa ste bili že razočarani?
V bistvu zelo malokrat. Tako je to v življenju: kakršna so 
pričakovanja, takšna so razočaranja. Od ljudi ne pričakujem 
ogromno, ne pričakujem, da me bodo občudovali, bom pa zelo 
hvaležna, če me bodo posnemali. Prišel je ta čas, da so me ljudje 
začeli malo manj gledati in malo bolj poslušati. Do ljudi moraš 
imeti pravo razdaljo, če si preblizu, te posesajo, če si predaleč, 
te zapustijo. 

Za vami je precej prostovoljskih akcij, za kat-
ere niste prejeli niti evra. Denar ni vse, ampak 
je pa dobro, če ga človek ima, vsaj za osnovno 
preživetje. 
To, da moraš hoditi v službo, da si boš skreiral človeku dostojno 
življenje, je obveza, ki je jaz kot muslimanka ne morem zane-
mariti. Islam je izredno disciplinirana religija in zahteva človeka v 
celoti, nalaga ogromno obveznosti ter dolžnosti, ena izmed teh 
je tudi profesionalnost v vsem, kar počneš. Jaz se v celoti tako 
obnašam, tako v službi kot na svojih humanitarnih poteh po 
kriznih žariščih. Če hodim v službo, si tako ne morem privoščiti 
kiksov, da ne bi več hodila. Ni pa to moj smisel življenja.

Še delate v marketingu?
V bistvu sem bila asistentka, tega ne počnem več. Zdaj delam 
kot članica vlade, kot prva pokrita muslimanka sedim v vladi – 
kar je izredno velik premik v zgodovini muslimanov v Sloveniji 
–, gre pa za svet Republike Slovenije, ki se bori za uresničevanje 
načela enakega obravnavanja. To je svet, ki je postavljen zato, da 
se Slovenijo do zadnjega kotička pokrije z enakimi možnostmi 
za vse.  

»Ne pričakujem, da me bodo ljudje obču-
dovali, bom pa zelo hvaležna, če me bodo 
posnemali«
Faila Pašič Bišič je muslimanka in dobrotnica. Že od 12. leta je prostovoljka, njeni humanitarni projekti 
pa so preprosti, brez odvečnih velikih besed: botrstvo za otroke Bosne in Hercegovine ter Palestine, kjer 
se prek pomoči posameznikom spodbuja napredek celotne skupnosti, zdravljenje vojnih sirot in otrok s 
področja nekdanje Jugoslavije, ki jim je bolezen zaznamovala otroštvo, obnova številnih domov, v katerih 
bivajo ljudje z nesrečno usodo, spodbujanje medkulturnega dialoga ... Za svoje humanitarno delo je še 
pred svojim 30. letom prejela številna priznanja in nagrade (naj prostovoljka 2006, obraz evropskega leta 
enakih možnosti 2007, dobrotnica leta 2007, nominirana za Slovenko leta 2007 in mlado Evropejko leta 
2008).  »Nimam posebnih znanj, vrednot, moje sposobnosti so prej skromne, se pa od drugih ljudi razli-
kujem v tem, da sem izredno pogumna.«
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Pa tudi študirali ste nekaj bolj kapitalistično us-
merjenega, management?
Ja, študirala sem management na Primorskem in zelo hitro ugo-
tovila, da je to nekaj, česar v življenju ne bi počela, kajti če bi bil 
nekomu podarjen ves svet, bi se vseeno okoristil le s tistim, kar 
bi zadovoljilo njegove potrebe. 

Oboje je precej v protislovju z vašim siceršnjim 
delom. 
Dejansko se to da izkoristiti v namene, da spodbujam ljudi, jih 
motiviram, vsaj tiste, ki želijo donirati samo finančna sredstva. 
Biti prostovoljec je izjemna kombinacija ljubezni, profesional-
izma, radodarnosti, delovne vneme. Biti prostovoljec samo zato, 
ker bi rad nekaj počel … to prostovoljstvo bo raslo še mnogo 
let. Tistega, ki to čuti kot vrednoto, pa je treba spodbujati – to je 
prostovoljstvo v pravem pomenu besede. 

Prejeli ste že precej priznanj in nagrad. Zaradi njih 
čutite kaj večjo odgovornost do svojih dejanj?
Vsa ta priznanja … ne sprejemam jih kot osebna priznanja, tu 
na stenah ne visi nič, moj Omar se igra s tisto nominacijo za 
Slovenko leta. To niso osebna priznanja, je pa nekaj, kar ti odpira 
vrata brez trkanja. Vsekakor je odgovornost, obenem pa nekaj, 
kar tvoje delo olajša, se pravi veliko lažje pridemo do donator-
jev, ljudje imajo neko zaupanje. Tu odigrajo ključno vlogo tudi 
mediji. Skozi medije pošiljamo jasna in močna sporočila. Tudi v 
naših projektih družine, ki jim pomagamo, pogosto medijsko iz-
postavimo, saj brez medijev naši projekti ne bi dosegli takšnega 
uspeha. 

Koliko prostovoljcev je trenutno v Človekoljubnem 
dobrodelnem društvu UP, katerega članica ste?
Trenutno imamo približno 180 prostovoljcev, ki se razprosti-
rajo po vsej Sloveniji. Društvo obstaja šele od leta 2007, zato 
sem vesela, da nam toliko ljudi sledi. Mi prostovoljcem vedno 
razlagamo, da morajo čutiti nemoč neznanega človeka, pogled 
slepega človeka in bolezen zdravega, ne glede na to, od kod 
prihaja. Ljudem dajemo vedeti, da so vrednote življenja čisto 
nekaj drugega, kar nam ponuja dandanašnji svet. Seveda pa je 
pomembno, da ohranjajo originalnost v sebi, da ostajajo dos-

ledni sami sebi, da ne živijo z dušo na enem bregu, s telesom pa 
na drugem. Za to je pomembno ogromno poguma. Sama se ne 
razlikujem veliko od drugih ljudi – nimam posebnih znanj, vred-
not, moje sposobnosti so skromne – a za to, da se danes lahko 
počutim izjemno, sem najprej potrebovala sebe. Vsak človek 
ima svoj položaj in vsak položaj ima svojo vrednost. 

Se vam zdi, da je za tak razcvet prostovoljstva 
zaslužna tudi gospodarska kriza, ki je poglobila 
vrednote, kot je solidarnost?
Mi smo gospodarsko krizo dojeli tako. Da je to nekaj, kar se je 
moralo zgoditi, ker so ljudje enostavno izgubili smisel za način 
življenja. Kriza je bila potrebna zato, da se ponovno zbližajo, 
povežejo, pomagajo. Ampak mislim, da so se ljudje v naši orga-
nizaciji odločili sodelovati, ker so tako začutili. Zelo veliko naših 
prostovoljcev se ustavi, ne morejo več naprej: to je namreč velika 

odgovornost, da imaš v rokah umirajočega človeka in ne veš, ali 
bo preživel ali umrl. Naši projekti so povezani z življenjem in sm-
rtjo in jaz jih spodbujam, da gredo naprej. Borimo se za dostojno 
življenje ljudi in glede na to, da smo povezani s kriznimi žarišči, 

je ta dodatna volja, energija vedno dvojna. Veliko prostovoljcev 
se potem odloči za »prijaznejši« pristop, da donirajo določena 
sredstva – to je tisto, kar človek »najlažje« naredi. Prostovoljstvo 
bi uvedla kot nepogrešljiv del učnega načrta: v srednjih šolah, 
osnovnih šolah, kot referenco za službo. Prostovoljstvo je neka 
vrednota, neguje tisti smisel, za katerega so ljudje že zdavnaj 
izgubili občutek. Prostovoljstvo je doktorat na samem sebi, boj 
zoper krutosti, boj, ne z orožjem, temveč z ljubeznijo.

  Mojca Jagodic

  Oto Žan

Prostovoljstvo je neka vrednota, neguje tisti smisel, za 
katerega so ljudje že zdavnaj izgubili občutek.
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Recikliraj.se  
(http://www.recikliraj.se/)

»Recikliraj se – obnovi najboljše v sebi!« je komunikacijska akcija 
Slovenske filantropije, združenja za promocijo prostovoljskega 
dela, ki želi dvigovati raven prepoznavnosti prostovoljskega 
dela in njegove pomembnosti za družbo. Glavno sporočilo je, 
da prostovoljsko delo učinkovito obnavlja znanja, sposobnosti, 
izkušnje in najboljše v ljudeh. Spletišče recikliraj.se sicer nima 
kakšne posebne vsebine in nas bolj kot ne le napoti na druge 
spletne strani, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom (glej spodaj). 

Prostovoljstvo.org  
(http://www.prostovoljstvo.org/) 
in Slovenska filantropija  
(http://www.filantropija.org/)

Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, 
je nevladna organizacija, ustanovljena z namenom promocije 
in razvijanja prostovoljskega dela ter solidarnosti med ljudmi. 
Njene aktivnosti so poleg prikazovanja prostovoljstva kot pozi-
tivne priložnosti tudi povezovanje posameznikov z želenimi 
oblikami prostovoljskega dela, usposabljanje prostovoljcev in 
pomoč organizacijam pri razvijanju prostovoljskega dela. Fi-
lantropija ima tudi svoj portal: prostovoljstvo.org, prek katerega 
lahko listaš po imeniku in se pridružiš slovenski mreži prosto-
voljskih organizacij. 

Voluntariat SCI Slovenia  
(http://www.zavod-voluntariat.si)

Voluntariat, zavod za mednarodno prostovoljno delo, je neprof-
itna in nevladna organizacija, ki nudi pomoč depriviligiranim 
družbenim skupinam preko prostovoljcev, ki v okoli 50 državah 
na vseh celinah nudijo svoje znanje, izkušnje ter delo na neprof-
itnih projektih socialnega ali ekološkega značaja ali naravne in 
kulturne dediščine. Prek njihovega spletišča lahko iščete medn-
arodne in domače tabore.

Očistimo Slovenijo v enem dnevu!  
(http://www.ocistimo.si/)

Po vzoru estonske akcije Let's do it 2008 bo spomladi 2010 tudi 
Slovenija organizirala največjo prostovoljno čistilno akcijo doslej 
s sloganom Očistimo Slovenijo v enem dnevu! – očiščenih bo 
več kot 10.000 popisanih divjih odlagališč in z njih odstranjeno 
prek 20.000 ton odpadkov, ki so nevarni za okolje in ogrožajo 
podtalnico, ki je za Slovenijo najpomembnejši vir pitne vode. 
Vključiti nameravajo vse prebivalce Slovenije, ne glede na sta-
rost, izobrazbo, etnično, versko ali politično pripadnost. Orga-
nizatorji naprošajo, da se vsakdo, ki je pripravljen pomagati, 
pred delovanjem prijavi – več podatkov najdeš na zgornjem 
naslovu. 

YouTube Video Volunteers  
(http://www.youtube.com/user/YTVideoVolunteers)

Prostovoljstvo se širi tudi v socialna omrežja – YouTube ponuja 
kanal Video Volunteers, ki povezuje neprofitne organizacije, 
ki iščejo prostovoljce, želijo ozaveščati ali spodbujati k pros-
tovoljstvu. Člani YouTube skupnosti lahko brskajo po video 
predstavitvah projektov, ki jih zanimajo, participacijo članov pa 
administratorji spodbujajo z akcijami. Rdeča nit meseca decem-
bra so bile človekove pravice, pri čemer so uporabnike spodbu-
jali k izdelavi lastnih videov, hkrati pa s tem osveščali spletno 
občinstvo o pomenu in kršitvah teh pravic. Škoda za domače 
deskarje pa je le ta, da kanal vsebuje predvsem projekte onstran 
Luže. 

  Mojca Jagodic

WTF!?

Prostovoljstvo na spletu
Prostovoljski tabori v Tanzaniji, ekološka delavnica na Hrvaškem, pomoč pri umetniških konstelacijah, 
delo z otroki na Irskem, največja slovenska čistilna akcija – kje, kdaj in kako? Pobrskajmo po spletu!
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Cenik velja od 4.1.2010. Vse cene so v EUR in e vsebujejo DDV.

FITNESS STUDIO IRENA
FITNES 
dopoldanska karta         20,00 EUR
celodnevna karta            27,90 EUR
SAVNA                                 8,50 EUR
SOLARIJ (9 min)                               4,30 EUR
SQUASH                              6,80 EUR

PROŠPORT
SKUPINSKA VADBA 
mesečna karta - 8 obiskov    20,00 EUR
mesečna karta - 12 obiskov    28,00 EUR
mesečna karta - neomejena   35,00 EUR
FITNES 
mesečna karta - neomejena  30,00 EUR
trimesečna karta - neomejena  75,00 EUR
BADMINTON                         4,50 EUR

VITACENTER
SKUPINSKA VADBA 
10 obiskov (veljavnost 90 dni)  32,13 EUR
mesečna karta - neomejena  32,13 EUR
trimesečna karta - neomejena  76,93 EUR

TAXI MONET
1 km vožnje                         0,65 EUR

GORENJSKA 
BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA
ob nakupu vrednostnih papirjev  brezplačno odpiranje 
trgovalnega računa 

KONCERTI.NET
5% popusta pri nakupu aranžmajev 

MARGENTO STORITVE
Polnitev predplačniških računov mobilnih operaterjev. 

MEGACENTER
20% popusta pri �tnesu, skupinski vadbi, solariju, savni, 
badmintonu in squashu 

KŠK
FOTOKOPIRANJE ČLANI 
A4 ena stran                        0,04 EUR
A4 obojestransko               0,07 EUR
A3 ena stran                         0,09 EUR
A4 ena stran barvno          0,45 EUR
vezava                                    0,50 EUR
FOTOKOPIRANJE NEČLANI 
A4 ena stran                       0,08 EUR
A4 obojestransko               0,15 EUR
A3 ena stran                         0,15 EUR
vezava                       1,00 EUR

TK TRIGLAV KRANJ
TENIS – 1h (zimska sezona) 
pon – pet (dop.)            6,50 EUR
pon – pet (pop.)           13,00 EUR
sob, ned                          13,00 EUR

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
tečaji tujih jezikov        252,00 EUR

KNJIŽNICA KRANJ
2,40 EUR cenejša članarina 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
2,50 EUR cenejša vstopnica 

FLY BOX
1 vadba                               4,00 EUR

ŠD ČRNI PANTER
mesečni tečaj kickboxa   25,00 EUR

DRUŠTVO KI AIKIDO
mesečni tečaj ki aikida   30,00 EUR

MAXXIMUM SHOP
20% popusta pri nakupu športne prehrane 

SKISCHOOL.SI KRANJSKA 
GORA
50% popusta na dnevno izposojo smučarske ali snow-
board opreme 
20% popusta na servisiranje smuči ali snowboarda 
15% popusta na individualne ure smučanja ali deskanja

KOLOSEJ
kino vstopnica 4,30 EUR

BOWLING KLUB 10
1h bowlinga                     8,00 EUR
brezplačna izposoja obutve 

PROTENEX
BADMINTON                      9,00 EUR
MULTI IGRIŠČE                37,00 EUR
TENIS                                    10,00 EUR

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
OLIMPIJSKI BAZEN 
enkratna vstopnica         2,50 EUR 

A2U BIKES
15% popusta pri nakupu in servisnih storitvah 

FOTO BONI
razvijanje 4 fotogra�j       9,00 EUR

MANILA CLUB
15% popust pri igranju biljarda 

VOGU
ODBOJKA NA MIVKI            6,00 EUR 
SKUPINSKA VADBA 
mesečna karta - 8 obiskov   10,00 EUR
mesečna karta - 12 obiskov   12,00 EUR
BADMINTON                         6,00 EUR
SQUASH                                 6,00 EUR
TENIS                                       3,00 EUR
SPINNING 
mesečna karta - 4 obiski 10,00 EUR
mesečna karta - 8 obiskov   16,00 EUR

SMUČARSKE KARTE
KRVAVEC/ROGLA 
pon – pet  18,00 EUR
pon – ned 22,00 EUR
STARI VRH 
nočna smuka 12,00 EUR
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Franja Gros je bila že aktivna prostovoljka, ko se je odločila, 
da svojo prostočasno aktivnost poveže z navdušenjem nad 
raziskovanjem novih dežel in kultur. Njene želje je zaobjemal 
projekt GLEN (Global Education Network of Young Europeans), 
ki mlade Evropejce s prostovoljnim delom v državah svetovne-
ga juga neformalno izobražuje o globalni soodvisnosti, tra-
jnostnem razvoju in odgovorni razvojni politiki. Projekt ponuja 
številne destinacije na več kontinentih, Franjo pa je privlačila 
predvsem Tanzanija. »V prvi vrsti zaradi Afrike same, saj sem si 
želela že dolgo časa odpotovati na ta črni kontinent in se zazibati 
v ritmih njihove glasbe, kulture in naravnih lepot,« svojo odločitev 
obrazloži prostovoljka. 

Po dveh izobraževalnih seminarjih na mednarodnih tleh je bila 
Franja pripravljena za let na jug, ki se je končal v največjem 
tanzanijskem mestu Dar es Salaam, kjer se je ugnezdila za 
prihajajoče tromesečje. Čeprav je okoli nje utripalo povsem 
drugačno življenje, jo kulturni šoki niso prehudo pretresli, saj je 
že pred tem pohajkovala po oddaljenih tujih logih. »Tudi  oseb-
nostno sem takšna, da me stvari ne vržejo iz tira tako hitro, hkrati 
skušam vse, s čimer se srečam, sprejeti, vključiti v tamkajšnjo kulturo 
in si stvar razložiti,« pove in doda: »Vseeno pa mi je v spominu 
ostala živa in čustveno močna slika zelo mladih deklet, ki 
zvečer ob cesti služijo denar in v nočnih klubih s praznino 
v očeh plešejo v objemu starejših belih turistov.« 

Nekoliko grenko je bilo tudi soočenje z naravo njenega prosto-
voljnega dela. Medtem ko so nekateri soprostovoljci odpotovali 
na teren v samotne tanzanijske vasi, je bila sama ujeta v admin-
istrativnem okolju nemške pisarne. »Tri mesece sem vsak dan po 
osem ur preživela v pisarni, opravljala administrativna dela in bila 
obkrožena predvsem z Nemci,« se razočarano spominja Franja. 
»Ne me razumeti narobe, z Nemci se prav dobro razumem, vendar 
sem vseeno šla v Tanzanijo z željo po sodelovanju z domačini in 
lokalnim prebivalstvom,« hitro pripomne. Vsebinska zasnova 
projekta se je hkrati znatno predrugačila, zaradi česar so se 
njene naloge povsem razlikovale od načrtovanih. 

Kljub vsemu je situacijo sprejela odprto in se z njo kar najbolj 
uspešno tudi spoprijela. »Kljub oviram mi je vseeno uspelo vz-
postaviti stik z lokalnimi organizacijami in organizirati delavnice 
na temo HIV za študente ene izmed tamkajšnjih univerz,« pove 
Franja, ki je tako z lastnim trudom prispevala k ozaveščanju 
lokalne mladine. Franja se zaveda, da so trije meseci občutno 
premalo za tektonske premike na izbranem področju dela, zato 
so bili njeni cilji osredotočeni predvsem na majhne prispevke 
k obrnitvi celotne situacije. Hkrati je s prostovoljnim delom 
nadgradila tudi svojo osebnost: »Kadar deliš svoje znanje, 
čas in ideje, nekaj daješ in prispevaš za druge, nazaj pa 
dobivaš veliko enkratnih izkušenj za prihodnje izzive.« 
Nemalo si jih je nabrala tudi med enomesečnim prečesavanjem 
Tanzanije po izteku projekta. »Videla sem dobršen del Tanzanije in 
spoznala čudovite ljudi. Z nekaterimi od njih imam še vedno stike,« 
zadovoljno sklene prostovoljka Franja Gros. 

  Pina Sadar

  Franja Gros

Kadar deliš svoje znanje, čas in ideje, nekaj daješ in 
prispevaš za druge, nazaj pa dobivaš veliko enkratnih 

izkušenj za prihodnje izzive

Prostovoljstvo na črnemu kontinentu
Prostovoljskega dela ne zajezujejo državne ali kontinentalne meje, kar je prvoosebno izkusila tudi Franja 
Gros. Prostovoljstvo jo je popeljalo vse do osrčja Afrike, natančneje do Tanzanije, kjer je tri mesece sode-
lovala na mednarodnem projektu, povezanem s problematiko HIV-a. Čeprav praksa ni povsem izpolnila 
obljubljenih pričakovanj, se svojega afriškega poletja spominja z naklonjenostjo. 

S CULO NA RAMI
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Kdo lahko postane prosto-
voljni gasilec?
Prostovoljni gasilec lahko postane 
vsak, ki ima željo sodelovati pri ak-
tivnostih prostovoljnega gasilskega 
društva. To so lahko od najmlajših, 
se pravi prvošolcev, pa tudi mlajši 
so že prišli, pa vse do starejših 
občanov in upokojencev, ki na 
različne načine pomagajo pri delo-
vanju društva.

Ampak sodelovanje v društvu najbrž še ne pome-
ni, da lahko nekdo sodeluje pri intervencijah.
Ne, vsak je najprej pripravnik, kar pomeni, da na vseh vajah, 
ki jih pripravljamo tekom leta, opazuje ostale člane pri delu, 
potem pa si z opravljanjem izpitov pridobi čin gasilca, s čimer je 
pripravljen na sodelovanje pri intervencijah. Seveda pa je to na 
začetku mišljeno v tistih malo bolj »milih« oblikah, začetnik še 
ne more sodelovati pri zahtevnejših operacijah. 

Za kaj so pristojni prostovoljni gasilci?
Prostovoljno gasilstvo je razdeljeno na kategorije. Te kategorije 
so 4 in z njimi sta določena tudi pristojnost in obseg nalog. Naše 
društvo se uvršča v prvo kategorijo, kar pomeni, da delujemo le 
kot podpora poklicni enoti, medtem ko so višje kategorizirana 
društva lahko tudi vodilne enote v svojem okolišu, kar navadno 
pomeni, da v bližini ni nikjer poklicne enote in so sami prvi na 
kraju nezgode.

Kakšna pa je struktura intervencij v vašem 
društvu? Za kakšno vrsto posredovanj gre 
največkrat?
Pri nas je predvsem ogromno poplav, potem je precej gozdnih 
požarov, ker je okoliš oziroma naš rajon precej gozdnat, nekaj 
stanovanjskih požarov in na vsake toliko časa kakšen požar gos-
podarskega poslopja. Se pa dogajajo tudi požari v industrijskih 
objektih – nedolgo nazaj je bil požar v tovarni Sava –, saj je okoli 
Stražišča precej gospodarske infrastrukture: raznih proizvodnih 
obratov, delavnic, mizarskih delavnic in podobnega, tako da so 
tudi tovrstni požari zadnje čase kar pogosti.

Kakšna pa je bila vaša vloga med zadnjimi popla-
vami?
Predvsem črpanje vode na določenem okolišu, za katerega 
smo bili zadolženi še z določenimi drugimi gasilskimi društvi. 
Tam smo skrbeli, da nivo vode v kleteh ni naraščal in da smo ga 
poskušali sproti znižati, dokler se nista dež in voda umirila.

Kako je v kranjski regiji z drugimi prostovoljnimi 
gasilskimi društvi? Koliko jih je?
V okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj deluje 16 gasilskih 
društev. Vsa ta društva so 1. kategorije, to je predvsem zaradi 
poklicne enote, ki deluje v Kranju, kar pomeni, da imamo vsa 
društva približno enake pristojnosti. Se pa seveda število in 
vrsta intervencij od kraja do kraja malenkostno razlikujejo.

Ali so posamezna društva specializirana za kakšno 
od nalog?
Ja, te zadeve so se znotraj Gasilske zveze že začele odvijati, kar 
pomeni, da naj bi določena društva dobila določene zadolžitve. 
PGD Kokrica je že zadolženo za UKV zveze, torej za center zvez, 
kar pomeni, da če na intervenciji poleg poklicne enote sodelu-
jeta še dve gasilski društvi, se postavi center zvez. Tedaj se ak-
tivira še PGD Kokrica, še tretje društvo, in preko njih se potem 
odvija vsa komunikacija. 

Kako pa se prostovoljna gasilska društva finan-
cirajo?
Deloma se financirajo s strani Gasilske zveze MOK, ki sredstva 
pridobi od občine in jih prerazporedi glede na točkovnik med 
društva. Poleg tega Gasilska zveza financira tudi zavarovanje 
vozil in pa registracijo, delno pa tudi nabavo opreme. 

Koliko in kako pa vadite?
Obvezne vaje so vaje po točkovniku Gasilske zveze, to je vsega 
skupaj 6 vaj na leto, od katerih je ena nočna in ena nenapove-
dana vaja, ostale pa se dogajajo podnevi. Druge vaje in usposa-
bljanja znotraj društva pa se izvajajo po dogovoru med člani in 
obdobju primerno. Imamo tudi skupne vaje z drugimi društvi, 
najbolj se povezujemo z gasilci na Joštu, v Bitnjem in v Žabnici.

Česa pa se prostovoljni gasilci najbolj bojite?
Ja, po eni strani si želimo čim več intervencij, po drug pa seveda 
čim manj. Problem pri prostovoljnih gasilcih je pomanjkanje in-
tervencij in s tem pomanjkanje same prakse, kar onemogoča 
razvijanje teoretičnih znanj. Strahove ima pa vsak svoje: nekat-
eri se bojijo višine, drugi krvi ...

 &    Jan Grilc

Rok Kristan, poveljnik Prostovoljnega  
gasilskega društva Stražišče
Najpogostejša oblika prostovoljstva je prav udejstvovanje pri prostovoljnih gasilskih društvih. O njihovem 
delovanju smo se v prostorih stražiškega gasilskega doma, ki ga bodo letos začeli prenavljati, pogovarjali 
z Rokom Kristanom, poveljnikom gasilske enote.

Problem pri prostovoljnih gasilcih je pomanjkanje 
intervencij in s tem pomanjkanje same prakse, kar 

onemogoča razvijanje teoretičnih znanj.
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Dijaki, pozor!
Četrtošolci in četrtošolke oziroma maturantje in maturantke se počasi, a vztrajno bližajo eni izmed 
najpomembnejših odločitev v življenju: kam naprej? S podobnimi besedami jih podobno vztrajno bom-
bardirajo vsi profesorji, starši, socialne delavke in drugi, ki se jim zdi, da dijak pri svojih letih še ni sposo-
ben tega dojeti.
Vendar pa je odločitev, kaj študirati, in kam, veliko lažja, če di-
jaki pridobijo čim več podatkov o nadaljnjem šolanju. Lahko 
se sicer obrnejo na profesorje in za to usposobljene ljudi ter se 
odpravijo na informativne dneve. A profesorji so živeli v drugih 
časih, ostali le predavajo naprej, kar so se naučili iz prospektov, 
na informativnih dneh pa vse fakultete, logično, oglašujejo 
same sebe. 
Tako Klub študentov Kranj 6. februarja 2010 za dijake 
zaključnih letnikov pa tudi njihove starše organizira še do-
daten, neformalen informativni dan Študenti dijakom, 
ki bo potekal od devete ure zjutraj v prostorih ESIC Kranj 
(Ekonomsko-storitveni izobraževalni center). Predavanja bodo 
potekala vsako polno uro, vrstni red pa bo objavljen na spletni 
strani www.ksk.si/sd.
Tak informativni dan izstopa zato, ker fakultete in nekatere smeri 
na njih predstavljajo študentje sami, ki brez zavor pripovedujejo 
tako o dobrih kot tudi o slabih plateh ustanove, ki jo obiskujejo. 
Predstavitev je premišljeno zasnovana in dopolnjujejo jo mul-
timedijski pripomočki. Kakršna koli vprašanja obiskovalcev so 
dobrodošla, saj dogajanje poteka v sproščenem okolju.
Lansko leto so predstavili več kot 30 fakultet: AGRFT, Aka-
demijo za likovno umetnost, Biotehniško, Ekonomsko, Filo-
zofsko, Naravoslovno-tehniško, Teološko, Pravno, Pedagoško, 
Veterinarsko in Medicinsko fakulteto, Fakulteto za arhitekturo, 
družbene vede, matematiko in fiziko, organizacijske vede, 
strojništvo, upravo, šport, varnostne vede, gradbeništvo in geo-
dezijo, računalništvo in informatiko, elektrotehniko, farmacijo, 
humanistične študije, kemijo in kemijsko tehnologijo ter Inštitut 
in akademijo za multimedijo. Poleg predstavitev fakultet pa bo 
vmes tudi nekoliko drugačno predavanje – o študiju v tujini, 
izmenjavah, praksi v tujini, o življenju v dijaškem domu.

Klub študentov Kranj pa vsako leto izda tudi vpisno publikaci-
jo Napotnik, ki na približno 24 straneh nudi pomoč dijakom 
in odgovore na njihova pogosta vprašanja v zvezi s prijavljan-
jem ter vpisovanjem v študijske programe. Bodoči bruci bodo 
Napotnik prejeli preko svojega razrednika, sicer pa bo dosegljiv 
tudi na Infotočki KŠK in na nekaterih drugih mestih.
Prireditev Študenti dijakom je eden najpomembnejših 
izobraževalnih projektov na Gorenjskem. Tedaj se zbere tudi do 
tisoč četrtošolcev in njihovih staršev, ki pridejo po informaci-
je iz prve roke. O uspešnosti tega dogodka pričajo še pozi-
tivni rezultati ankete, razdeljene med obiskovalce na vsakem 
prejšnjem neformalnem informativnem dnevu.

  Maša Nahtigal

  Zaze
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Očistimo Slovenijo v enem dnevu
Spomladi leta 2008 se je več kot 50.000 prebivalcev Estonije pridružilo čistilni akciji Let's do it, Estonia. 
V zgolj petih urah jim je uspelo odstraniti kar 10.000 ton smeti s črnih odlagališč, za kar bi sicer država 
porabila tri leta in 22 milijonov evrov, če bi se tega lotila z običajnimi postopki. Tako je estonskim aktiv-
istom s svojo akcijo uspelo očarati ljubitelje okolja po Evropi in kmalu se je pojavila pobuda, da bi izvedli 
tako akcijo tudi pri nas.
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki jo organizirajo 
Ekologi brez meja, se bo tako odvijala 17. aprila 2010, ko rastje še 
ni tako bujno, da bi oteževalo odkrivanje odlagališč. Takrat se bodo 
slovenski prostovoljci zbrali in poskusili očistiti naravo tako uspešno, 
če ne celo bolje kakor so jo poprej v Estoniji. Stroški naše akcije naj 
bi znašali okoli 500.000 evrov, medtem ko je estonska akcija stala 
približno 700.000 evrov, seveda pa je vse odvisno od tega, koliko 
bodo posamezni partnerji pripravljeni prispevati k akciji.

Na uvodnem sestanku, ki so ga imeli septembra 2009, se je v Lju-
bljani zbralo le 16 prostovoljcev. Čez tri tedne je podporo in prip-
ravljenost za sodelovanje izkazalo že več kot 350 ljudi, vsak dan pa 
število narašča, tako da pričakujejo, da se bo akcije udeležilo več kot 
200.000 prostovoljcev.
Sestanki se sicer odvijajo samo v Ljubljani, ker se jih tam lahko 
udeleži največ članov, a organizatorji poskrbijo, da so poročila hitro 
dostopna vsem članom na spletni strani, poročilo dogajanja v sku-
pini pa registriranim prostovoljcem pošljejo po e-pošti. Regijska ali 
občinska srečanja naj bi sicer organizirali za to zadolženi posamezni 
koordinatorji, sicer pa se podporniki akcije lahko prek foruma za 
srečanja v lastnem kraju domenijo tudi sami.
Kdor se akcije želi udeležiti, ga organizatorji vabijo, da se pred de-
lovanjem prijavi prek elektronske pošte – naslov najdete na njihovi 
spletni strani www.ocistimo.si. Prostovoljec bo nato takoj vpisan 
v bazo in glede na njegov kraj delovanja in interese obveščen kako 
se lahko vključi.
Akcija bo obsegala vse površine z izjemo tistih, ki se nahajajo v nep-
osrednih bližinah hiš, se pravi bližje od 50 metrov. Pri ostalih površinah 
naj bi vsi sodelujoči pazili, da ne povzročijo kakšne dodatne škode. 
Vsi bodo tudi prejeli natančna navodila, katere vrste odpadkov lahko 
varno odstranijo in katere naj raje pustijo na terenu, da jih odstranijo 
za to izurjeni ljudje. V primeru, da bo na kakšnem zemljišču lastnik 
zahteval, da se prostovoljci z njega odstranijo, bodo to seveda sto-
rili, lastnik pa bo na dom dobil opozorilo, saj je po zakonu dolžan 
površino, ki jo ima v lasti, počistiti, sicer bo dobil kazen.

Poleg simbolnega pomena akcije, da zmoremo ljudje stopiti sku-
paj in nekaj doseči ter da znamo ceniti in negovati naravo, je cilj 
predvsem očistiti ulice, sprehajalne poti, mestna središča ter dvigniti 
osveščenost prebivalcev Slovenije o problematiki odpadkov. Želijo 
odstraniti kar 20.000 ton odpadkov, ki ogrožajo naše okolje in pod-
talnico, ki je za nas najpomembnejši vir pitne vode. 
To bo doslej največja prostovoljna čistilna akcija, saj bodo k sodelo-
vanju povabljeni vsi slovenski vrtci in šole, fakultete, zavodi, okoljske 
organizacije, vladne ter nevladne inštitucije, ekipe strokovnjakov, 
člani prostovoljnih društev, podjetij, tabornikov, skavtov in vojske ali 
na kratko, prav vsi. S skupnimi močmi naj bi v enem dnevu počistili 
odpadke, ki so odvrženi v gozdovih, naseljih in vaseh, ob poteh in 
cestah v urbanem okolju ter na hribovskih poteh, obrežjih rek in 
morja.
Register vseh divjih odlagališč do zdaj še nikoli ni bil narejen, ker naj 
bi bilo to predrago, zato prostovoljci že skušajo narediti podatkovno 
bazo z lokacijami vseh divjih odlagališč po Sloveniji, ki jo bodo nato 
posredovali pristojnim. Za enkrat je bilo namreč popisanih le 10.000 
divjih odlagališč, medtem ko se po ocenah organizatorjev prava 
številka vrti okoli 50.000, kar pomeni okrog 400.000 ton odpadkov, 
od katerih naj bi jih bilo kar 20 odstotkov izjemno nevarnih ljudem 
in živalim. Te odpadke predstavljajo predvsem ostanki nekoč prilju-
bljene azbestne salonitne strešne kritine, zanje pa bodo med akcijo 
poskrbele pristojne službe, ki so izurjene za ravnanje z njimi. 

Torej, kdor bi rad pomagal pri ohranjanju čistoče našega okolja, naj 
se čim prej prijavi kot prostovoljec in si vzame čas v soboto, 17. 4. 
2010, ter pomaga po svojih močeh. Akcija bo izvedena v vsakem 
vremenu in drugega datuma ni.
Za še kakršno koli dodatno informacijo si oglejte prej omenjeno 
spletno stran, lahko pa tudi izkažete svojo podporo z včlanitvijo v 
njihovo skupino na Facebooku.

  Urša Bajželj

 Bojan Okorn
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19ka

Sonja Vidergar
Sonja Vidergar, uni. dipl. soc. ped., je zaposlena kot socialna pedagoginja v Zavodu Korak (Zavod za varst-
vo in rehabilitacijo po poškodbi glave Korak, Kranj). V tem zavodu izvajajo programe, s katerimi pomagajo 
osebam po poškodbi možganov, naloga socialnega pedagoga pa je pomoč pri vključitvi posameznikov v 
širšo socialno skupnost. Predstavlja pa tudi kontakt za prostovoljce, ki so vedno dobrodošli. Za več infor-
macij obiščite njihovo spletno stran www.zavod-korak.si. 

1. Ali so zares pristali na Luni ali gre za teorijo 
zarote? 

 Mislim, da zares. Sicer ne vem več, v kaj naj verjamem.

2. Kaj je bilo prej, kura ali jajce?
 Kura, ta je znesla jajce in izvalil se je petelinček.

3. Vzornik v življenju?
 Vsi tisti, ki jim nikoli ne zmanjka energije in delajo pozno v 

noč, kar meni nikoli ne uspe.

4. Zgodovinska oseba, ki bi jo povabili na 
pijačo?

 Einstein, da bi mi razložil stvari, ki jih nikoli nisem 
popolnoma razumela.

5. Najzaslužnejši Slovenec in najzaslužnejši 
Kranjčan?

 Slovenec – Valvasor, Kranjčanka pa gospa Mateja Korošec, 
ki je ustanovila Zavod Korak.

6. Najbolj čudno delo, ki ste ga do sedaj 
opravljali?

 Delo v času poletnih počitnic pri mizarju.

7. Ali jeste meso?
 Seveda, zakaj ne?

8. Katerega od tujih jezikov bi se želeli naučiti?
 Španščino.

9. Na morje na Hrvaško: da ali ne?
 Da, tja grem s svojo družino skoraj vsako leto.

10. Študentski funkcionarji: koristni ali mafija?
 Odvisno od značaja oseb.

11. Kako pozdravite prijatelje?
 Živjo, kako si danes?

12. Kaj vas je v zadnjem času najbolj nasmejalo?
 Uporabnik danes dopoldne, ko mi je povedal nekaj 

smešnega, česar pa vam ne smem povedati.

13. Vaše najljubše prevozno sredstvo?
 Avto, čeprav ni ne vem kaj.

14. Turčija v Evropsko unijo? (da, ne)
 Hm … jaz in politika nisva za skupaj.

15. Podpirate istospolne poroke?
 Ne. Sicer me ne moti, če sta dva, ki sta istega spola skupaj, 

ne podpiram pa porok in posvojitev otrok.

16. Vaša najljubša knjiga in film?
 Knjiga – kakšen sprostitveni roman, na primer Bela 

Masajka, film – Kekec.

17. Na katere revije in časopise ste naročeni?
 Trenutno samo Reporter.

18. Ste se v otroštvu kdaj pretepali?
 Tudi. V prvem razredu sem premagala vse sošolce v 

polaganju rok. Z bratom sva si bila kar naprej v laseh, v 
resnici pa sem ga imela najraje.

19. Kaj bi vas lahko razjezilo tako zelo, da bi bili 
pripravljeni koga zadaviti z golimi rokami?

 Verjetno ni stvari, ki bi me spravila tako zelo ob živce. Sem 
zelo potrpežljiva oseba.

  Maša nahtigal

 Sonja Vidergar
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Prostovoljstvo – moj dolg skupnosti
Združeni narodi so 17. decembra leta 1985 proglasili mednarodni dan prostovoljnih delavcev. Odtlej vsako 
leto 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljnega dela za ekonomski in družbeni napredek 
(International Volunteer Day for Economic and Social Development) ali mednarodni dan prostovoljcev. 
Njegov cilj je prostovoljno delo narediti vidnejše na lokalni, nacionalni ter mednarodni ravni.
Vsakdo od nas ima moralno obvezo pomagati skupnosti. Dolžni 
smo pomagati tistim, ki so pomoči potrebni.
Če vam je dolgčas in ne veste, kaj bi sami s seboj, poskusite še sami. 
Najprej vam bo verjetno malo tuje, če ste navajeni, da za opravljeno 
delo dobite tudi plačilo, ampak to je nekaj povsem drugačnega. 
Tokrat vaša nagrada ne bo materialna, pač pa jo bosta odtehtala 
nasmeh ali zahvala osebe, ki ste ji pomagali. Kar pa pomeni veliko 
več kot kateri koli denarni znesek. 

Naučili se boste mnogo novih stvari, pridobili nove življenjske 
izkušnje in spoznali nove ljudi. Počutili se boste koristne. Spoznali 
boste, da vam ni najtežje, in da obstajajo ljudje z veliko večjimi prob-
lemi ter takšni, ki živijo v veliko težjih okoliščinah.

  Sara Kocijan, novinarka portala tnrb.net

 Bojan Okorn, Rožle Bregar

Prostovoljka sem postala v drugem letniku 
srednje šole, in sicer v društvu Terra, ki se ukvarja s 
preprečevanjem odvisnosti ter spolno prenosljivih 
bolezni. Takrat se je vse dogajalo nekako slučajno, 
danes pa sem izredno vesela, da sem se znašla 
v tej skupini ljudi. Na začetku je bila to samo 
zabava. Veliko smo se družili in govorili o raznih 
temah, nismo se zavedali, kakšne razsežnosti 
pravzaprav ima prostovoljstvo. Doslej smo storili 
veliko za skupnost, v kateri živimo. Učimo mlade 
o škodljivosti alkohola in drog ter o posledicah 
njihovega uživanja. Borimo se proti predsodkom o 
ljudeh, okuženih z virusom HIV. Slednje je še vedno 
tabu, toda upam, da bodo ljudje kmalu razumeli, 
da okuženi niso nikakršne pošasti in da ni potrebe 
po tem, da bi se jih bali. Naše delo ni pretirano 
veliko niti nismo z njim naredili spektakularnih 
potez, pa vendar smo nekaterim pomagali do 
sprememb v njihovem življenju. 
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NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ 
za meseca januar in februar

  
Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  ŠPORT
16. januar 2010, sobota
Smučanje: Heiligenblut
06.00, izpred hotela Creina v Kranju, 30 € za člane 
KŠK, 40 € za nečlane, cena vključuje smučarsko 
karto, avtobusni prevoz in nezgodno zavarovanje, 
dodatne informacije na smucanje@ksk.si, prijave na 
INFO točki KŠK.

Badminton turnir
10.00, RC Vogu (Sp. Besnica), za člane KŠK 4 €, za 
nečlane 8 €, dodatne informacije: badminton@
ksk.si

Družabne igre: Turnir Naseljenci otoka 
Catan
16.00, Kavarna Zlato polje, za člane KŠK 3 €, za 
nečlane 5 €, dodatne informacije: catan@ksk.si

18. januar 2010, ponedeljek
Osnovni badminton tečaj
16.30, Športna dvorana Zlato polje, 60 € za člane 
KŠK, 80 € za ostale, 10-urni badminton tečaj, do-
datne informacije na badminton.tecaj@ksk.si

22. januar 2010, petek
Ročni nogomet: turnir
17.00, Prošport center, Stražišče, člani KŠK 1 €, 
nečlani 2 €, informacije: rocni.nogomet@ksk.si, 040 
93 86 42 (Seba).

23. januar 2010, sobota
Družabne igre: Turnir Magic the gather-
ing
10.00, Mladinski kulturni center Kranj, za člane KŠK 
8 €, za nečlane 12 €, dodatne informacije: magic@
ksk.si, število mest je omejeno.

6. februar 2010, sobota
Badminton turnir
10.00, RC Vogu (Sp. Besnica), za člane KŠK 4 €, za 
nečlane 8 €, dodatne informacije: badminton@
ksk.si

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  KULTURA
17. januar 2010, nedelja
Potopisni večer: S kolesom okoli sveta
19.30, KluBar, Simon Eržen, vstop prost

21. januar 2010, četrtek
Četrtkanje: Trance Progressive
 21.00, KluBar, glasba: DJ Funkadeliq, DJ Crocy, 
Elyksir

23. januar 2010, sobota
Ustvarjalne delavnice: Okrasne dišeče 
pomaranče
18.00, KluBar, brezplačno za mlajše od 30 let, 
ostali 2 €

Glasbeni tematski večer: Vročica sobotne 
noči - D.I.S.C.O. 
21.00, Down Town - Rock Bar, vstop prost, DJ Tomzi

24. januar 2010, nedelja
Potopisni večer: Iran
19.30, KluBar, Matic Bitenc, vstop prost

28. januar 2010, četrtek
Četrtkanje: Večer norih frizur 
21.00, KluBar, glasba: funky disco/house, DJ Jani, 
nagrade za naj frizure.

31. januar 2010, nedelja
Potopisni večer: Islandija
19.30, KluBar, Živa Slavec, vstop prost

7. februar 2010, nedelja
Potopisni večer: JV Azija
19.30, KluBar, Neža Juvan in Dane Omersa, vstop 
prost

14. februar 2010, nedelja
Potopisni večer: Nikaragva
19.30, KluBar, Dimitri Duhannoy, vstop prost

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  SOCIALA IN ZDRAVSTVO
1. - 31. januar 2010
Preventivna akcija: Cepljenje proti klo-
pnem meningoencefalitisu
Info točka KŠK, nečlani: ena doza cepiva 32,90 €, 
dva odmerka pa 65,8 €. Člani: ena doza cepiva 22,90 
€, dva odmerka pa 45,8 €.

19. januar 2010, torek
Pravna pomoč
18.00, prostori Kluba študentov Kranj (Glavni trg 
20), na vprašanja s pravnega področja vam bo 
odgovarjal študent 4. letnika Pravne fakultete v 
Ljubljani.

26. januar 2010, torek
Pravna pomoč
18.00, prostori Kluba študentov Kranj (Glavni trg 
20), na vprašanja s pravnega področja vam bo 
odgovarjal študent 4. letnika Pravne fakultete v 
Ljubljani.

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  IZOBRAŽEVANJE
21. januar 2010, četrtek
Tehnološki večeri: Flex on Rails
19.30, OpenLab, Koroška cesta 19, Kranj, vstop 
prost, predaval bo Uroš Galič.

30. januar 2010, sobota
Ekskurzija: Gradovi Kralja Matjaža
05.30, Črna na Koroškem - Podpeca, člani KŠK 13 
€, ostali 20 € 

4. februar 2010, četrtek
Nadaljevalni tečaj risanja in slikanja 
17.00, Gimnazija Kranj, člani KŠK 130 €, ostali 190 
€ (možnost plačila na tri obroke), 10-tedenski 
nadaljevalni tečaj risanja in slikanja, pod vodstvom 
akademske slikarke in mag. umetnosti Nataše Jan, 
cena vključuje vodenje in ves material.

6. februar 2010, sobota
Študenti dijakom: neformalni informa-
tivni dan
09.00, ESIC Kranj (nova ekonomska šola), vse o tvoji 
fakulteti iz prve roke.

13. februar 2010, sobota
Ekskurzija: Beneški karneval
zbor ob 6.30 pred Slogo na Primskovem, člani KŠK 
26 €, ostali 35 €; brez dodatnih doplačil, informacije: 
info@ksk.si, 031 863 357 (Matjaž).



TEMNICA
Poplava!
Poplave, ki so Slovenijo zajele v dneh okoli božiča, so v objektiv ujeli tudi naši fotografi. Gore-
njska je bila med najhuje prizadetimi regijami, saj se je škoda ustvarila v velikem številu 
občin – Bohinj, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki in Žirovnica. Prve ocene škode na Gorenjskem se gibljejo nekje okoli treh 
milijonov evrov, polovica te škode pa naj bi nastala samo v občini Bohinj. Voda je vdrla v 
približno 400 objektov, pri  reševanju situacije pa je sodelovalo okoli 600 pripadnikov uprave 
za zaščito in reševanje. Najhuje so bila prizadeta območja, ki ležijo neposredno ob vodotokih 
in jezerih. V Kranju so imeli gasilci največ dela na območjih, ki ležijo neposredno ob Savi, saj 
je voda tam zalivala kleti stanovanjskih hiš in gospodarske objekte. 

 Jan Grilc
   Bojan Okorn, Matic Zorman in Miran Alijagić



http://foto.ksk.si
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Dobrodelnost med športniki
Dobrodelnosti v športnih vrstah veliko pomeni, saj se mnogi športniki zavedajo, da s svojim statusom 
in denarjem lahko pomagajo nekaterim, ki so potrebni pomoči. Za dobrodelnost so še drugi razlogi, saj 
pomeni tudi avtopromocijo, a kljub temu si dobrodelni športniki zaslužijo vso pohvalo. Dogodkov in fun-
dacij, ki jih organizirajo ali vodijo športniki, je veliko, nekaj najbolj odmevnih v Sloveniji in po svetu pa si 
zasluži posebno omembo.
Eden izmed najodmevnejših dobrodelnih športnih dogodkov je 
bila zagotovo nogometna tekma na devetinosemdeseti rojstni 
dan Nelsona Mandele, na kateri so se najboljši afriški nogometaši 
pomerili proti ostalemu svetu. Ves dobiček je šel v dobrodelne 
namene, točneje za zdravljenje obolelih za AIDS-om in virusom HIV. 
Ravno Mandela je tudi človek, ki se je med prvimi zavedal pomemb-
nosti športa v življenju in dejal: »Šport ima veliko vlogo v življenju 
ljudi. Ima moč spremeniti svet, navdihovati ljudi in jih združiti, kot 
jih lahko le malokdo.«

Med najbolj znane dobrodelne športnike spada tudi nekdanji as in 
povratnik v svetu formule 1, Michael Schumacher. Zadnja v vrsti 
številnih tekem v njegovi organizaciji je bila karting tekma med 
večino voznikov formule 1, pred tem pa je večkrat obul nogometne 
čevlje in »zbiral denar« na nogomet-
nih zelenicah. Pred petimi leti se je 
njegova ekipa udeležila tudi do-
brodelne tekme v Sloveniji, kjer 
se je pomerila proti All Stars ekipi 
Slovenije. Takrat  so zbrali sredstva 
za zdravljenje otrok iz Bosne in Her-
cegovine, prizadetih zaradi min ter 
drugih bojnih sredstev.

Med športnike z dobrodelnim 
čutom zagotovo sodi tudi dok-
tor med nogometaši Luis Figo, ki 
je v zadnjih štirih letih svoje kari-
ere neprestano zbiral denar prek 
svoje fundacije in vsako leto tudi 
organiziral prijateljsko dobrodelno 
tekmo, ki so se je vselej udeležili 
največji zvezdniki svetovnega nogo-
meta. Med drugimi se je leta 2003 
tekme udeležil tudi Slovenec Zlatko 
Zahovič.

Tudi v Sloveniji imajo športniki redne dobrodelne akcije, lani je bila 
zelo odmevna akcija hokejistov Več kot gol. V njej so športniki za 
vsak dosežen gol prispevali 20 evrov v sklad in na koncu zbrali več 
kot 12.000 evrov za nakup pripomočkov za lažje sporazumevanje 
otrok s posebnimi potrebami. Z akcijo so začeli takratni hokejisti 
Acroni Jesenic Tomaž Razingar, Ivo Jan in brata Marcel ter David 
Rodman, kasneje pa se jim je pridružilo še več drugih športnikov, 
tudi nogometaši in rokometaši. 

Zdaj že upokojeni hokejist Tomaž Vnuk se je po končani dolgoletni 
karieri odločil za dobrodelno dražbo, kjer prodaja svoje drese vseh 
klubov in reprezentanc, za katere je v svoji uspešni karieri nastopal. 
Na spletu lahko vsakdo ponudi denar za star dres in nekateri so 
dosegli že kar visoke cene, tudi do 300 evrov. Izkupiček bo namenil 

ustanovi Rdeča žoga, ki pomaga socialno ogroženim družinam in 
prispeva k razvoju športa v Sloveniji.

Med slovenskimi “dobrotniki” pa zagotovo velja omeniti tudi 
dva Unicefova ambasadorja, ki prihajata iz športnih vrst. To sta 
člana nekdanje zlate slovenske nogometne reprezentance in 
člana številnih evropskih gigantov Marko Simeunović in Zlat-
ko Zahovič, ki se redno udeležujeta dobrodelnih dogodkov. 
Tudi Sebastjana Cimerotiča velja omeniti, saj redno prispeva 
denar otrokom s posebnimi potrebami.

Naštetih je le nekaj bolj znanih športnikov in njihovih akcij. Vse več 
športnikov ter vplivnih ljudi se odloča za dobrodelnost in četudi jim 
marsikdo očita predvsem samopromocijo, so takšna dejanja lahko 
za zgled vsem, ne samo športnikom.

V akciji Več kot gol so športniki zbrali več kot 12.000 evrov za 
nakup pripomočkov za lažje sporazumevanje otrok s poseb-
nimi potrebami.

Tomaž Vnuk se je po končani dolgoletni karieri odločil za do-
brodelno dražbo, kjer prodaja svoje drese vseh klubov in repr-
ezentanc, za katere je nastopal.

Dva Unicefova ambasadorja prihajata iz športnih vrst, to sta 
nogometaša Marko Simeunović in Zlatko Zahovič.

  Žan Sadar

 Oto Žan
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Vedno poceni – razprodaje
Po decembru pride januar in z njim zimske razprodaje. Vse lepo in prav, a kaj ko smo v predprazničnih ter 
prazničnih dneh za darila, dobrote, novoletna potovanja in kuhano vino zapravili več kakor ostale mesece 
v letu ter s tem povzročili (ne)popravljivo škodo svojim januarskim finančnim zmožnostim.

Pa vendar, razprodaje nas pričakujejo v vseh nakupovalnih 
središčih in manjših še živečih trgovinicah v središčih mest, zato 
se jim težko izognemo, tudi če si tega resnično ne želimo na-
kopati v breme. Rešitev je najverjetneje sledeča: ne vstopajte v 
nakupovalne centre in ostale trgovine s tekstilom, obutvijo, 
modnimi dodatki ter športnimi artikli praviloma tri tedne 
od začetka razprodaj. 
Pri nas naj bi se začele drugi ponedeljek v januarju, vendar so 
se letos pričele že na prvi ponedeljek v januarju, torej 4. 
Za vse tiste, ki pa ste razmišljali, da bi se nakupovat odpravili k 
sosedom – v Avstriji so se letos zimske razprodaje začele že 28. 
decembra, v Italiji pa 2. januarja. 

Kako se pravilno orientirati na razprodajah, je odvisno pred-
vsem od vaših želja, potreb in denarja, ki ste ga priprav-
ljeni zapraviti. V grobem bi ljudi, ki ravno v začetku januarja za 
oblačila in obutev zapravijo največ razdelili na:

•	 ljudi,	ki	si	po	znižanih	cenah	nakupijo	večji del zimske 
garderobe, ki jim ustreza; 

•	 ljudi,	ki	se	odločijo	privarčevati	tako,	da	si	na	razprodaji	
kupijo »zgolj« nekaj nujno potrebnih finančno 
obremenjujočih stvari npr. smučarska oprema, 
kvalitetni zimski čevlji itd.;

•	 in	ljudi,	ki	na	razprodajah	kupujejo	izključno	znižane	ar-
tikle modnih znamk, ki so kljub znižani ceni še vseeno 
(pregrešno) dragi, kjer velja miselnost, da se denimo za 
Guccijevo torbico ne splača odšteti 2450 evrov, medtem 
ko je 1225 evrov sprejemljiva cena.

Ko se sredi trgovine znajdete v zadregi, ker ne veste, če bi se 
odločili za nakup artikla, ki vam je všeč,  se najprej vprašajte, če 
boste to sploh nosili in s čim, kar že imate, bi artikel lahko 

kombinirali. Lahko se namreč znajdete v situaciji, da zaradi 
ugodnega artikla kupite še dve dodatni stvari, da lahko prvotni 
artikel sploh nosite, in na koncu spoznate, da celota presega 
vrednost, ki ste jo primarno želeli odšteti za želeni artikel. Torej 
nakup poceni obleke ni nujno najugodnejša varianta. 
Ravno v tem tiči past vseh »najugodnejših cen« in razprodaj. 
Pripravijo nas, da kupimo stvari, ki jih sploh ne potrebu-
jemo, po ugodnih cenah. Vendar je vsakršna vsota, ki jo 
zapravimo za nepotrebne stvari, previsoka.
Kljub temu pa so ugodne cene velikokrat tudi ugodne za naš 
žep, če kupujemo premišljeno. Ko se enkrat naučimo kupo-
vati izključno stvari, ki so nam resnično všeč, se nam prilegajo 
in so cenovno konkurenčne ter ne nazadnje, ki jih resnično 
potrebujemo, smo primerni kupci, da se brez strahu, da bomo 
zapravili preveč, odpravimo na lov za nizkimi cenami. 
Res je, da se pogledi okolice in naši lastni pogledi na stvari, ki 
jih resnično potrebujemo, razlikujejo, vendar se poskušajte o 
tem odločati ne oziraje na okolico (toda s tem ne izključujemo 
iracionalnih odločitev!). Če se torej znajdete v situaciji, ko vam 
je določen artikel nadvse všeč, vendar nimajo vaše številke, se s 
premislekom odločite, da ga preprosto ne boste kupili, namesto 
da bi kupili všečni artikel eno številko prevelik!

Razprodaje pa lahko izkoristimo tudi za razvajanje; priznajmo 
si, da je človeško, če včasih kupimo tudi kakšen kos garderobe, 
ki ga sicer nujno ne potrebujemo, vendar ustreza vsem ostalim 
zastavljenim pogojem. Če ste torej že dlje časa razmišljali o 
novih čevljih, krilu ali pa o pasu, ki se ujemo s torbico, je morda 
januar primeren mesec, da prekršite novoletne zaobljube in si 
kaj privoščite. 

  Barbara Zupanc

 Oto Žan
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PO KRANJU 

Nova podoba kranjske knjižnice
Osrednja knjižnica Kranj, ki je po statusu knjižnica regionalnega pomena, že vrsto let domuje v najetih 
prostorih na treh lokacijah. Neprimernost prostorov se kaže v oteženem dostopu bralcev do želenega 
gradiva, neprimernih prostorih za prireditve in posledično knjižnica izgublja vlogo kulturnega centra mes-
ta. Prav zaradi tega Kranj že nestrpno pričakuje novo knjižnico v Globusu, katere odprtje pa se premika 
dlje in dlje v prihodnost.
Direktor Osrednje knjižnice Kranj Viljem Leban nam je povedal, da 
odprtje nove knjižnice pričakuje še v tem letu. O točnih datumih ni 
želel govoriti, saj dopušča možnost, da se v katerikoli fazi projekta 
še kaj zavleče. Predaja praznega objekta brez notranje opreme 
knjižnici naj bi se zgodila v zadnjih dneh julija, potem pa je 
potrebna še namestitev notranje opreme in selitev vsega gradiva 

z različnih lokacij. Selitev naj bi se pričela avgusta ali septembra, 
nekatere izjave odgovornih v preteklosti pa  nakazujejo, da bi se 
slovesno odprtje knjižnice lahko zgodilo na občinski praznik, torej 
3. decembra letos. 

Površina knjižnice v prenovljenem Globusu naj bi po besedah 
Lebana znašala okoli 5080 kvadratnih metrov, razdeljena pa naj bi 

bila na več nadstropij. Skladišče bo zavzemalo del kleti Globusa. 
Samostojen vhod v knjižnico bo stal v pritličju na 

vzhodni strani Globusa (torej iz Gregorčičeve 
ulice). V delu pritličja, ki bo pri-

padal knjižnici, se bo 

nahajala vstopna cona 
– trije avtomati za izpo-
sojo in vračilo knjig (t. i. 
knjigomati, ki so zdaj že 
nameščeni v splošnem 
oddelku OKK), infor-
macijski pult, čitalnica s 
časopisjem in revijami 
ter prostor, kjer bodo 
nameščeni računalniki, preko katerih bodo lahko obiskovalci 
dostopali do interneta. V prvem nadstropju, kjer bo knjižnica raz-
polagala s polovico površine, bo otroški oddelek s pravljično sobo 
in računalniško učilnico za otroke, glasbena soba, kjer bo razstav-
ljeno glasbeno gradivo in nameščene naprave poslušanje, soba za 
mlade, kjer bodo lahko mladi preživljali prosti čas, ne bo pa namen-
jena študiju ali učenju, in večnamenska dvorana, ki bo sprejela 
približno 140 ljudi, v njej pa bodo konference, predavanja, nastopi 
in podobni dogodki. V prvem nadstropju bo tudi filmska soba, 
kjer bo mogoč ogled filmov. Tu se zastavlja vprašanje o avtorskih 
pravicah, vendar Leban pravi, da ne gre za javno predvajanje in da 
imajo to vprašanje rešeno. 

V drugem nadstropju bo zbrana večina knjig za odrasle, 
računalniška učilnica za odrasle, študijska soba, izolirani prostori za 
samostojno učenje in posebne zbirke (starine, Prešerniana – zbirka 

Knjig tako ne bo več mogoče vračati ali si jih izposojati 
pri okencih za pultom, ampak samo še na avtomatih.
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knjig o Prešernu, bibliografska zbirka ...). Osrednja knjižnica Kranj 
mora kot knjižnica regionalnega pomena voditi tudi domoznansko 
zbirko, torej zbirko gradiva o Gorenjski in Gorenjcih, ki bo prav tako 
nameščena v drugem nadstropju. Tam bo poleg teh prostorov tudi 
celotna uprava in podporne službe knjižnice.

Knjižnica se bo v novih 
prostorih tudi tehnično 
precej posodobila. Knjig 
tako ne bo več mogoče 
vračati ali si jih izposo-
jati pri okencih za pul-
tom, ampak samo še na 
avtomatih. Nameščen 
bo tudi sortirni sistem, ki 
v manjšem obsegu de-
luje že zdaj v Splošnem 
oddelku OKK. Tam zdaj 

knjigomat razporeja vrnjene knjige glede na to, ali so rezervirane 
ali ne.V novi stavbi se bo ta sistem sortiranja razširil. Ko boste knjigo 
vrnili na knjigomatu, bo le-ta sam razporedil knjige v zaboje in jih 
»poslal« v nadstropja, kjer domujejo. Kljub avtomatizaciji pa se bodo 
zamudnine in članarine vsaj v začetku še vedno plačevale pri in-
formacijskem pultu. Avtomati sicer omogočajo tovrstno nadgrad-
njo za plačevanje zamudnin, vendar tega sistema v knjižnici zaen-
krat še nimajo. Računalniki, ki bodo sicer zgoščeni na treh točkah 
(v vsakem nadstropju knjižnice), bodo nameščeni tudi drugje po 
prostorih, namenjeni pa bodo iskanju gradiva.

Na vprašanje, kje vidi največjo pridobitev nove knjižnice, je direktor 
Viljem Leban odgovoril, da jo vidi v razširitvi vloge OKK. Do zdaj je 

knjižnica predstavljala večinoma izposojo in vračilo knjig, zdaj pa bo 
v njej možno opravljati tudi druge dejavnosti. Povedal je, da kljub 

razširitvi delovanja ne nameravajo zaposlovati novih strokovnih 
sodelavcev, glede na to, da se selijo v večje in tehnično bolj oprem-
ljene prostore, pa bodo ugotovili, ali potrebujejo nove zaposlene na 
področju tehnične podpore.

 Po besedah vpletenih lahko torej novo knjižnico pričakujemo že 
letos, če ne bo prišlo do nepričakovanih zapletov, ki so bili v pretek-
losti sicer kar pogosti. Eden od zapletov, nekako najbolj zaslužen za 
zamude pri gradnji, se je odvijal okoli zunanje podobe Globusa. Ta 
še vedno buri duhove med arhitekti in urbanisti. Debate se odvi-
jajo predvsem o tem, kakšen pomen ima arhitektura modernista 
Edvarda Ravnikarja za podobo Kranja in v kolikšni meri bi morali 
pri prenovi upoštevati osnovni izgled Globusa. V novi podobi bo ta 
sicer precej spremenjena.

  Jan Grilc

 Bojan Okorn, www.trajekt.org

Površina knjižnice v prenovljenem Globusu naj bi 
znašala okoli 5080 kvadratnih metrov, razdeljena pa naj 

bi bila na več nadstropij.
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Izkustveno terapevtko
Ko se mimo Plečnikovih arkad spustimo mimo Zlate ribe, pridemo do velike rumene stavbe, v kateri do-
mujejo različni programi pomoči za odvisnike. V najvišjem nadstropju so prostori stanovanjske skupine 
Katapult, kjer začasen dom nudijo največ šestim osebam, ki so že uspešno premagale odvisnost. Svoj 
prostor pod soncem je tu našla Silvana, ki kot izkustvena terapevtka svetuje in pomaga stanovalcem 
pri ponovnem vključevanju v družbo (oziroma reintegraciji, kot se uradno reče). Programi reintegracije 
potekajo v Sloveniji dobra tri leta, v Kranju šele v zadnjem letu.

Pravzaprav nima fiksnega delovnega časa, pravi: »Včasih me pot za-
nese mimo, pa se oglasim na kavi in se malo pogovorimo.« Verjetno 
je prav pogovor tisto, kar njeni varovanci najbolj potrebujejo. Eden 
izmed njih je povedal, da je zaupanje, ki se je skozi čas vzpostavilo 
med njimi, ena izmed najmočnejših opor, ki jih imajo. Problem pri 
odvisnosti in kasnejši rehabilitaciji je ta, da so normalni družbeni 
odnosi porušeni in jih je treba zgraditi povsem na novo. Pogosto 
je to v družini zelo težko ali celo nemogoče, saj težave, ki so po eni 
strani prispevale k temu, da se je eksperimentiranje z drogo sploh 
začelo, ostajajo, pa tudi droge niso najboljša podlaga za zdrave 
odnose. Stari prijatelji so verjetno bili oziroma so še v isti sceni, zato 
pri ponovnem vključevanju v družbo pri njih ponavadi ne najdejo 
podpore. Najmočnejša vez med njimi je bila droga in ko te ni več, 
je tudi s prijateljstvom konec. Besede enega izmed stanovalcev: 
»Pozdravimo se in to je to … kaj pa naj se z njimi pogovarjam?« 
Zato je Silvanina vloga še toliko pomembnejša, saj jim pravzaprav 
predstavlja nekakšno starejšo sestro in prijateljico obenem. Pri vz-
postavljanju zaupanja je ena od njenih prednosti ta, da je imela tudi 
sama podobno izkušnjo, zato se ji veliko lažje odprejo in se zares 
pogovorijo.

Zasvojenci se pogosto znajdejo v situaciji, ko se iz različnih razl-
ogov, katerih skupni imenovalec je predvsem droga, za-

tekajo k lažem. To počasi preraste v stalno prakso. 
»Stvar, ki jim jo stalno »tumbam«, je, da 

je iskrenost ena izmed 

temeljnih stvari, ki se je morajo naučiti,« nam pove. Še kasneje 
oklevajo recimo o tem, ali naj bodo na razgovoru za službo pošteni 
glede svoje preteklosti ali ne, ampak Silvana meni, da je poštenost 
tudi tu na mestu.  Na nek način jih poskuša znova naučiti življenja. 
To se začne s tako osnovnimi zadevami,kot je pospravljanje stano-
vanja, kasneje pa postopoma dobivajo vedno odgovornejše na-
loge. Med drugim v velik zelen zvezek pišejo dnevnik, vsakič nekdo 
drug, s pomočjo katerega lahko kasneje ugotavljajo svoj napredek. 
Za kratkoročno postavljanje ciljev (učijo se, da si postavljajo realne 
cilje, ki jih bodo zares lahko uresničili, korak za korakom) imajo 
tedenski program, o katerem se pogovorijo in tako ugotovijo, kako 
uspešni so.

Poleg tega se vsak teden ob torkih in četrtkih odvijajo tematske 
delavnice, ki so organizirane tudi za udeležence drugih progra-
mov pomoči. Na njih se učijo različnih življenjskih veščin, kot je na 
primer kuhanje.V času odvisnosti so takšne zadeve igrale zelo ma-
jhno vlogo, poleg tega pa jim z vnašanjem raznolikosti v vsakdan 
predstavljajo priložnosti za odkrivanje talentov in zanimanj. Mesto, 
ki so ga prej zasedale nezdrave navade, mora zasesti nekaj dru-
gega. Kajti odvisnost ni samo telesna, v veliki meri je tudi socialna 
in predvsem duhovna. Tako ob petkih v sodelovanju s centrom 
Škrlovec potekajo programi prostovoljstva, s pomočjo katerih 
tudi oni prispevajo k splošnemu dobremu.

Že prej smo omenili, da je odvisnost neločljivo povezana z družino. 
Mnogi starši se ne morejo sprijazniti s situacijo, v kateri so se znašli 
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njihovi potomci. Nekateri ne vedo, kako ravnati in se spoprijeti s 
stanjem, ki je nastalo, čeprav igrajo pomembno in občutljivo vlogo 
v procesu odvajanja. Posledično je v centru skupina za starše, na 
kateri imajo priložnost svetovati in se učiti iz izkušenj drugih. Silva-
nina vloga je v tej skupini podobna tisti, ki jo ima v Katapultu – us-
merja in deli svoje izkušnje, medtem ko udeleženci sami naredijo 
največ zase. Na srečanjih lahko sodelujejo tudi njihovi otroci, ki im-
ajo na ta način priložnost, da izrazijo svoje poglede in povejo svojo 
plat zgodbe, iz katere se lahko starši marsikaj naučijo in se lažje spo-
primejo s težavami, ki jih tarejo.

Beseda je nanesla tudi na različne vrste pomoči, ki so na voljo zas-
vojencem. Obstajajo različne komune, pravzaprav jih je zelo veliko, 
čeprav v veliki večini potekajo v tujini. Ljudje, ki pridejo iz različnih 
tovrstnih ustanov imajo različne načine spopadanja s težavami in 
sploh načine življenja, ki so jih tam prevzeli. Nekateri so nadomestili 
droge z delom in molitvijo, medtem ko so drugi v tem času več 
delali na drugih področjih, recimo spoznavanju lastnih težav in njih 

premagovanju. Pravi, da tisti, ki pridejo iz posebej zahtevnih progra-
mov, kot so na primer Don Pierinove komune ali Projekt Človek 
(ta vključuje obenem zasvojence in njihove svojce), ne čutijo več 
tako velike potrebe, da bi se ob težavah zatekli k stari prijateljici. 
Eden izmed vzrokov je denimo veliko prizadevanja, ki ga morajo v 
te programe vložiti udeleženci.

Obenem kritika ni obšla niti metadona – tega razdeljujejo kot ob-
liko pomoči pri odvajanju, a je pravzaprav sam še hujša droga 
(na strani konoplja.org zasledimo podatek, da povzroča visoko sto-
pnjo zasvojenosti in nestabilno razpoloženje), poleg tega pa je tudi 
zastonj. Sprva naj bi na metadonski terapiji dobivali vedno manjše 
odmerke in tako sčasoma premagali odvisnost, a se teorija močno 
razlikuje od realnosti. Nad programom je premalo nadzora, zato 
mnogo učinkov ostane le na papirju in niso nikoli realizirani v prak-
si.

Naslednja stvar, ki zavzema precejšni del časa v Silvaninem življenju, 
je študij, saj je univerzitetna izobrazba pogoj za opravljanje 
njenega dela, čeprav v praksi morda ni tako zelo pomembna, kot 
bi se zdelo na prvi pogled. Najpomembnejše so vsekakor izkušnje, 
tako iz osebnega kot poklicnega življenja, saj brez njih dela ne bi 
mogla opravljati na tak način, kot ga zdaj. V veliko zadovoljstvo ji 
je, da ji delo ne predstavlja muke in da ji obenem omogoča, da 
pomaga soljudem. Tako kot nekateri uživajo ob služenju milijonov, 
ona ob pomoči svojim varovancem. Kot pravi: »Ko sebe daješ, 
si zadovoljen. To želim prenesti tudi njim.« S svojo pozitivno 
energijo in nastopom je nedvomno v pomoč ljudem, s katerimi se 
ukvarja. Med pogovorom sem brez težav ugotovil, da je odnos med 
njimi zdrav in bolj prijateljski kot strokoven, kar bivšim zasvojencem, 
nevajenim topline in ljubezni, zares veliko pomeni.

  Dejan Rabič

 Oto Žan
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Bor Zuljan
22 . 1 . 2010, Ljubljana / Orto bar

Gwen Hughes
22 . 1 . 2010, Mengeš / Kulturni dom, 15 €

Kuzle
28 . 1 . 2010, Ljubljana / Orto bar

Michael Bolton
25 . 1 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 38 €

Nickelback
30 . 1 . 2010, Nemčija / München

Sonata Artica
05 . 2 . 2010, Avstrija / Gradec

Australian Pink Floyd Show
07 . 2 . 2010, Avstrija / Gradec, 51 .10 €

Cherry Poppin' Daddies
11 . 2 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška, 28 €

Paradise Lost
13 . 2 . 2010, Hrvaška / Zagreb / Boogaloo Club

Depeche Mode
14 . 2 . 2010, Hrvaška / Zagreb / Arena, 53 €

Paul Young
19 . 2 . 2010, Avstrija / Dunaj, 50 €

Abba The Show
20 . 2 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 39 €

Chris Rea
22 . 2 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 42 €

Plavi Orkestar
26 . 2 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 29 €

50Cent
03 . 3 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 39 €

Hair (musical)
13 . 3 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 40 €

Leonard Cohen
15 . 3 . 2010, Hrvaška / Zagreb / Arena, 45 €

The Cranberries
16 . 3 . 2010, Italija / Milano

Rammstein
18 . 3 . 2010, Hrvaška / Zagreb / Arena, 42 €

Tokio Hotel
28 . 3 . 2010, Hrvaška / Zagreb / Arena, 42 .54 €

Mika
29 . 3 . 2010, Avstrija / Dunaj / Gasometer, 37 .05 €

Koncertni napovednik
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FILMOZOFIRANJE

Oživela domišljija
Definicija filmske animacije ni omejena na otroške risanke pred večernimi poročili. Pod pojmom ani-
macije se skriva širok spekter različnih tehnik, ki temeljijo na optični iluziji gibanja s hitrim prikazovanjem 
sličic. Od okornih sestavljanj preprostih risb je minilo dobro stoletje raziskovanja optičnih učinkov ani-
miranih podob, ki je znatno zaznamovalo sodobno filmsko industrijo.
Umetnosti ob boku stopica domišljija, ki neobhodno prežema 
tudi filmski medij. Odslikavanje domišljijskih podob na film-
skem traku je v največji meri omogočil prav pojav animacije, ki 
je zapolnil vrzeli, v katere ni mogel pokukati realistični objektiv 
kamere. Prvi animacijski poskusi so na filmskem platnu 
zgibali predvsem preproste like, narisane s kredo ali na 
ločenih risbah, ki so se med seboj razlikovale le v drob-
nih podrobnostih. Prikazane v bliskovitem sosledju, so ilus-
tratorjeve dvodimenzionalne umetnine oživele kot imaginarne 
cinematske podobe z izdelanim karakterjem. Živali in objekti 
so se lahko tako tudi na ekranu prelevili v junaške ali hudobne 
like. 
Ko se je v drugem desetletju minulega stoletja animirana 
produkcija zakoreninila v filmski prsti, se je začela uspešno 
razraščati v različne smeri. Sosledje minimalističnih risb so 
začele zamenjevati vse bolj dodelane podobe likov, projicirane 
na naslikano ozadje. Omenjena (t. i. cel-) tehnika je zaznamovala 

minulo stoletje, ko jo je z udobnih kinematografskih sedežev iz-
rinila šele digitalizacija, ki je animaciji izrisala nove razsežnosti in 
poenostavila proces njenega ustvarjanja. Danes so risbe presli-
kane v računalniški program oziroma neposredno ustvarjene z 
računalniškimi pripomočki; digitalno je obdelano tudi nekdaj 
zamudno barvanje slik s primernimi barvami in znatno razširjen 
nabor posebnih učinkov.  
Poleg ročno narisanih zgodb se je kmalu uveljavila tudi t. i. 
»stop-motion« tehnika, ki do animacije pristopa nekoliko 
drugače. Gibanja ne ustvarja zgolj z optično prevaro kombi-

nacije različnih risb, temveč objekte, na primer lutke in glinene 
figure, premika fizično, vsak gib pa zamrzne s fotografskim 
posnetkom. Ob hitrem predvajanju posnetkov dobi gledalec 
občutek, da se podobe premikajo povsem spontano in same 
od sebe, kot na primer v filmih Kokoške na begu, Wallace 
in Gromit ali South Park, če omenimo samo nekaj izbranih 
primerov.
Risani in stop-motion filmi seveda niso edine možnosti ani-
miranja. Podobe so lahko na primer narisane neposredno na 
filmski trak, z oljem naslikane na steklo, s prelivanjem peska 
ustvarjene na osvetljenem kosu stekla ali celo zlepljene v tri-
dimenzionalen efekt. Ne glede na tehniko, v kateri je posnet 
animirani film, pa se moramo zavedati težavnosti procesa, 
skozi katerega so se morali prebiti njegovi ustvarjalci. Za zgolj 
sekundni prizor namreč potrebujemo od 5 do 24 sličic, 
vsaka od njih pa mora biti ustrezno estetsko oblikovana 
in primerno predelana. Animirani filmi zato še zdaleč niso 
zgolj samoumevno kratkočasenje najmlajše populacije, temveč 
zahtevna filmska umetnost, ki si zasluži pozornost cinefilov. 

  Pina Sadar

Za zgolj sekundni prizor potrebujemo od 5 do 24 sličic, 
vsaka od njih pa mora biti ustrezno estetsko oblikovana 

in primerno predelana.

Animirani predlogi
V višave (Up, 2009): krstni animirani film, ki je odprl 
prestižni canneski festival.

Cikorja an' kafe (2008): prisrčna festivalska 
atrakcija, posneta po pesmi Iztoka Mlakarja.

Krokodil (Krokodill, 2009): estonski zmagovalec 
festivala Animateka 2009.

Alice (Něco z Alenky, 1988): nadrealistična stvaritev 
češkega mojstra animacije Jana Švankmajerja.
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Najplodovitejši
Razmerje med kvaliteto in kvantiteto je tudi v literaturi včasih pomemben podatek. Po eni strani z vidika 
ustvarjanja: nekateri svetovno znani pisatelji in pesniki se ponašajo z izredno skromnim opusom, nekateri 
izključno z enim delom, medtem ko o delih določenih avtorjev lahko govorimo kar v trimestnih številkah. 
Drug pogled pa je prodaja, tolikokrat opevano število prodanih izvodov (»Bestseller – over 200 milion cop-
ies sold,« neredko oznanjajo slikovite mehke izdaje kriminalk v angleškem jeziku), ki je tudi eden izmed 
pokazateljev uspešnosti. Ne gre pa se prenagliti. Kar ugaja najširšemu krogu ljudi, je pogosto minljivega 
značaja; v gromozanskem številu knjig, ki ležijo in vedno znova prihajajo na police knjigarn, je razmeroma 
malo tistih, ki so si prislužile mesto med t. i. večnimi. Nekatera dela pa so prav zaradi svoje domnevno 
ciljne publike (»To the happy few,« je dejal Stendhal) nedostopna preprostemu bralcu, ki je v svoji me-
diokriteti nesposoben doumeti ideje »najvišje« literature.

Če se najprej osredotočimo na količino knjig, ki jih je avtor v svoji 
karieri spravil na plano, pridemo do številnih sicer rahlo banalnih, 
a zgovornih zaključkov. Literarno plodovitost je kritika od vekomaj 
obsojala. Balzacu, sicer uglednemu in priljubljenemu že začasa 
življenja, danes eni osrednjih figur svetovnega realizma ter velikanu 
francoske književnosti, so sodobniki očitali prav to, da je napisal 
preveč. Njegov cikel Človeška komedija obsega (obstajajo sicer 
različne delitve) okoli 140 proznih del: romane, novele, zgodbe, es-
eje. Še en Francoz, Alexandre Dumas oče, avtor Treh mušketirjev 
in še dveh ducatov zgodovinskih ter pustolovskih romanov (skupaj 
naj bi bilo knjig 277, saj so bila dela vselej v več nadaljevanjih), je bil 
znan po tem, da je plačeval »pisarčkom«, ki so pisali po njegovih 
osnutkih ali zamislih, medtem ko se je sam le še podpisoval.

»Si že prebral moj zadnji roman,« naj bi, pravi anekdota, vprašal Du-
mas oče svojega sina Alexandra Dumasa mlajšega (avtor Dame 
s kamelijami, predvsem pa dramatik). »Nisem,« mu je odgovoril ta in 
cinično dodal, »pa si ga ti?«

Jules Verne, čigar romane, kot so V osemdesetih dneh okoli sveta, 
20.000 milj pod morjem, Pet tednov v balonu idr. smo na neki točki 
razvoja literarnega okusa verjetno vsi prebirali, je bil še eden tistih, ki 
so jih plačevali po vrstici:

Vsaj sodobnejši avtorji, ki krepko vodijo pri obsegu literarnih 
opusov, domala vsi pripadajo dvema žanroma: kriminalnemu 
in ljubezenskemu. Težko bi šli mimo Agathe Christie, av-
torice 66 kriminalk in malega morja kratkih zgodb ter nekaj 
iger, kralja šunda Edgarja Wallacea, ki se je podpisal pod 24 

iger ter 175 detektivskih romanov in zbirk kratkih zgodb, ali 
Belgijca Georgesa Simenona, »očeta« detektiva Maigreta, s 
približno 200 knjigami. Ena izmed rekorderk v številu izdanih 
del je južnoafriška pisateljica Kathleen Lindsay, ki je pod 11 

ženskimi in moškimi psevdonimi napisala 904 ljubezenske ro-
mane. In ne nazadnje Barbara Cartland, britanska pisateljica 
ceneno osladnih romanc (664, če gre verjeti njenim dedičem), 
ki jih še danes najdemo v trafikah.

Med najbolje prodajanimi leposlovnimi avtorji pa se pogosto 
znajdejo že zgoraj omenjeni (zavedati se moramo, da gre 
predvsem za ocene, ki ne zagotavljajo popolne natančnosti!). 
Prvo mesto si nekako delita William Shakespeare in Agatha 
Christie (med 2 ter 4 milijardami izvodov), sledi prav gospa v 
rožnatem, Cartlandova, zanimivo pa je, da je velika večina av-
torjev anglosaškega izvora, torej piscev v angleščini. Dva Rusa 
na tej lestvici sta Tolstoj in Puškin, precej visoko pa kotira 
tudi nemški pisatelj, ki naj kljub 80 pustolovskim romanom z 
Divjega zahoda in Bližnjega vzhoda ne bi nikoli zapustil rodne 
dežele, Karl May. In za konec, s 100 do 150 milijoni prodanih 
izvodov ravno tako med najbolj priljubljenimi, avtorica večne 
Pike Nogavičke, Astrid Lindgren.

 &   Nace Fock

»Stran, brž.«
»Zakaj?« se zdrzne.

»Poglej!«
»Kje!?«

»Tam!« mu pokaže.
»Ne vidim.«

»Lev!« 
»Teciva!« [In tako dalje.]
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Kranjčani poklapano hodijo po mestu, povešenih glav se bežno ozirajo tja gor pod nebo in čutijo, da jim 
nekaj manjka, vendar nihče ne ve kaj natanko. Malodušno podrsavanje korakov odmeva v gluho noč. 
Naenkrat temno noč prereže močan klic: »Maaaaaaaaaaaaaaaast!«

»Kvajdej, kvajpoj, pobje,« je skozi nos iztisnila zmerno do pretežno 
nabrgljana legenda lokalne fehtaško-kronične scene, razmršen 
bradatež rdečih oči in srednjih let po uličnem imenu Feder, ki si 
ga je prislužil s krilatico A se obvlada kej fedra?, s katero je pris-
topal k potencialnim podpornikom, in ne s krstnim imenom, ki 
se je glasilo Vojko Zmet. Kiselkasti zadah po ceneni 
čobodri je hodil tri korake pred njim in se prek 
ramen ovil okoli vratov dveh pretežno do 
komatozno pijanih metalcev, ki sta v soju 
blede lune matasto kinkala na klopi ob 
vodnjaku, in ju pobezal v nosove.

»Lej tega zdej,« je s polovično hitrostjo 
uspelo izdaviti treznejšemu od dvojice, ko 
se je ozrl in skušal s fokusirajočim vidom 
potrditi domneve vohalnih dražljajev. »Dej 
se ga mal dol used, pa ne se naja matrat 
sprašvat, če obvladava kej fedra,« je pri-
jazno zažlobudral in z bokom dregnil 
kovinskega sobojevnika na levi, naj se 
kanček presede in naredi prostor za Fedra, ki 
je opotekaje sedel mednju.

»A res nič ne obvladata?« je otožno zanosljal Feder.

»Takle mamo,« je želel resignirano odvrniti drugi vojščak nepot-
vorjenih kovin, a pijača mu je zavozlala jezik tako močno, da bi ob 
pogledu nanj še Aleksander Makedonski odvrgel ostro nabrušen 
meč in v šenčurski maniri segel po motorki. Tako se mu je prek 
ustnic prekobalilo zgolj golčanje: »Takmmo.« 

»Tekmo?« se je začudil Feder. »Kakšno tekmo?«

»Netkmo, takmmo,« ga je neuspešno popravil dolgolasec.

»Hehe,« se je ob nenadnem razsvetljenju zarežal Feder skozi nos 
in se obrnil desno k prvemu dolgolascu, ki mu je s tresočo roko 
ravno pomolil steklenico, v kateri je po dnu pljuskal še dober pol-
drugi deciliter domače žganice. »A vam je blek metalcev začel 
zmankvat, pa ste uvozil enga iz Finske al kva?« Desni metalec ga 
je začudeno pogledal, toda še preden mu je uspelo oporekati 
teoriji o izvoru levega metalca, mu je Feder hvaležno prikimal, 
vzel steklenico iz rok, jo na dušek izpil, si z umazanim rokavom 
otrl usta in mu v hipnem bibličnem zamaknjenju zanosljal: 
»Resnično, resnično povem ti, še nocoj boš z menoj v deliraju!«

Iz temne sence se je izluščila pritlikava bleda postava. Temnikar se 
je urno povzpel po stopnicah, se ozrl levo in desno in še enkrat 
levo (Čeprav mu tuja življenja niso bila kaj prida sveta in se jih ni 
branil utrinjati, pa pri prometni varnosti ni delal izjem in se je dos-
ledno držal cestnoprometnih predpisov. Ko je tako nekoč rahlo 
zašuštral eno od nelegalnih nalog, ki jih je redno opravljal za tem-
pljarje, in mu je bil za petami mož postave, je raje z natančnim 

strelom upihnil policista, kakor da bi prekoračil omejitev hitrosti 
in mu skušal uiti.) ter stekel čez cesto k zarešetkanemu vhodu 
v kranjske podzemne rove. V desnici je stiskal pomečkan izvod 
decembrskega Zapika, v levici pa natisnjeno sliko zemljevida z 
včrtanimi trikotniki.

Še dobro, da je oni dve siroti peljal na skodelico 
vroče čokolade, preden ju je odvedel k 

nadšuštarju, kjer ju bodo vzgojili v polno-
pravna člana templjarskega reda. V tisti za-
kotni beznici, kjer sta otroka srkala vodeno 
mleko s komaj opaznim kakavovim pridi-

hom, ki je bilo toliko vredno imena vroča 
čokolada, kakor si Edward Cullen zasluži naziva 
vampir, je med listanjem časopisja na šanku 

naletel na revijo, v kateri sta dva neznanca 
na dolgo in široko razpredala o sveti deži. 
Sklenil je, da se do nje dokoplje še pred 
njima.

Pred rešetko je segel v žep in izvlekel vitrih. 
Vtaknil ga je v ključavnico in ga vajeno zavrtel, 

ko so z jasnega zvezdnatega neba razjarjeni bogovi 
nanj izlili svoj žolč. Zelenkasto rjava brozga mu je pljusknila na 
glavo in mu zarila jedke kremplje v nosnice. Ko je skušal zajeti 
svež zrak, mu je žolčava pošast segla še v goltanec. Hlastajoči 
Temnikar je zaradi prekrepkih dražljajev izgubil voh, čez nekaj 
trenutkov pa še zavest.

Feder je ponovil otiranje ust z umazanim rokavom, ki smo mu bili 
priča že prej, le da si z razpokanih ustnic tokrat ni brisal osame-
lih kapljic domačega žganja, marveč lepljive packe, ki so ostajale 
kot nema priča želodčnemu eksodusu, zaradi katerega so pre-
bivalci abdominalne votline že pisali obtožnico proti dotičnemu 
Š. Nopcu.

»Hehe, ker hud šnopec,« se je nosljaje zarežal Feder in iztegnil 
roke. »To je bil moj deeeliiiiraaaaj!« je zapel skozi nos in preplašeno 
zakrilil z rokami ter začel grabiti po oprimkih, ko je začutil, da mu 
zmanjkuje tal pod nogami. Ujel se je za dimnik in si oddah… 
Dimnik? Pogled se mu je v hipu zbistril in zavedel se je, da leži 
na strehi. 

Povlekel se je kvišku in pokukal prek slemena. Globoko pod njim 
se je razgrinjal Jelenov klanec. Šit, je pomislil, tole sem se ga pa 
konkretno nabezofal. Previdno je zdrsel po strehi navzdol, se opri-
jel žleba in odskočil na tla. Starki, ki je odprla pritlično okno, ravno 
ko je pristal na tleh, je namenil še obvezni »Bohdej gospa, a se ob-
vlada kej fedra?« in se ob spremljavi zgražajočega odkimavanja 
odpravil na jutranji pelinkovec.

  Pižama

STRIJAMOŽ
V epizodi Strijamoževa prerokba, 5. del

On je močen, on je možat,
To je nova pesem taramtaramtarat.

Fijufiju trosijo mu rož,
Frndžemrndže to je Strijamož.

On je močen, on je možat,
To je nova pesem taramtaramtarat.

Fijufiju trosijo mu rož,
Frndžemrndže to je Strijamož.

STRIJAMOŽ
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... je v lanskem letu potekal deseti tradicionalni Festival 
prostovoljstva mladih, ki je potekal kar v 24 krajih širom 
Slovenije?

... je 5. december mednarodni dan prostovoljstva?

... se prostovoljno mladinsko delo uvršča  med prednostna 
področja izvajanja programov nacionalnih mladinskih 
organizacij?

... da lahko kot prostovoljec/ka pomagate na najrazličnejše 
načine že v domačem okolju, za drugačne prostovoljske 
izkušnje pa poglejte na www.recikliraj.se?

... se, kot prostovoljec/ka, lahko odločite za mednarodno 
prostovoljstvo na želeni celini, vendar si potne stroške in 
bivanje navadno plačate sami?

... lahko med drugim opravljate prostovoljno delo v sirotišnici v 
Gani? Stroški bivanja za 14 dni znašajo 477 ameriških dolarjev.

... je George H. W. Bush, oče George W. Busha, pobudnik za 
oblikovanje Military Outstanding Volunteer Service Medal, ki 
jo podeljujejo za aktivno udejstvovanje v domačem okolju 
članom United States Armed Forces?

... je v ZDA priljubljeno prostovoljsko delo, ki vključuje pečenje 
piškotov in zbiranje denarnih prispevkov po domovih?

... je v območni enoti Kranj 34 organizacij, v katere se lahko 
vključujejo prostovoljci in prostovoljke?

... je Slovenska filantropija, Združenje za promocijo 
prostovoljstva, nevladna organizacija, ki se ukvarja s promocijo 
in razvijanjem prostovoljskega dela in solidarnostjo med 
ljudmi? Ustanovljena je bila leta 1992.

10 Omidyar Network – Pierre Omidyar, ustanovitelj eBaya, se aktivno ukvarja s financiranjem človekoljubnih projektov, kot so mikroposojila v državah v razvoju, in spodbujanjem inovacij. Od leta 2004 je tako namenil 300 milijonov dolarjev za razvoj Wikipedije in podobnih inovativnih projektov, še več pa za projekte, ki zmanjšujejo socialne razlike.

9 Skoll Fundation – Jeff Skoll, še eden začetnikov eBaya, s svojo fundacijo spodbuja projekte, ki v državah tretjega sveta skrbijo za mirnejše življenje. Eden od projektov, ki ga je sponzoriral, je usposobil veliko število velikih podgan, da vohljajo za minami v afriških državah, ki so jih pretresale državljanske vojne. Financira tudi umetniške projekte, ki opozarjajo na neenakost v družbi.

8 The Children's Investment Fund Foundation – Zakonca Chris in Jamie Cooper-Hohn se ukvarjata predvsem z otroki v Indiji in podsaharski Afriki, in sta v to skozi leta vložila vsote, ki vsebujejo kar precej ničel.

7 The Broad Fundations – Eli in Edyth Broad se ukvarjata s fundacijami, katerih dejavnosti precej variirajo. Sponzorirata nekakšno »knjižnico« umetnin, ki potujejo po muzejih, usposabljanje nadzornikov, ki skrbijo za učinkovitejše šolstvo, inštitut, ki raziskuje genetiko, ter še mnoge druge projekte. V te namene sta od leta 1999 donirala 400 milijonov dolarjev. 

6 The Meth Project – Thomas Siebel, miljarder v tehnoloških poslih, je po srečanju s svojim prijateljem, ki mu je razložil škodljive učinke uporabe droge metamfetamin na ameriškem podeželju, sprožil obsežno medijsko kampanjo (2000 jumbo plakatov, 61.000 spotov na televiziji), ki je z velikim uspehom precej zmanjšala uporabo te droge v Ameriki. 

5 A Glimmer of Hope Fundation – Ko je Phillip Berber v letu 2000 prodal svoje podjetje za 100 milijonov dolarjev, sta z ženo Donno usmerila svoje človekoljubno delovanje v eno samo državo – Etiopijo. Tam so z njuno pomočjo od takrat zgradili 3600 vodnjakov, 400 šol in izdali 6500 mikroposojil. Akcija naj bi dosegla okoli 2 milijona Etiopijcev.

4 Bill and Melinda Gates Fundation – S trenutnimi 34 milijardami zagotovo največja fundacija na svetu, ki spodbuja iskanje zdravila za aids, deluje v več kot 100 državah in je dosegla opazne napredke pri preprečevanju otroške malarije. Čeprav bi iskanje zdravila za aids lahko trajalo desetletja, je Bill Gates optimističen.

3 Robin Hood Fundation – menedžer Paul Tudor Jones II je v New Yorku ustanovil sklad, ki s pomočjo ustanoviteljevih zvez pomaga najrevnejšim v mestu. Ta model se razširja tudi v druga ameriška mesta.

2 Women Moving Millions – Helen in Swanee Hunt, hčerki teksaškega naftnega mogotca, s pomočjo ostalih premožnih gospa zbirata denar za izobraževanje in zdravstveno oskrbo žensk. V treh letih sta v te namene uspeli zbrati 180 milijonov dolarjev.

1 Virgin Unite – Richard Branson financira predvsem akcije, ki se borijo proti globalnemu segrevanju in onesnaževanje okolja. Nagrajuje znanstvenike, ki se dokopljejo do novih odkritij na tem področju. Vse svoje dobičke, ki bodo prišli iz naslova transporta v naslednjih desetih letih, kar bi po nekaterih ocenah lahko zneslo okoli 3 milijarde dolarjev, usmerja v razvijanje »zelene energije«. 

Ali ste vedeli, da ...

10 največjih filantropskih organizacij

 Zapik(Povzeto po Barron's.)



35

JANUAR ‘10

ZA LUNO

 Agata
  Petar Stojanović

Dvojčka
Novo leto se bo začelo s posledicami 
praznične razuzdanosti in v maniri 
vašega znamenja – z dvojno telesno 
težo, dvojnim vidom ter morebiti 
celo nenačrtovano nosečnostjo. 
Dvojno bo posledično tudi vpitje 
staršev in učiteljev, zato bodite raje 
ves mesec dvojno pazljivi na vseh 
področjih. Nesrečno število: 2 

Strelec
V januarju boste živahno začeli z 
izpolnjevanjem novoletnih zaobljub, 
a kmalu ugotovili, da ste si postavili 
prevelike cilje. Sprijazniti se morate 
z realnostjo, kajti drugače bo celo 
leto 2010 za vas mučno. Če že ne 
morete izpolniti zadanih ciljev, raje 
pozabite nanje.

Vodnar
Letos se boste v še posebej veliki 
meri predajali pregreham. In ne 
govorimo o čokoladi, da smo si na 
jasnem. Vzemite v zakup, da vas bo 
ob sobotah zanašalo predvsem v 
levo, da boste ob petkih zjutraj brez 
glasu, da si bodo od vas vsi izposojali 
cigarete in da boste volneno kapo z 
vzorcem verjetno izgubili. V tolažbo: 
letnika ne boste padli in ob polni 
luni ne boste zanosili.

Rak
Ne belite si glave s pisanjem 
novoletnih zaobljub. Še nikoli se jih 
niste držali več kot dan in pol, zato si 
ne delajte utvar niti letos. Ker je leto 
v znamenju tigra, boste nenavadno 
vročekrvni, kar bo v kombinaciji 
z vašo rakovsko počasnostjo in 
okornostjo izpadlo predvsem 
smešno za zunanje opazovalce. Če 
si ne želite narediti katastrofalne 
sramote, svojo vročekrvnost raje 
pretopite v pohujšljivo literarno 
zgodbo in jo prijavite na KŠK-jev 
natečaj. 

Kozorog
Ta mesec vam smučarska sezona 
ne bo naklonjena. Pazite se ostrih 
desnih zavojev, ovir na poti in 
nerazumnih smučarjev. Pustili boste 
drugim, da se enkrat za spremembo 
trudijo okoli vas. To v praksi 
pomeni, da boste na smučišču 
pili vročo čokolado, drugi pa vam 
bodo odpenjali okovje. Sprejmite 
odgovornost za svoja dejanja in 
dorasite svoji funkciji. 

Ribi
Jupitrov tempo se upočasnjuje, 
zato tudi vam  ne gre prav dobro od 
rok šolsko delo ali izpitno obdobje. 
Pojdite na kakšno osamljeno 
lokacijo in se duhovno očistite. Če 
se vas prijemlje gripa, se zavijte 
v mokro rjuho, si na gola stopala 
položite rezine surovega krompirja 
in vdihavajte plemenito plesen. 
Lahko pa vzamete zdravila.

Lev
Načrtovana izguba odvečnih 
kilogramov, pridobljenih v veselem 
decembru, vam ne bo ravno uspela 
in še cel mesec boste uživali v 
ostankih prazničnih dobrot. Tudi 
šport ne bo ravno pogosto na 
vašem urniku, saj vas bo dež priklenil 
za računalnike.

Tehtnica
Ta mesec je za potek vašega 
celotnega leta 2010 izrednega 
pomena. Zato se v duhu novoletnih 
zaobljub odločite za koristno 
zapravljanje dni, ki so vam še 
preostali na tem od Božička 
zapuščenem svetu. Vsak eliksir bo 
lahko predstavljal tisto točko, ko se 
tehtnica prevesi iz sreče v nesrečo. 
Sreča v nesreči je še vedno slabša od 
navadne sreče.

Oven
Ko je ura odbila polnoč in so nebo 
razjasnili ognjemeti, ste si zadali 
nadvse pomemben cilj, ki pa na 
razočaranje vaših staršev ni uspešno 
končanje šolskih ali študijskih 
obveznosti in selitev na svoje. 
Torej, še enkrat premislite, ali je za 
vašo prihodnost bolj pomembno 
odkrivanje novih vrst krav ali 
dokončanje tiste pomembne 
seminarske naloge.

Devica
Bolni ste bili, pa ste ozdraveli. Potrti in 
razočarani ste bili, pa so vas najdražji 
potolažili. Le skrbite še naprej za 
svojo duhovno hrano, za ohranjanje 
telesne kondicije in za vse posvetne 
užitke, ki vas izpolnjujejo, četudi so s 
stališča pljuč, jeter ter obče moralne 
drže vprašljivi. Prazne marnje, device 
in podobno!

Škorpijon
Astrološke karte za ta mesec so vam 
tako izrazito nenaklonjene, da jih 
sploh ne bomo omenjali. Namesto 
tega vam ponujamo izbor koktejlov, 
ki bi si jih morali privoščiti v juliju: 
Blue Heaven, Jelly Bean, Bad Habit 
(ta res ne sme postati navada) in 
Damn the Weather. Pa še to: če se 
da, se za en mesec dajte zamrzniti.

Bik
Kot vsako leto doslej vam tudi letos 
januar ne bo naklonjen. Vse od 
odvečnih maščobnih blazinic, ki ste 
si jih pridno nabirali med prazniki, 
izgubljenih možganskih celic, ki ste 
jih še bolj zagnano izgubljali ob 
večerih, pa do kakšne misteriozne 
poškodbe, za katero se vam zdi, da 
ste jo morda dobili, ko ste okraševali 
sekvojo zraven gimnazije.
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Nagradna križanka
Geslo novembrske križanke je bilo VESELI DECEMBER. Damjan Demšar si je s pravilno rešitvijo priskrbel knjižno nagrado, tolažilna 
KŠK paketa pa sta tokrat dobila Manca Rozman in Tjaša Čebašek. Rešitve januarske križanke nam pošljite do 1. februarja 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. 

OBRAT ZA 
PRIDOBI-

VANJE OLJA 

SIN 
GRŠKEGA 

BOGA ARESA 
(DEJMOS) 

TOVARNA 
KEMI NIH 

IZDELKOV V 
KOPRU 

JOŽE  
OKORN ZAPIK 

AMERIŠKA 
IGRALKA 
TAYLOR 

BLONDINEC 
SKUPINA 
VOJAŠKIH 

STAREŠIN, KI 
POVELJUJE 

LJ. POTNIŠKI 
PROMET SOVRAŠTVO, 

MRŽNJA 
(KNJIŽ.) 

    
NEKD. MALIJSKI 
PREDSEDNIK 

   

SREDSTVO 
ZA LEPŠANJE 

OBRAZA 
        

REKA V 
SRBIJI 

NEMŠKA 
MODNA OBLI-

KOVALKA 
SANDERS 

   
NAJJUŽNEJŠI 

DEL ISTRE 

    

MESTECE V 
ROMUNIJI 

VESEL 
EDVARD 

GORA V KA-
RAVANKAH 

     
VIKTOR 
AVBELJ 

  

 

         

BISTVO, 
IDEJA, BIT 

ŠAHOVSKA 
FIGURA ZAPIK SEŠTEVEK, 

VSOTA 

VOJAŠKA 
ZASEDBA 
TUJEGA 

OZEMLJA 

KDOR UŽIVA 
VELIKO 
MAKA-
RONOV 

JEZERO NA 
FINSKEM 

   
REMOV BRAT 

DVOJ EK 

     

JEZERO V 
KANADI 

VRHUNSKI 
ŠPORTNIK SAMICA 

SOMA       
PRITRDIL-

NICA 

   
GORA V 

SAVINJ.  ALPAH 

  

STALNO 
BIVALIŠ E KONICA TRIK, 

PREVARA      
KILOGRAM 
(POGOV.) 

   
UMETNA ELA-
STI NA SNOV 

   

RUSKI POLITIK 
LEV BORISOVI  TRPLJENJE, 

BOLE INA     
DANKA (LAT.) 

        

PRISTANIŠ E 
NA FILIPIN-

SKEM OTOKU 
LUZONU 

      
ORGANIZ. ZN 

ZA IZOBR., 
KULTURO IN  
ZNANOST 

      

ZRA NI DUH 
V FAUSTU 

LAINŠ KOV 
LIK JASTAJEV ZAPIK 

JAVNI POZIV, 
KLIC 

     
EL. MORSKA 

RIBA 

    
MEDN. 

ORGANIZAC. 
ZA CIVILNO 
LETALSTVO 

SKANDI-
NAVSKO 

MOŠKO IME 

KONJSKI  
TEK 

ETRTI 
MESEC MOŠKO IME    

VSE V REDU 
(ANGL. KRAT.) 

   
TV. VODI-

TELJICA ROŠ 

     

PREDMESTJE 
KRANJA 

FRANCOSKO 
KAKO-

VOSTNO 
VINO 

     
SAMO,  
ZGOLJ 

       

IZBRIZGANA 
TEKO INA Z 

MOŠKIM 
SEMENOM 

        
KRATICA ZA 
ELEKTRI NI 

AVTO 
    

HIŠNI BOG 
PRI 

RIMLJANIH 
   

ŽENSKO IME, 
TUDI 

ZDRAVILNA 
RASTLINA 

    
HRAM, 

SVETIŠ E, 
TEMPELJ 
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KOT KRUH  

DOBER KVIZ

HITRI SUDOKU

   1     

9     8   6

 5    2 4 3 

 3 4 2     

5        7

     7 1 8 

 7 3 8    1 

6   3     9

     5   

1 9    4      9    3 6 7 2    5  
 5          1  3   4       2 

  3    8 9 9 2    5      7    1 5

Naš kviz temelji na prostovoljstvu: reši ga, kdor ga hoče. Premore komponento dobrodelnosti (za pravilne odgovore vam podelimo nagrado) in strpnosti (rešujejo ga lahko ljudje vseh spolov, ras, veroizpovedi, političnih prepričanj, oblik, velikosti, starosti, spolnih usmerjenosti …). Je sočuten in dosegljiv tudi počasneje mislečim: nekatera vprašanja so evidentno smešno lahka. Ima terapevtske razsežnosti: zamoti vas med boleče dolgočasno uro fizike. Je okolju prijazen in varčen: zavzema samo pol strani. Zaradi preprostega besedišča je primeren tudi za m a n j  p i s m e n e. In ne nazadnje – je stoodstotno rešljiv, kajti vse odgovore nanj lahko najdete prav v tej številki Zapika. Pa recite, da nismo najboljše, najprijaznejše, najstrpnejše, najbolj sočutno, altruistično in v občem kot kruh dobro uredništvo.Še rešitve Kot mavra pijanega kviza: 1b, 2c, 3c, 4c, 5a, 6d.
1.  Kako se imenuje slovenska mreža prostovoljskih organizacij?
 a) Slovenska filharmonija
 b) Slovenska filatelija
 c) Slovenska filantropija
 d) Slovenska entropija
 e) Slovenska žandarmerija

2.  Kdo je poleg Shakespeara najbolje prodajani/a leposlovni/a avtor/ica?
 a) Ivan Cankar
 b) Agatha Christie
 c) Charles Dickens
 d) J. K. Rowling
 e) Dan Brown

3.  Kje smo Slovenci našli idejo za akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«?
 a) pri Estoncih
 b) pri Italijanih
 c) v biografiji Michaela Jacksona
 d) pri Britancih
 e) v Obamovi predsedniški kampanji

4. Kdaj in kje se bo odvijal KŠK-jev projekt Študenti dijakom?
 a) 6. junija 2010 v Ledeni dvorani na Zlatem polju b) 6. februarja 2010 v Ekonomsko-storitvenem izobraževalnem centru Kranj
 c) 6. marca 2010 v Mercator centru Primskovo d) 6. januarja 2010 v Q-landiji v Kranju
 e) 6. februarja 2010 v lokalu Klubar

5.  Kaj je »stop-motion« tehnika?
 a) tehnika pri troskoku
 b) način vožnje v prometnih konicah
 c) ena izmed tehnik animacije
 d) prostovoljno pobiranje prispevkov pri sv. maši e) hoja po stopnicah z visoko porabo energije
6.  Kaj je reintegracija?
 a) vnovično integriranje enačbe
 b) pridobivanje polnozrnate moke
 c) celostna terapija
 d) ponovno vključevanje v družbo
 e) strah pred tigri

Davčno lahko posredujete tudi 
naknadno, ko ste izžrebani .

ime in priimek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

naslov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

davčna številka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

velikost majice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rešitev križanke

rešitev kviza

1 2 3 4 5 6

 Nace Fock



http://foto.ksk.siFOTOGALERIJA
M matic zorman; T tadej slemc; O oto žan; Č črt slavec; B bojan okorn;  K kšk; A miran alijagic;  
Ž žan kuralt; P miha petran; G grega valančič; S matej slabe; Z zdravko primožič; R rožle bregar

O
 Veliki finale improvizacijskega 4. Down 
Town maestra

M
Najbolj vroče četrtkanje v decembru

O
Divji igralci vodne košarke na 
prednovoletnem turnirju v Kranju

B
Perpetuum Jazzile na Glavnem trgu

Ž
Božični koncert Gimnazije Kranj v nabito 
polnem Cankarjevem domu

B
Duo Air je v hali Tivoli predstavljal svoj projekt Love 

A
Srečno novo leto!
 

B
V Ledeni dvorani je po strunah drsala 
Siddharta

T
Mlade mamice in njihov naraščaj je obdaril 
tudi Božiček

T
Cocktail delavnica – izgled je prav tako 
važen kot okus




