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Srne
Kaj vse označuje beseda srna? V prvi vrsti žival. Tisto klasično gozdno žival, ne žival kot 

oznako za podivjanega človeka. Pesniki ali tisti, ki se za pesnike imajo, so za srne označili 
tudi brhka in poskočna dekleta rosnih let, ki bodo ob prvih znakih prihajajoče pomladi 

začele cveteti (pa ne klasično cveteti kot cvetijo rože – pod oznako rože je seveda tukaj 
mišljena skupina rastlin). Obstaja pa še ena, sicer ne ravno razširjena raba besede srna. S 

tem psevdonimom se označuje človeka, ki je povsem brez kakršnekoli življenjske energije, 
ki čez dan samo spi in lenari in čigar zanimanje za svet seže le do televizijskega ekrana. Take 

srne so precej pogost pojav tudi med študenti, ki jim trenutno grozi Zakon o malem delu, 
pa se v svoji »srnjavosti« sploh ne zavedajo, kaj vse bi z uvedbo tega zakona izgubili. Zapikov 

nasvet: ni dobro biti srna (ne ves čas, kdaj pa kdaj je biti srnalahko tudi balzam za telo in duha), 
zato te prakse opustite in se malo bolj zanimajte za (študentski) svet okoli sebe. 

Biti srna ves čas je vsekakor (z ozirom na to, da smo mladi) prav absurdno. Rahlo absurdnih je 
morda tudi nekaj stvari v tej številki Zapika. V uredništvu ne garantiramo povsem za točnost vseh 

informacij, ki se pojavljajo na pisanih straneh revije. Tokrat od vas branje zahteva malo razmisleka. 

Še ena vrsta srne obstaja. Srna rogača. Podrobnosti o tej vrsti srne pa poiščite v reviji. 

Jan Grilc,  odgovorni urednik
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april 10

Klub študentov Kranj razpisuje natečaj za najbolj 
obetavnega mladega oblikovalca.

Razpis in pogoji razpisa
Razpis je namenjen talentiranim mladim oblikoval-
cem. Vsak kandidat naj se na razpis prijavi z 
dvema kreacijama. Prijava na razpis naj vsebuje:
•	 koncept	kasneje	predstavljenih	oblačil	(maksi-

malno 100 besed)
•	 skice	dveh ženskih oblačil s sprednje in zadnje 

strani 
•	 tehnične	skice	dveh oblačil s sprednje in zadnje 

strani
•	 vzorec	materiala

Ob koncu razpisa bo izmed prispelih prijav izbranih 
deset oblikovalcev, katerih dela bodo najbolje 
odražala kreativnost, inovativnost in celovit vtis. 
Teh deset oblikovalcev se bo 12. maja 2010 tudi 
predstavilo na zaključni modni reviji, kjer bo izbran 
zmagovalec natečaja.

Tema    
Ker bo zaključna modna revija potekala v okviru 
festivala Teden mladih 2010, je v okviru tega zastav-
ljena tudi tematika oblačil. Naslov natečaja je MLADI 
ZA MLADE – oblačila, ki bi jih predstavili, naj bodo 
torej namenjena predvsem mladim ter naj dajejo 
vtis norosti, mladosti in inovativnosti.

Nagrade
Zmagovalec natečaja prejme denarno nagrado v 
vrednosti 200 evrov, prav tako pa bo Klub študentov 
Kranj zmagovalcu omogočil, da bo predstavljen v 
medijih. Razglasitev zmagovalca in prevzem na-
grade bo po modni reviji, in sicer 12. maja 2010.

Rok za oddajo prijav
Barvne fotokopije skic in list s konceptom pošljite 
do 4. aprila 2010 (šteje datum žiga) na naslov:
Klub študentov Kranj
(Natečaj za mlade oblikovalce)
Glavni trg 20
4000 Kranj

ali pa v elektronski obliki (skenirane skice in list s 
konceptom ter vašimi podatki ) pošljete prijavo na 
elektronski naslov: mladi.oblikovalci@ksk.si

Poleg skic in lista s konceptom priložite tudi A4 list z 
naslednjimi podatki:
ime in priimek, naslov, telefonska številka,  
elektronska pošta, podatki o šolanju, datum rojstva.

Ostalo
Dodatne informacije dobite na  
mladi.oblikovalci@ksk.si ali na www.ksk.si.

Razpis za sodelovanje na dijaškem 3 + 1 žuru
Klub študentov Kranj objavlja razpis za sodelovanje na dijaškem 3 + 1 žuru, ki bo potekal v Kranju v soboto, 
17. 4. 2010. K sodelovanju vabimo skupine različnih glasbenih žanrov, ki morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

•	 vsaj	polovica	zasedbe	mora	imeti	članstvo	v	Klubu	študentov	Kranj,

•	 skupina	mora	imeti	najmanj	štiri	(4)	avtorske	skladbe.

Prijave, ki vključujejo kratek opis (s poimenskim seznamom članov) in eno avtorsko pesem skupine 
(najbolje v formatu *.mp3), sprejemamo na elektronskem naslovu dijaski@ksk.si do vključno srede, 31. marca 
2010.

Izmed prijavljenih bomo izbrali tri najboljše, ki bodo nastopili kot predskupina bolj uveljavljeni zasedbi na 
dijaškem 3 + 1 žuru. 

Natečaj za mlade oblikovalce z modno revijo



4 5

MAREC ‘10

KLUBOVANJE

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Prostoročno risanje za bodoče arhitekte

 OČISTIMO KRANJ 2010 – Kranj ni več usran

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Tečaj športnega plezanja

KLUBOVANJE

 Malo ali študentsko delo?
Decembra lani je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na šestih straneh objavilo strokovne 
podlage in izhodišča za Zakon o malem delu. Že sam obseg tega dokumenta, ki obravnava izredno široko 
področje razmer na trgu dela, namiguje, da je zakon še zelo v povojih in da je problematika v njem zelo 
ohlapno opredeljena in rešitve predstavljene v zelo majhnem obsegu. Izhodišča za zakon so v javnosti 
takoj povzročila precej razburjenja. Najostreje se je odzvala Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), glas 
proti zakonu pa so povzdignili tudi študentski servisi, klubi študentov in druge organizacije, ki se jih pred-
log zakona neposredno dotika.

Sistem študentskega dela trenutno temelji na delu preko 
študentskih napotnic. Pri vsaki napotnici se odvede koncesi-
jska dajatev v višini 12 % (dajatev je strošek delodajalci in ga ni 
mogoče prenesti na študenta). Prihodek iz te dajatve se kasneje 
deli. 37,5 % od te dajatve gre Študentski organizaciji Slovenije, 
ki ga razdeli naprej na različne študentske organizacije. 63,9 % 
zneska, ki ga prejme ŠOS, gre študentskim organizacijam uni-
verz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, 33 % prejme Svet 
ŠOLS (oziroma preko 50 študentskih klubov), 3,1 % pa zadrži 
ŠOS za svoje delovanje in dejavnosti. Enak znesek kot ŠOS do-
bijo študentski servisi za svoje delovanje, ostalih 25 % pa gre 
za štipendije. Ob tej koncesijski dajatvi se plačuje še dodatna 
dajatev v višini 2 % celotnega zneska, ki gre v poseben sklad 
za izboljšanje študijskih pogojev ter obnovo in izgradnjo 
študentskih domov.

Po predlogu, ki ga je predstavilo ministrstvo, bi se trenutni 
sistem financiranja ukinil, to pa bi v praksi pomenilo izredno 
oteženo delo celotnega študentskega organiziranja in s tem 
precej manj ugodnosti in obštudijskih projektov za študente, ki 
jih organizirajo študentske organizacije in klubi. Predlog zakona 
med drugim predlaga, da bi bilo malo delo (ki bi nadomestilo 
sedanje študentsko delo) dostopno tudi upokojencem in brez-
poselnim, omejeno pa bi bilo na 672 ur letno, kar v praksi pome-
ni 14 ur na teden. Kritiki zakona opozarjajo, da bi taka omejitev 
dela lahko pripeljala do tega, da bi bilo dejansko opravljenega 
dela veliko več kot evidentiranega. To bi lahko vodilo do nenor-
malno visokih urnih postavk za opravljeno delo, nadzor nad 
količino dela pa bi bil praktično slabši kot je sedaj. Razširjanje sk-
upine, ki bi ji bilo malo delo dostopno, za tako veliko število ljudi 
bi lahko vodilo v razvrednotenje takega dela, hkrati pa študente 
postavljalo v podrejen položaj, saj imata obe družbeni skupini, 
ki sta po trenutnem predlogu zakona prav tako vključeni v 
sistem malega dela, že določene prihodke – upokojenci pokoj-
nine, brezposelni pa socialno pomoč. Vsi študenti ne prejemajo 
štipendij, hkrati ap tudi nimajo rešenega stanovanjskega prob-
lema. Trenutna organiziranost študentskega dela deluje tudo 
kot korektor na trgu dela, saj s svojo fleksibilnostjo omogoča 
pridobivanje dodatne delovne sile, ki je potrebna v različnih 
sezonah (recimo poleti, ko študentje nadomeščajo delavce 
na dopustih). Ena najpomembnejših prednosti študentskega 
dela je, da študentje lahko že med študijem pridobijo izredno 

dragocene delovne izkušnje. Tu ne gre le za opravljanje dela, 
ki je kompatibilno s študijem, ampak tudi za učenje delovne 
discipline in sami odnosov na delovnem mestu. študentje po 
opravljeni diplomi s temi izkušnjami na trg dela vstopajo bolj 
konkurenčni in oboroženi z referencami, ki jim lahko pomaga-
jo pri iskanju prve zaposlitve (ki je v Sloveniji in tudi v Evropi 
precejšnja težava za sveže diplomirance).  

Zakon o malem delu odpira še celo vrsto problematik in spornih 
rešitev, na katere opozarjajo študentske organizacije, o njih pa 
se bo še razpisal tudi Zapik. 

  KŠK

Klub študentov Kranj organizira tečaj športnega plezanja, ki bo 
primeren za vse, ki se s tem športom še ne poznate pobližje. 
Tečaj bo trajal pet tednov, opremil pa vas bo z znanjem, ki vam 
bo omogočalo kasnejše samostojno premagovanje vertikalnih 
ovir. Vseboval bo štiri izlete na različna naravna plezališča v Slo-
veniji (Črni Kal, Predvor, Bohinjska Bela in Kotečnik), štiri obiske 
plezalnega centra z malo in veliko umetno plezalno steno ter 
tri teoretična predavanja. Začetek tečaja bo 1. aprila, končal pa 
se bo 8. maja. V tem času bo organizator udeležencem tečaja 
priskrbel tudi vso potrebno plezalno opremo, ki je všteta v 
ceno. Ta znaša 98 evrov za člane Kluba študentov Kranj, nečlani 
pa bodo morali odšteti 178 evrov. Prijavite se lahko na Info točki 
KŠK (Gregorčičeva ulica 6, poleg Down towna) do 29. marca.

  KŠK

  Oto Žan

Kandidati za študente Fakultete za arhitekturo morajo vsako leto 
opravljati sprejemne izpite v začetku julija. Ti so sestavljeni iz dveh 
delov: na prvem se prizkušajo v risanju, drugi pa je ustni. Pomoč 
pri pripravi na risarski del bodočim študentom nudi tudi KŠK, ki 
pripravlja 10-tedenski tečaj prostoročnega risanja, na katerem 
se boste lahko spoznali osnove risanja in tehnike, ki jih boste 
potrebovali na sprejemnem izpitu, pridobili pa boste tudi osnov-
na znanja o arhitekturi v Kranju. Tečaj bosta vodila študenta 3. let-
nika Fakultete za arhitekturo, ki iz lastnih izkušenj dobro poznata 
proces priprave na sprejemne izpite. Cena za člane KŠK znaša 100 
evrov, za ostale pa 140 evrov. Prijavite se lahko na Info točki KŠK, 
več informacija pa dobite na prostorocno.risanje@ksk.si.

  KŠK

  Oto Žan

Čistilna akcija, ki jo letos že de-
veto leto zapored organizira 
Zveza tabornikov občine 
Kranj skupaj s Poslovno sku-
pino Sava in Mestno občino 
Kranj, bo potekala v soboto, 
27. 3. 2010, s pričetkom ob 
9. uri na Glavnem trgu. Ker 
število udeležencev vsako 
leto narašča, letos ponovno 
pričakujemo rekordno število 
prostovoljcev, ki bodo pripo-
mogli k čistejšem okolju, v 
katerem živimo. Lani je ta 

številka znašala preko 2000 obiskovalcev. 

Čistila se bodo mestna naselja Mestne občine Kranj in kanjon 
reke Kokre. To je okolje, v katerem in s katerim živimo vsak dan.

V kolikor se boste odločili za čiščenje področja, ki obsega vašo 
krajevno skupnost ali vaše področje delovanje, kontaktirajte 
vodjo akcije Klemena Marklja (klemenmarkelj@yahoo.com)

Za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in malico bodo poskrbeli 
taborniki ter Poslovna skupina Sava. Kot običajno pa bo na 
Glavnem trgu tudi pester spremljevalni program z ekološkimi 
delavnicami in seveda s palačinkami.

 &    Žan Kuralt
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Z BALKONAIZ ŠTUDENTSKEGA 

KORITA

Španska vas
El gran desvío de este pueblo espanol, como denominaremos el tratado con el cual se enfrenta nuestro 
querido lector, es que ya de por sí y de su propio inicio hace una división tremenda: entre los que lo com-
prenderán y los que saldrán decepcionados, habiendo entendido más o menos un pepino. La maestría 
con la que desde el principio de la existencia humana ciertos individuos conciben sus obras intelectuales 
reside en la composición realizada de tal manera que el pobre lector, oyente o ser humano cualquiera no 
sepa si el autor se está burlando de él o no. He aquí un precioso ejemplito del dicho procedimiento.

O tem, kako je imel Orwell prav ...
Pred nekaj dnevi sem za trenutek dobil občutek, da 
slovenska policija dejansko deluje. Dobro, pustimo ob 
strani postavljanje radarskih zased ter lovljenje malih 
rib. Za to vemo, da jim gre odlično od rok. Govorim o 
velikih ribah. O kapitalcih, kot bi se strokovno izrazili 
ribiči. Dva poslanca in minister definitivno sodijo v to 
prestižno kategorijo. Vendar pa sem se kmalu spom-
nil lanskega kapitalnega ulova zidarskih tajkunov, ki 
so jih par dni trofejno razkazovali po tiskovnih kon-
ferencah, potem pa mirno spustili nazaj v morje. Še 
danes po njem mirno plavajo, sumljivo pridobivajo 
javna naročila, si med seboj prenakazujejo sredstva in 
delijo posle, izkoriščajo delavce in ne plačujejo podiz-
vajalcev. O kakem sodnem postopku ni govora. Govori 
se kvečjemu o državni pomoči. Saj so ubogi gradbinci 
nelikvidni in zato ubogi šefi ne morejo zadovoljevati 
svojih eksistenčnih potreb po igranju golfa in potapl-
janju v Dubaju ter so posledično pod hudim stresom, ki 
zmanjšuje njihovo delovno sposobnost, najhuje pri vsem 
tem pa je, da na menedžerske preglede ne morejo več 
hoditi k svojemu kolegu/kolegici Saši v MC Barsos. In 
ravno pri Saši, ki je s svojimi psi počel vse, za kar pač 
psi niso ravno namenjeni, se pokaže obraz Slovenije. 
Če poznaš prave ljudi, ki so po možnosti še pravniki, 
ti nihče ničesar ne more. Državno tožilstvo je v zadevi 
Baričevič oblikovalo posebno preiskovalno skupino, ki 
preiskuje, kako so fotografije s kraja dogodka prišle v 
javnost. Se pravi, kdo je kriv, da je javnost izvedela za 
zadevo, ki so jo hoteli elegantno potisiti pod preprogo. 
Da bi zaščitili svojega frenda/frendico oziroma kar koli 
že. 

No se fíen a libros, revistas o conversaciones que se basen en 
la afirmación explícita y evidente de que todo lo alegado es 
verdad, con argumentos más impecables e irreprochables, in-
clusive. Por muy fácil que sea sacar conclusiones erróneas de 
cualquier relato, noticia u obra de gran maestría, es aún más 
fácil hacerlo a base de puras mentiras. O no-verdades, mejor 
dicho, siendo mentira una palabra pesada, fuerte, no muy 
agradable y un ejemplo sin par del modo de pensar en blanco 
y negro, mientras que nosotros aquí vivimos de lo grisáceo que 
se encuentra entre ambos extremos. Se estarán preguntando 
żqué chinga le pasó al tío ese que anda contándonos putadas 
incomprensibles? Incomprensibles, digo, por la total ignorancia 
y por el carácter simple del lector mediocre o bien debido a su 
ingenuidad y su eterna creencia que viendo los jodidos cule-
brones siempre se puede aprender el castellano bastante bien 
para poder desenvolverse en un pueblito espańol, tal y como 
lo tienen aquí mismo.

La idea principal fue el absurdo. Si ustedes, estimados lectores, 
siguen sin idea muy clara de que si les estamos tomando el 
pelo o no, siento el deber moral y profesional de adormecer-
les: mi posición sobre la posible ambigüedad o incluso engańo 

del flujo verbal que acabo de 
desencadenar precisamente 
en esta página y que mis cole-
gas irán desarrollando a través 
de las siguientes, hasta el fin y 
aún más adelante, tampoco es 
muy uniforme. Digamos que lo 
que destaca es la pluralidad, el 
carácter plurifacético pero opa-
co, la aceptación hinchada de lo 
nuevo, lo diferente y lo marginal, 
el amor del universo, del cos-
mos, de los pobres y oprimidos 
y de todos los que en principio 
desdeńamos. De ahí que se exija 
que asimismo sientan amor y en-
tendimiento frente a los que se 
meten a engańarles. Nosotros en 
el primer lugar.

La pregunta clave que hay que 
tener en cuenta es cómo resolv-
er la situación que limita con lo 
disparatado e ilógico bien que 
como tal no parezca. Traten de 

responderme: żqué tienen en común el sol que va declinando 
en el este, un reloj roto con trece horas, siete enanos en el au-
tobús, valses vieneses en síncopas, café con leche, ceniza de 
cigarrillo, semáforo apagado, casa sin ventanas, un pueblo en el 
quinto infierno donde se comen patatas a diario, un profesor a 
quien se ve a la legua que está borracho, una guitarra sin cuer-
das, un piano desafinado, un pintor ciego, un futbolista astuto, 
un coche rojo con tejado blanco y sin ruedas, botas de piel, una 
chaqueta demasiado larga, una idea que no cabe, la sonrisa de 
un león, el cantar de gorriones, un porro a las cinco de la tarde, 
una bicicleta verde, un libro sin páginas, una bella durmiente, 
un ramo de flores marchitas, un viejo comiendo manzanas en 
el parque, una botella de cava y una bandera azul? żTienen du-
das? Vuelvan a leerlo todo y luego releerlo y húndanse después 
en el olor y dejen llevarse al sabor del café y dele otra fumada 
al cigarrillo que elegante yace entre sus dedos. żMejor? Dirán 
que sí, los que han entendido. Los que todavía no, bienvenidos 
al pueblo espańol.

  Foquińaco

  christiyne.wordpress.com

In zato je moje navdušenje nad najnovejšim ulovom kaj kmalu 
zbledelo. Fantje pač poznajo prave ljudi. Morda se Srečko, ki 
so ga ujeli s kufrom denarja, ravno ne bo izmazal, ostalim pa 
prav gotovo ne bo treba na učne ure pianina na Dob. Sem pa 
pri vsem skupaj opazil zanimiv Big Brother efekt. Ostale fante 
so dobili s prisluškovanjem. Mobilnim telefonom. Včasih so se 
morali policisti za prisluškovanje izdatno potruditi. Posebne 
naprave, zapleteno rokovanje z njimi itd., danes zadostuje 
že pritisk na gumb. Seveda je potrebno prej opraviti cel kup 
birokracije in pridobiti ustrezna dovoljenja, ampak, hej, živimo 
v Sloveniji. Pač poznaš prave ljudi in ti uredijo zadevo. Bolno, 
vendar izvedljivo.

Enako absurden je sistem nadzornih kamer. Pravijo, da 
pripomorejo k vaši varnosti. In jih zato nameščajo povsod. 
Sprehod po centru Ljubljane brez nevarnosti, da bi se znašli 
na posnetku vsaj ene. Morda izvedljivo leta 1945. Danes prav 
gotovo ne. Agente posebne enote Kidon izraelske tajne službe 

Mossad so letos v Dubaju razkrinkali s pomočjo sestavljanja 
kolaža posnetkov različnih varnostnih kamer. V hotelu, na cesti, 
na letališčih, v nakupovalnih centrih, v lokalih ... izkazalo se je, 
da so kamere v Dubaju dejansko povsod. Kot »google street 
wiew« v realnem času. In s tem sistemem nekdo upravlja. In 
ta nekdo ima prijatelje, ki jim je dolžan nekaj uslug, oziroma 
imajo oni malo preveč denarja, in posnetki se znajdejo malo 
tu ter malo tam. Trumanov show osebno. O vseh nas obstajajo 
obsežne baze podatkov, s katerimi upravlja peščica ljudi. In ker 
živimo v tržnem gospodarstvu, vrjamem, da so tudi ti podatki 
tržno blago. Sicer ne ravno na borzi, vendar če poznaš prave 
ljudi, veš, kako do njih. In ko jih imaš, ti nihče nič ne more. Pa 
smo spet pri zgodbi, zakaj so slovenski policisti hudičev slabi 
ribiči kapitalcev ...

  Andraž Šiler, predsednik Kluba študentov Kranj 

  p10.hostingprod.com
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ABSURDNO O  

ABSURDU

Princi, Kylie Minogue in kitara
Da življenje nima smisla, je neizpodbitno in znanstveno večkrat preverjeno dejstvo. Če vas ta misel zabava 
in se življenjski nesmiselnosti iskreno nasmejite, ste pristaš absurdnega humorja, katerega zgodovino in 
vsakodnevno rabo, ki sta enako absurdni kot njegova narava, predstavljamo v naslednjih vrsticah.

Kraljeva nesrečna smrt ali rojstvo absurda
Nekoč pred dolgimi časi je na območju današnje Moravije živel 
mogočen kralj, ki so ga leta bolehanja priklenila na posteljo. Dal 
je poklicati najboljše zdravilce takratnega sveta, da ga ozdravijo 
nečloveškega trpljenja. Mnogo slovitih stetoskopov se je 
sprehodilo po njegovem oprsju, a dolgih sedem let je moralo 
preteči do postavitve prave diagnoze, ki se je izvila iz s košatimi 
brki obrobljenih ust starega modrijana z Daljnega vzhoda. Kralju 
so se bili v desetletjih neizprosne vladavine popolnoma zamašili 
smejalni kanali, kar je vodilo v oteženo dihanje, prebavne motnje 
in problematično kožo. Da bi lahko njegova obilna podoba 
ponovno zasijala v vertikali, bi se moral zopet začeti 
smejati. 

Tri dni in tri noči so prostrane dvorane gradu polnili najboljši 
klovni, dvorni norci in mimiki, a nikomur ni uspelo ukriviti kraljevih 
trdno stisnjenih ustnic. Veliki vladar je po tehtnem premisleku 
poklical svoje tri sinove in jim dejal: “Star sem in prestol ne bo moj 
za vekomaj. Kdor mi bo olajšal moje poslednje dni in mi 
prinesel humor za moj tumor, bo prevzel moje prostrano 
kraljestvo!” Še preden so očetove besede dobro odzvenele 
v kamniti sobani, sta starejša sinova že odhitela v širni svet v 
iskanju humorja, ki bi jima na glavo postavil z dragulji dekorirano 

kraljevsko krono. Najmlajši sin, ki že po naravi ni bil rekreativne 
narave, se je počasi odvlekel za atletskima bratoma 

v svetem prepričanju, da ga bosta starejša 
tekmeca tako ali tako prehitela.

Tako so se razkopili trije bratje vsak v svojo smer. Najstarejši sin se 
je odpravil čez sedem gora in sedem voda, gazil po globokemu 
snegu in se boril z zmaji, da je prišel do neznane dežele, ki 
je slovela po svojem humorju. Mesto so preplavljale zale 
blondinke, ki so razbijale steklo, da bi videle, kaj se skriva 
na drugi strani, dolge dni obračale liste, na katerih je 
pisalo “obrni”, ubijale štorklje, da bi naredile splav, in se po 
kolenih plazile po trgovinah v iskanju nizkih cen. Najstarejši 
sin, ki v svojem kraljestvu ni slovel po svoji pameti in humorju, se 
je prizorom neustavljivo smejal in se takoj odpravil do vladarja, 
da bi odkupil najbolj brhko izmed deklet ter jo pripeljal bolnemu 
očetu. Vladar je za širokogrudno bero zlatnikov rad prodal eno 
svojih najbolj stereotipnih junakinj iz blondinskih šal. A ko je 
najstarejši sin zagledal njen mili obraz in svetlikajoče se zlate 
lase, segajoče vse do tal in še dlje, je pozabil na zaupano misijo in 
očetovo zdravilo brez premisleka poročil. 

Drugi princ se je z enako požrtvovalnostjo pognal čez drn in strn, 
preko puščav, oceanov in pragozdov, da bi našel ultimativno 
šalo, ki bi rešila njegovega bolnega roditelja. Naposled je našel 
skrivnostno deželo, ki je gromko odmevala v zvokih smeha. 
V neznanem kraljestvu so bili vsi ljudje odeti v črnino in 
si izmenjevali zgolj najbolj neokusno črne šale, kar jih 
premore širni svet. A drugi sin ni imel časa, da bi se poveselil 
odkritja, ki bi mu prineslo očetovo kraljestvo. Šale o holokavstu, 
vulgarijah in dojenčkih so ga tako potrle, da je nemudoma 
pobegnil iz dežele neznano kam, da niso bili o njem nikoli več 
slišali. 

Tretjega sina je (po nekaj pivih v lokalnem baru) veter odnesel do 
bližnjega kraljestva, kjer je bilo vse obrnjeno na glavo. Ljudje so 
govorili od zadaj naprej, jedli, da bi hujšali, odklepali vrata, 
da bi bili varni, in zapirali dežnike, ko je začelo deževati. Že 
očitno vinjenega princa je dogajanje v kraljestvu zabavalo, da se 
je neprekinjeno krohotal in se (po nekaj pivih v lokalnem baru) 
odločil, da to družbo, ki so jo tamkajšnji prebivalci seveda prebrano 
od zadaj imenovali absurd (iz besede drusba – pomnite, da je bilo 
to dolgo pred Kopitarjem in Prešernom), predstavil svojemu očetu. 
Kot edini predstavnik drugega rodu je tako prijahal na očetov dvor 
v družbi prebivalcev absurdnega kraljestva. Ritensko so hodili po 
njegovi sobani, jedli tako, da so hrano izpljuvali na krožnik, in se 
smejali s solzami, vendar je ostareli kralj ostal smrtno resen. Ker 
njegovi kritično ogroženi smejalni kanali niso bili prepihani, je 
zato že kmalu po dogodku izdihnil svoj poslednji kraljevski dih. 
Najmlajši princ je tako kljub neuspešnemu iskanju zdravila za 
svojega očeta vseeno prevzel celotno kraljestvo, ki ga je naselil s 
svojimi novimi absurdnimi prijatelji. Od takrat, pravijo, življenje 
in svet nimata več smisla. 

Vsakodnevni absurdi
Absurd, kot že pove njegovo ime (absurd – drusba) prežema 
različne družbene pojave. Posebej pogosto se uporablja v 
političnih vedah, kjer se pojavlja tako na področju reform in 
zakonov kot tudi na nivoju političnih strank in predvolilnih obljub. 
Za primere ni potrebno odpotovati daleč, saj jih lahko mimogrede 
nanizamo v lokalnem okolju, najsi gre za distribucijo denarja ali 
kadrovske rešitve na nekaterih vodilnih mestih. Ker je Zapik močno 
objektiven medij brez ideoloških bremen, se na tej točki ne bomo 
potopili v politične globine, temveč se bomo raje zazrli v nekatera 
druga območja absurdnega delovanja, na primer pravo. Izpit iz 
absurda morajo v obliki zahtevnega trojčka osvojiti vsi pravniki 

in bodoči sodniki, saj igra pogosto ključno vlogo pri pravnih 
odločitvah in zakonskih pravilih. Kot rezultat bo študent, ki se 
v soboto dopoldne po osamljenem polju pelje 8 kilometrov 
na uro prehitro, kaznovan huje kot razvpiti kranjski 
razpečevalec heroina ali politični zločinci balkanske vojne. 
Absurdu ne morejo pobegniti niti sociologi in humanisti. Kako le, 
saj je njihov predmet preučevanja absurd v najbolj čisti in primarni 
obliki (spomnimo se zopet izvorne definicije iz zgodovinskega 
poglavja). Višja stopnja izobrazbe, boljše veščine vpeljave 
absurdnih elementov, so pokazale znanstvene raziskave. 

Na mikro ravni absurd kot leitmotiv radi uporabljajo številni kreatorji 
popularne kulture, vse od literature, kjer si je absurd prislužil celo 
svoj žanrski okvir, pa do filma in predvsem sodobne popularne 
glasbe. Kot iskrivo ilustracijo lahko navedemo besedilo letošnje 
zmagovalke Eme (Naj bo premik v glavi / naj bo kot pozitiven sok /
obcutek je pravi, vse naj preplavi - narodnozabavni rock) ali zimzeleni 
šolski primer z globalne scene v obliki pesmi Kylie Minogue Can’t 
get you out of my head (La la la la la la la la / la la la la la la la 
la / la la la la la la la la / la la la la la la la la). Zaradi grozne 
priljubljenosti na različnih kulturno-socialnih poljih se absurd 
vztrajno širi tudi na področja tako imenovanih trdih znanosti. 
Danes lahko tako parkirnino plačujemo z mobitelom, zamenjamo 
spol in gledamo filme v 3D tehniki, še vedno pa nismo na primer 
odkrili zdravila za zdravljenje raka. 

Podobnih primerov je absurdno veliko. Bolj kot njihovo detektiranje 
in dokumentiranje pa je pomebno, da se jim znamo nasmejati, 
saj nam lahko tovrstne tehnike spoprijemanja z vsakodnevnimi 
nesmisli občutno olajšajo življenje.

  Žan Sadar

  Oto Žan
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Zadnjih dvajset let živite v Kranju, rodili ste se 
blizu danskega glavnega mesta, medtem pa 
vas je bilo najti povsod po svetu. Kaj vas gnalo 
naokrog in kje povsod ste bili?
Po študiju sem bil nekaj mesecev precej izgubljen, nisem 
točno vedel, kaj bi počel. Sicer sem imel kar dobro službo 
v nekem tehničnem uradu, ampak si  nekako nisem mo-
gel predstavljati, da bi še dolgo delal tam. Bilo je, kako bi 
rekel, nekam monotono. Zato sem se odločil, da nadaljujem 
s študijem. Imel sem srečo, nek moj sorodnik je bil zapos-
len na univerzi v Toulonu, in tako sem z njegovo pomočjo 
prišel na podiplomski študij. Ko sem ga zaključil, sem do-
bil priložnost v Londonu in nisem imel motiva, da bi odšel 
nazaj domov. Radovednost in želja po novih obzorjih sta me 
potem gnali naprej v Sevillo, pa Trier, pa Chicago, pa Oslo, pa 
Eindhoven in nazadnje sem se znašel na Dunaju. Tam sem 
vzpostavil stike s slovenskim društvom, si v njihovih vrstah 
našel ženo in po dobrih desetih letih tam sva se odločila, da 
greva v njeno domovino. Ki je prav lepa, je treba priznati.

Pa vam je bilo kdaj žal, da ste prišli v Slovenijo 
oz. v Kranj?
Pravzaprav ne. Veste, enkrat v življenju pride trenutek, ko se 
ustaviš in se vprašaš, kako naprej. Meni se je takrat zdelo, 
da je mogoče čas, da preneham s tem nekako nomadskim 
življenjem, in ko je žena predlagala svoje rojstne kraje, sem si 
rekel: zakaj pa ne? Seveda se še vedno rad usedem na letalo 
in grem nekam v daljave. Zdaj končno uživam tudi kot turist, 
včasih sem predvsem delal. In življenje tu sploh ni slabo, če 
nič drugega, je vse tako blizu.

Kaj ste počeli ves ta čas, kakšna dela ste oprav-
ljali?
Večino časa sem se učil, vsaj danes tako gledam na to. Pa ne 
samo tako, uradno, ampak tudi v vseh birojih in tovarnah 
in povsod, kjer sem delal, in povsod, kjer sem bolj kot ne 
pasel lenobo. Večino časa sem se ukvarjal s posodabljanjem 
in z izboljševanjem šivalnih strojev, kakor koli se to morda 
čudno sliši. V bistvu pa je tudi v tem na videz preprostem 
stroju mnogo majhnih delčkov, mnogo tehnoloških čudes, 
prav kakor v avtomobilu. Morda nekoliko manj, ampak vsee-
no moraš biti temeljit in poleg tega, da obvladaš, ne vem, 

sestavo in značilnosti elektromotorja, moraš imeti splošno 
znanje o vsakem delu stroja, da ne hodiš v zelje tistim, ki 
se ukvarjajo s postavitvijo lučke ali z ohišjem in tako naprej. 
Glede na to, da je na tem področju kar precej močnih pod-

jetij, moraš slediti tudi inovacijam drugih in jih poskušati ra-
zumeti. No, kadar pa nisem bil v službi, sem se rad zabaval 
z razmišljanjem o drugih temah, prebral sem obilico filozof-
skih knjig, veliko časa sem posvetil seciranju povsem vsak-
danjih predmetov. Nekoč sem cel teden preučeval model 
železnice, predvsem vagon z žerjavom. Ampak iz vsega tega 
sem se veliko naučil in mi je pomagalo tako pri delu kot pri 
hobijih.

No, ko sva že pri hobijih, kateri pa so?
Oh, poleg klasičnih, kakršni so smučanje, modelčki železnic 
in oblikovanje glinenih izdelkov, sem zelo rad izboljševal 
preproste koncepte vsakdanjih izdelkov, recimo stojal za 
kuhinjske nože in podobno. Kadar sem kupil kakšno stvar, 
sem jo ponavadi najprej razstavil, in žena mi pogosto očita, 
da mora ponavadi počakati mesec ali dva, preden lahko 
uporabi, kar je kupila. V zadnjih letih pa se s pomočjo vnu-
kov spoznavam z internetom. Prav zanimivo, škoda, da ga v 
naših časih še bi bilo.

Torej ste vaše izume zasnovali v prostem 
času?
Ja, seveda. Zamisel za obtežilnik za papir se mi je recimo 
porodila v času, ko sem bil na Nizozemskem. Kot verjetno 
veste, je tam precej vetrovno, jaz pa rad posedam na pros-
tem, kadar delam. Zdi se mi, da svež zrak močno pomaga, 
kadar se mi ne ljubi ali kadar imam nekakšno blokado, saj 
veste, kot pisatelji, ki ne najdejo navdiha. Kakor koli že, ker mi 
je veter vedno znova odnašal liste z načrti, skicami, idejnimi 

Frode Østergaard
V majhni hišici na koncu ulice nekje sredi Kranja živi miren mož, ljubeč oče dveh sedaj že odraslih sinov 
in dedek kar trinajstim vnukom. Od leta 1936, ko je končal študij na kobenhavnski univerzi, je živel po 
številnih državah Evrope in Amerike, kjer se je, kot pravi, naučil razumeti praktičnost. Kaj ima skupnega 
ta gospod z obtežilnikom za papir, ovojčkom za bonbon, podstavkom za pivo, paščkom za ročno uro, rolico 
za wc papir in špango za lase? Prav vse našteto je izumil, a se v svoji skromnosti nikoli ni želel javno iz-
postavljati. Drage dame in gospodje, to je danski izumitelj na videz nepomembnih predmetov, ki se mu je 
Slovenija zazdela kot pravi raj na zemlji, Frode Østergaard.

“Prav je, da se znanje in izboljšave 
prosto pretakajo, saj se tako 

življenje lajša večji skupini ljudi.”  

Frode Østergaard

Imel sem srečo, nek moj sorodnik je bil zaposlen na 
univerzi v Toulonu, in tako sem z njegovo pomočjo 

prišel na podiplomski študij.
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(Ne)varnost v kuhinji
Sodobna kuhinja je opremljena s številnimi kuharskimi pripomočki, električnimi gospodinjskimi aparati, 
ki nam skrajšajo vsakodnevno pripravo jedi, in ostalimi bolj ali manj uporabnimi predmeti.

zasnovami in tako naprej, sem na kup papirja začel polagati 
jabolka. Ampak ta sem vselej pojedel, zato sem jih moral 
nadomestiti z nečim, česar se ne da pojesti. Sprva je bil to 
kamen, toda ta je bil umazan in neestetski. Tako sem narisal 
skico za obtežilnik za papir. Originalni, patentirani obtežilnik 
je polkrogla z radijem 5 cm, lahko je keramična, medeninas-
ta, steklena – iz zelenega ali brušenega stekla! Potem so se 
nekako izognili patentu in začeli izdelovati obtežilnike vseh 
barv in oblik, ampak kaj hočem, v tistih časih se še ni tako 
natančno definiralo izumov in intelektualne lastnine. Kasne-
je pa sem tudi ugotovil, da je prav, da se znanje in izboljšave 
prosto pretakajo, saj se tako življenje lajša večji skupini ljudi, 
in navsezadnje je to tisto, kar je namen znanja. Mogoče je 
name preveč vplival Marx.

Kaj pa drugi izumi, so tudi ti nastali po 
naključju?
Večina. Špange sem se spomnil že precej zgodaj, ko sem 
ravno končeval osnovno šolo. Grozno mi je šlo na živce, da 
si je sestra neprestano popravljala lase z roko ali s stresan-
jem glave. In enkrat, ko sem ravno spenjal neke liste s tistimi 

sponkami, saj veste, kakšne so, še Microsoft jih je uporabil 
kot ilustracijo za pomagala v njihovih Officeih, mi je prišlo 
na pamet, da bi se podoben predmet lahko uporabil tudi na 
laseh. Papirčki za bombončke prav tako (op. a.: takšne ob-
like:  >O<). Včasih so bombone zavijali tako kot danes npr. 
pomaranče. Meni je enkrat ostalo čisto malo tobaka in ker 
sem bil ravno v stanju, ko se mi nič ni ljubilo, ampak sem 
se samo malo poigraval z naokoli ležečimi predmeti, sem iz 
njega naredil kroglico in ga nerodno zavil v papirček, vsak 

konec pa zavrtel v svojo smer. Potem sem potegnil za oba 
konca naenkrat in tobak je padel ven. In sem si mislil, če bi 
dal noter kandirano sadje ali orešček, bi bilo super, še izgled-
alo bi prav fino. Rečeno, storjeno. Tako so bili prvi papirčki 
za bombončke »rizle«, prvi bombončki pa lešniki in koščki 
kandiranih pomaranč. O rolici za wc papir pa res ne bi, če 
ne zamerite …

Kot ste rekli, ste sedaj v pokoju. Kako se zna-
jdete zdaj, glede na to, da ste bili prej tako 
delavni?
Veste, v resnici nikoli nisem bil zares delaven. Prej bi rekel, 
da sem znal lenobo obrniti v svoj prid. Če ne bi bil len, bi še 
danes morda delal v istem podjetju kot pred sedemdesetimi 
leti, ampak sem se raje odločil za študij, ker se mi je zdel lažja 
izbira. Pa še nekaj bi dodal – lenoba je gonilo napredka! Zato 
mi je v pokoju zelo všeč. Če želim, lahko cel dan posedam 
na terasi in gledam metuljčke in pijem čaj. Ne veste kako to 
prija, Po petdesetih letih ukvarjanja s šivalnimi stroji je vsak 
dan, ko ne vidiš niti enega, pravi blagoslov. To vam lahko 
pove tudi kakšna šivilja.

Vaša žena je nekoč dejala – 
vsaj tako sem slišal od vašega 
prijatelja, ki je bil pred nekaj 
številkami prav tako intervju-
jan za našo revijo – , da ima 
vaše izumiteljstvo to dobro 
plat, da nimate več mokrih 
rokavov, kadar pridete iz piv-
nice. Kaj je mislila s tem?
He he, pa še prav je imela. Veste, 
nekoč sem zelo rad pil pivo. Danes 
ga sicer po nasvetih zdravnika ne pi-
jem več, ampak ponavadi sem si ob 
četrtkih vzel popoldne za obisk piv-
nice. Pivo mora biti mrzlo, a se zato 
na robovih kozarcev nabira kondenz, 
zaradi katerega so šanki vedno mokri. 
Po štirih kozarcih se mokrota samo 
še poveča, saj se kondenzu pridruži 
še pivo, ki ne steče vedno v pravo 
luknjo. Zato sem imel pogosto mokre 

in smrdeče rokave, kar ženi ni bilo pretirano všeč. Enkrat sem 
ob pivu posedal brez običajne druščine in sem imel čas za 
razmišljanje. Ne spomnim se več prav dobro, ampak mislim, 
da je rahla sapica pod kozarec naključno prinesla prtiček, ta 
pa je vpil nekaj vode in od tu do kartonskega podstavka je 
bil le še korak.

  Dejan Rabič

  Oto Žan

V veliki večini slovenskih domov ima mikrovalovna pečica pri 
pripravi in toplotni obdelavi jedi vedno večjo vlogo, ponekod 
je v uporabi že celo pogosteje kot štedilnik. Velika večina ljudi 
pa se ne zaveda vseh škodljivih vplivov, ki jih imajo gospodin-
jski aparati na njihova življenja. Mikrovalovka je sicer znana po 
škodljivih mikrovalovih, pa vendar jo uporabljamo, ker nam ve-
dno znova olajša življenje. Prav gotovo pa bi se vsaj velika večina 
odločila za odstranitev njihove mikrovalovke iz stanovanja 
oziroma družinske hiše, če bi vedli, da jim ima mikrovalovka pod 
popolnim nadzorom. Pa resnici poglejmo v oči malo globlje.

V ZDA je mikrovalovna pečica kot prava mala revoluci-
ja na tržišče prišla v 80. letih 20. stoletja. Američani so se 
kmalu mrzlično navdušili nad novim izumom, ki je njihov hitri 
ritem življenja še pospešil in olajšal ob enem. Tako so mik-
rovalovi ZDA obkrožili v dobrih štirih letih. V devetdesetih letih 
so ameriški znanstveniki za Cio začeli snovati nadzorni 
sistem, ki bi ga lahko vgradili v kakršnokoli električno tajno 
napravo, ki za segrevanje vodnih molekul uporablja mikrov-
alove. Sledilne naprave na nivoju molekul bi tako lahko s 
segrevanjem v mikrovalovki prešle v segrevano snov (hrano/
pijačo) in posledično bi jih nekdo zaužil. Ker človeško telo seve-
da nima encimov za razgradnjo sledilnih naprav, bi v nekaj dneh 
sledilne naprave izločil iz svojega organizma. Položaj sledilnih 
naprav pa bi tako lahko satelitsko nadzorovali. 

Seveda so za novi sledilni sistem odšteli vrtoglave vsote, ven-
dar se je proizvodnja sledilnih naprav v nekaj letih tako 
zelo povečala, tehnologija pa napredovala do te mere, da se je 
proizvodnja drastično pocenila. Prvotni namen sistema je bil na-
dzorovanje bivših ameriških zapornikov, ki so po prestani zapor-
ni kazni kar trikrat bolj nagnjeni k deviantnosti kot povprečen 
Američan brez policijske kartoteke. Kmalu so ta nadzorni sistem 

začeli uporabljati tudi Kanadčani. Seveda je šlo za tajni 
projekt. V nekaj letih se je proizvodnja tako pocenila, 
da se Američanom preprosto ni več izplačalo najemati 
tajnih agentov, ki so se prikradli v domove potencialnih 
iztirjencev in jim v mikrovalovko naknadno montirali nad-
zorni sistem. Tako so leta 1997 v vse mikrovalovke na 
tržišču začeli montirati nadzorni sistem s sledilnimi 
napravami. Seveda  so bili pozorni zgolj na sledilne 
naprave v določenih domovih, pa vendar so imeli dejan-
ski nadzor nad celotno Severno Ameriko. Po usodnem 
11. septembru 2001 pa so Američani začeli nadzorovati 
vse prebivalce. Istega leta so tudi na evropskem trgu 
gospodinjskih aparatov zavladale mikrovalovne 
pečice s sledilnimi napravami. Res je, da se za evrop-
sko tajno policijo ne ve, ali nadzoruje sledilne naprave ali 
ne, pa vendar se človek zgolj ob tej misli zgrozi. 

V vsaki mikrovalovki obstaja posebna vrsta molekularnih 
sledilnih naprav, tako da se lahko povezuje vse ljudi, ki 
uporabljajo isto mikrovalovko, vendar se jih ne da ločiti. V 

povprečju naj bi v Evropi skupno mikrovalovno pečico upora-
bljali trije ljudje. Torej vas lahko svetovna tajna policija izsledi 
v zelo kratkem času – sprehodi se na tri različne konce sveta  
in vas s pomočjo zemeljskih koordinat nikdar ne zgreši, morda 
se hkrati mimogrede obregne še ob vašo mater in sestro!

Če ste optimist, boste morda pomislili, da ste potemtakem ob 
redni uporabi pečice, ki deluje na mikrovalove, večno varni, 
ker vas bodo znali poiskati kjerkoli, pa tudi če se boste po 
nesreči izgubili v puščavi Gobi. Če ostajate večni pesimist, boste 
po vsej verjetnosti še naprej prepričani v propad kapitalističnega 
sistema in se zgražali nad dejstvom, da jim je uspelo uničiti še 
poslednjo trohico svobode. Če pa prisegate na realizem, pa 
boste ostali brez komentarja in tudi volje, pa vendar vas bodo 
tudi molčečega zlahka našli, če ste si v zadnjih dneh le pogreli 
kak obrok na hitr'co. 

  Barbara Zupanc

  flickr.com 
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Začnimo z zgodovinskimi pričevanji. V knjigi Super vulcanos quod 
suum falsus vultus, malo znanem delu Plinija ml., v prvem delu 
katere se ukvarja s specifičnim primerom izbruha Vezuva, v dru-
gem pa s podobnimi primeri v drugih delih Rimskega cesarstva 
in na sosednjih področjih, je kratek zapis, ki govori o "mons ig-
neus carnius" ali "kranjski goreči gori". Vsebuje približno lokacijo 
te gore in prepis pričevanja nekega rimskega legionarja, ki je bil 
stacioniran v legionarskem taboru XII. kohorte Carniumu, torej 
na kraju, kjer stoji naše prečudovito mesto. V pričevanju omenja 
pogosto podrhtevanje tal na tem območju, pa tudi nenavadno 
svetle noči, ki jih poleg lune osvetljuje rdeči vrh vzpetine v nep-
osredni bližini tabora. Glede na geografijo Kranja in okolice lah-
ko preprosto zaključimo, da omenjena "mons igneus" ne more 
biti nobena druga kot le Šmarjetna gora.

Obstaja še en zgodovinski vir s pričevanjem o preteči nevarnos-
ti, ki jo predstavlja naša soseda. Kakor piše Janez iz Jablanice v 
svojih Sperhaianih inu abservaciah pa dezhelah nasseh (napisane 
okrog 1350), je bilo dobrih 200 let pred njegovim časom, če 
gre verjeti besedam tamkajšnjih kmetov, v predelu Kranjske 
nad Ljubljano, med Škofjo Loko in Kranjem, zaradi "tekotschiha 

vohnja" uničenih več polj in gozdov. Izvir tega ognja naj bi bil 
pod vrhom hriba nasproti "Svetiga Joušta", Janez pa ga pripisuje 
hudičevi dejavnosti. Zato je o tem pričevanju večina zgodovi-
narjev (od tistih petih, ki so sploh prebrali izvirni rokopis, saj v 
njegovem prepisu iz sredine 17. stol. ta del besedila skrivnostno 
izgine) mnenja – navsezadnje je uvrščeno v poglavje "Tscherni 
vrah inu dela nitschpriitna nighova" –, da je produkt ljudske 
domišljije.

Njihovo zadržanost je moč razumeti, saj jih večina ne pozna 
niti osnov geologije, kaj šele vulkanistike. Na geomorfoloških 
kartah, ki jih hranijo na Inštitutu za geologijo in cvetličarstvo, 
je vrisana prelomnica svetega Drejča, ki teče od Vitanjskih kar-
avank preko Celja, nato po dolini reke Save do Mojstrane, od 
tam pa je prek vmesne Celovške prelomnice povezana s Sred-
njeevropsko prelomnico. Pri Kranju ta prelomnica leži direktno 
pod geometričnem središčem Šmarjetne gore. V strokovnem 
tisku (na primer Ring, Pacifik: On the delicate issue of understand-
ing problems with volcanos. (Deceiving Press, Lansbury 1996)) 
zasledimo, da je to nedvoumno znamenje za obstoj vulkan-
skega kotla. Ta pa je sestavni del vsakega vulkana ...

Sestava prsti na pobočjih Šmarjetne gore sicer uradno sploh 
še ni bila ugotovljena, saj je po navedbah Raziskovalnega cen-
tra gorenjskih seizmo-vulkanoloških ljubiteljev "taka raziskava 
brezpredmetna oz. ne obstajajo nikakršni razlogi za njeno 
naročilo, poleg tega pa Državni načrt za prevencijo pametnega 
izkoriščanja denarja ne predpisuje, v kakšnih primerih so jo 
dolžni izvesti." Zato se je naš terenski sodelavec, sicer amaterski 
raziskovalec vseh nepojasnjenih primerov, Robert Poshastnyk 
lotil analize na lastnopest. Ugotovil je, da je kamninska sestava 
Šmarjetne gore iz bazalta, andezita, dacita in riolita, ki se pojav-
ljajo ob vulkanskih izbruhih. Ugotovil je tudi nenavadno visoko 
stopnjo rodovitnosti prsti (35 % nad povprečjem polj okrog 
Cerkniškega jezera oz. 14 % pod povprečjem črnice okrog ukra-
jinskega Daliborska).

Če se pristojni po toliko dokazih ne bodo zganili in nekaj ukreni-
li v smeri zavarovanja nedolžnih ljudi, ki živijo pod tako nevarno 
vzpetino, je z našo pravno državo nekaj hudo narobe. Zato bo 
v kratkem pripravljena peticija, s katero bomo poskušali odgov-
orne opozoriti na nedejavnost pristojnih služb, kar se v prihod-
nosti lahko izrazi tudi v več tisoči mrtvih.

  Dejan Rabič

  Oto Žan

Morebiten raj
Odkar obstaja človek, obstajajo zgodbe, miti in legende. Marsikdo je že slišal za Valhallo, Shangri-La in 
Utopijo, le malo pa jih ve za obstoj malega otoka, ki je esenca paradiža. Otok, tako popoln, tako neverjetno 
izreden, da ga je težko opisati z besedami, saj se človek boji, da bo s tem le oskrunil njegovo lepoto, a 
vendar, kako boste drugače izvedeli zanj?

S CULO NA RAMI

Otok, nič večji od naših Lesc, se nahaja sredi Tihega oceana, nedaleč 
od Tahitija, a vendar tako osamljeno, da so ga odkrili šele pred 
nekaj desetletji in ga do danes varovali pred hordami turistov in 
turističnih zaslužkarjev. Uspešno so se ohranile vse šege in navade 
domačinov, katerih je danes le še okoli 600. Neizpostavljenost civili-
zaciji, kot jo poznamo mi, je na otoku pustila pozitiven, harmoničen 
način življenja, brez korupcije in s splošnim pacifističnim odnosom. 
Domačini v svoji govorici nimajo besed, kot so revščina, vojna in 
sovraštvo, saj so bili vedno zadovoljni s tem, kar jim otok ponuja, 
v njihovi zgodovini pa ni niti enega pričanja o bojih med otoškimi 
plemeni. Število plemen je zaenkrat še nejasno, ve se le, da živijo 
razkropljena po otoku, vsako pleme ima svoj dialekt, poglavarji pa se 
enkrat mesečno dobijo na zasedanju. Sestankovanje poteka na vrhu 
najvišje gore, Phugar, kjer se ob obrednem zakajanju in pitju pijače 
Ynal, ki jo izdelujejo iz ginsenga, dogovarjajo, kako bi še naprej živeli 
tako lagodno in si drug drugemu pomagali.

Razen prej omenjene gore na otoku ni nobenega višavja, na južni 
strani Phugarja pa najdemo tudi edini slap na otoku, Xaud, katerega 
lepota se z lahkoto primerja z Viktorijinimi ali Niagarskimi slapovi, 
čeprav je Xaud občutno manjši. Vsem plemenom je skupen obred, 
kjer ob polni luni dečki, ki so dopolnili tistega meseca 18 let, skupin-
sko skočijo s slapu v malo, a globoko jezero pod njim. Na otoku to 
pomeni, da so zreli za zakon in selitev v svoje bivališče, in takrat se vsa 
plemena zberejo ob slapu, igrajo na ljudska glasbila, pojejo, plešejo, 
se gostijo in praznujejo uspešen prehod v odraslo življenje.

Na drugi, severni strani gore Phugar, se z njenega ploščatega vrha 
spuščajo strmi klifi, pod katerimi se penijo valovi toplega morja. Na 

otoku pa so seveda tudi tiste obale z belim peskom, ki si jih lahko 
ogledujete v raznoraznih turističnih oglasih in na katerih ti prijetno 
senco zagotovi nekaj palm. Pri teh vedno velja preveriti, da so brez 
kokosov, saj vam ti lahko povzročijo nepotreben glavobol ali kakšen 
drug –bol.

Zaradi nadvse ugodnega podnebja prebivalci prav tako ne poznajo 
zime in mraza, deževje vedno tako hitro odide, kot je prišlo, in veno-
mer pihlja rahla sapica, ki olajša poležavanje na soncu ali pod prej 
omenjenimi palmami. Rastlinstvo na otoku je mogočno in bogato z 
raznolikim sadjem in zelenjavo, kar ponuja pester jedilnik. Ena izmed 
zanimivosti je, da na otoku ni nevarnih in strupenih živali, tako se 
sprehodi po otoku vedno končajo z nasmehom in morebitno 
večerjo. Poleg poljedelstva, sadjarstva in lova se domačini ukvarjajo 
tudi z lončarstvom, izdelovanjem glasbil, oblačil ter z živinorejo. Pri 
teh opravilih sodeluje vsak, ki je zmožen in voljan pomagati, saj velja 
načelo, da vse delajo skupaj in si vse tudi delijo.

Prebivalcem tega malega otoka se torej godi prav dobro. Živijo v 
utopičnih skupnostih, kjer so si vsi enakovredni, na idilični lokaciji in 
v popolnem miru.

Nebesa na zemlji za njih obstajajo in pravijo jim Katulmat.

  Urša Bajželj

  Oto Žan, Matej Slabe

Kdaj bo Kranj dobil fino hrustljavo skorjico?
Pred dobrim mesecem je šla mimo nas novica, da je bil blizu Nakla epicenter nekaj potresov. Ker je bila 
njihova magnituda relativno majhna, ni temu nihče posvečal veliko pozornosti. A gorje, stvar je neprimer-
no resnejša, kot bi bilo moč soditi po pozornosti, ki jo je dobila – Šmarjetna gora bi bila potencialno lahko 
nevarnejša, kot sugerira njeno nedolžno ime ali zeleno poraščeno lice. Pod bujnim gozdom, rodovitnim 
humusom in plastjo skrilavca se pravzaprav skriva že davno ugasli ognjenik, česar pa večina ljudi sploh ne 
ve! In ker vemo, kaj se je zgodilo v Pompejih – tudi tam niso imeli niti najmanjšega pojma o naravi hriba, 
pod katerim živijo –, je skrajni čas, da se izve resnica ter opozori ljudi.
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TO JE KRANJ

Zgodbe popotnikov po deželi Kranjski
Naša mala deželica že od nekdaj privablja ljudi, ki se ob prihodu sem sprva ozrejo okoli sebe in si mislijo 
»Kaj pa je tu tako posebnega?«, a jih med potovanjem po slovenskem ozemlju to vedno znova preseneti 
in očara s skrivnostnimi ter nerazložljivimi dogodki in seveda prečudovito naravo. Tako so do zdaj še vsi 
popotniki ob odhodu domov ali novim dogodivščinam naproti vedno s seboj ponesli razmeroma dober glas 
o deželi Kranjski.

Naslednje zgodbe, sicer zbrane v 
manj uspešni zbirki »Grozote vojvo-
dine Kranjske« neznanega avtorja in 
zapisane po več sto let starih ustnih 
izročilih, so bolj tistega nesrečnega 
značaja. Naše junake, Karl-Heinza, 
Hendrika in Moritza, germanske 
raziskovalce iz Arnisa, so namreč 
na potovanju presenetile mnoge 
nevšečnosti.

Svoj pohod so pričeli kar v okolici 
današnje Ljubljane, saj so se želeli 
prepričati o govoricah, ki so takrat 
krožile po svetu, da na Ljubljanskem 
barju prebiva Nessie podoben stvor, 
ki je nekaj tisočletji poprej ugono-
bil koliščarje. Kranjci so barjansko 
pošast takrat poimenovali kar Jožica, 
barju se pa že lep čas nihče ni upal 
približati. Prav zato o stvoru ni bilo 
veliko uporabnih podatkov in vsak pri katerem so se o kranjski 
Nessie pozanimali, je vedel povedati le tisočletja stare, večkrat 
napihnjene lastnosti.

Zato se je, kar tako na slepo, naša pogumna trojica odločila, da 
se z Jožico spoprime nekega majskega dne ob zori. Z doma na-
rejenim splavom in orožjem ter obilico klobas in piva so še v 
temi prispeli na rob barja ter po pripravah in prvem zajtrku ob 
sončnem vzhodu odrinili in budno oprezali za Jožico. Ni minilo 
dolgo, ko je ta začutila prisotnost nezaželenih bitij v svojem do-
movanju in se odločila, da takega bujenja preprosto ne bo spre-
jela mirno. Sprva je nekajkrat nežno dregnila v splav, kar je može 
zmotilo med drugim zajtrkom in so vanjo ogorčeno zalučali 
nekaj kamnov. To je Jožico le še bolj razjezilo in ob naslednjem 
srečanju s splavom je tega zdrobila, prestrašene moške pa sku-
paj s klobasami in pivom vrgla v barje. A glej ga zlomka, sreča je 
bila tisti dan na strani Karl-Heinza, Hendrika in Moritza, saj je ena 
izmed klobas pristala neugodno zagozdena v Jožičinem sap-
niku. Premagana pošast je v nekaj minutah utonila, trojica pa je 
zmagoslavno odrinila na jug, novim dogodivščinam naproti.

Po nekaj dneh so prispeli do Slivnice, za katero so jim povedale 
lokalne arniške čarovnice. Vedoč da so slivniške nevarne le 
ponoči, so se za vzpon na kopasto goro odločili podnevi, noč 
pa so nameravali preživeti v Coprniški jami, kjer naj bi čarovnice 
prebivale. S to nadvse logično in pametno idejo so bili zadovolj-
ni vse do sončnega zahoda, ko jih je ob raznih zvokih iz jame 
malce stisnilo pri srcu. Kmalu so se znašli v družbi coprnic in se 

trudili ohraniti mirno kri, ne da bi vedeli, kako bi se sploh branili 
proti čarovniškim močem. Glede na to, da je bil za vsemi na-
poren teden, so se čarovnice odločile, da jim prizanesejo. Trem 
popotnikom so potrpežljivo razložile, da pravzaprav skrbijo le 
za uravnoteženo vreme in da nikakor ne jemljejo mleka kravam, 
da niso na noben način povezane s hudičem ter da še nikoli 
niso z uroki povzročile bolezni in škode, kot so jim to pripisovali 
v legendah. Tako so Karl-Heinz, Hendrik in Moritz na koncu z 
njimi preživeli prav prijetno noč, polno zanimivih anekdot ob 
ognju ter dobre pogostitve ob, da, uganili ste, klobasah in 
pivu. S prihodom jutra so Slivnico zapustili zadovoljni, četudi 
je Moritz trdil, da je opazil, kako je ena izmed coprnic cel večer 
srkala mleko, za katerega pa mu ni hotela razkriti, od kod ga je 
dobila.

Za nekaj več zgodb nam žal zmanjkuje prostora, lahko pa vam 
še povemo, da je bil naslednji postanek na odpravi pogumnih 
germanov Bled in da se jim je najbolj preprosta pot do tja zdelo 
potovanje po Savi proti toku. Kdorkoli ima željo po še več zgod-
bah popotnikov po deželi Kranjski, naj odide v lokalno knjižnico. 
Zagotavljamo vam, da bodo ob zadostnem vztrajanju pri pultu 
knjižničarke popustile in vam predale knjigo, ki je ena dobro 
varovanih slovenskih skrivnosti.

  Urša Bajželj

  Oto Žan

Urbanist in intelektualec Roman Švedrov
»Boli me srce, ko gledam, kako si želimo dohiteti Ameriko«

»Inspirira me narava,« trdi Roman Švedrov, eden vodilnih slovenskih urbanistov 20. stoletja, ki je botroval 
izgradnji kokrškega mostu, sodeloval pri zasnovi Globusa in se podpisal pod urbanistično ureditev Čirč. 
87-letni intelektualec se danes posveča gobarjenju, zbiranju starih razglednic Kranja in pisanju, njegova 
strast pa ostaja načrtovanje dekorativnih fontan.

Kranjčani most čez Kokro pogosto imenujemo 
Švedrov most, čeprav veliko ljudi ne ve, od kod 
izhaja to ljudsko ime.
Tako je, Kranjčani so pogosto presenečeni, ko ugotovijo, da 
stojim za tem imenom. Po drugi svetovni vojni sem bil v MOK  
zaposlen kot vodja Oddelka za urbanistiko in mestni razvoj, 
kjer sem se med drugim ukvarjal s takrat perečim vprašanjem 
spoprijemanja z znatno povišano frekvenco prometa. Rezultat 
obsežnega urbanističnega projekta se še danes bohoti v obliki 
že omenjenega mostu. 

Kateri urbanistični projekti so bili med večjimi v 
vaši plodni karieri?
Sam zelo nerad hierarhiram svoje projekte na lestvici uspešnosti, 
vseeno pa bi mogoče izpostavil svoj prispevek k ureditvi stano-
vanjskega naselja Čirče, ki velja za morda celo šolski primer 
fuzije vaškega ambienta s stanovanjskimi potrebami sodob-
nega človeka. Sam sem zelo ponosen na ta projekt, saj povze-
ma mojo življenjsko filozofijo spajanja tradicije in modernosti, 
narave in kulture. 

Zaslužni ste tudi za zasnovo Globusa. Kako spre-
jemate aktualne posodobitve te stavbe?
Globus seveda ni moje delo v smislu arhitekturne zasnove. Sam 
sem dal pobudo za njegovo izgradnjo in definiral smernice 
dela. Prenova je bila nujno potrebna in jo pozdravljam, čeprav 
mi morda osvežena podoba ni najbližje. Zadovoljen pa sem 

nad odločitvijo o uporabi originalnih rjavih 
železnih plošč, ki sem jo glasno in pogosto za-
govarjal pred pristojnimi za gradnjo. Te plošče 
so kranjski karakter, so tisti pravi zaščitni 
znak, ki že leta zastopa naše mesto. 

Kaj pa ostale urbanistične rešitve v 
sodobnem Kranju?
Niso vse dobre in niso vse slabe. Boli me srce, 
ko gledam, kako si želimo dohiteti  Ameriko in 
naše prijazno mesto spremeniti v pokopališče 
betona. Všeč pa so mi tiste prenove, ki mesto 
približujejo naravi. S cvetjem zasajeni rondoji 
se mi zdijo okolju in očesu prijazna rešitev s 
funkcionalno in ekološko vrednostjo.

Z naravo so povezane tudi vaše 
prostočasne aktivnosti. 
Občutek povezanosti z naravo me pomirja 
in mi vdihuje kreativnost. Gobarjanje je moja 

meditacija, gozdovi inspiracija za zasnove mest in svež zrak 
tisto, zaradi česar sem se podal v urbanistiko. Skrb za okolje je 
bila in še vedno je primarni cilj mojega ustvarjanja, najsi gre 
za gradbene projekte ali intelektualne prispevke družbi. Kljub 
svojim letom še vedno aktivno pišem in že to pomlad bom pri 
Društvu upokojenih urbanistov Slovenije izdal publikacijo V 
zatišju mestnih gozdov, ki se ukvarja z vprašanjem simbioze 
med naravnim in urbanim okoljem. 

V prostem času menda radi rišete dekorativne 
fontane?
Res je, fontane so moje mandale. Zdi se mi, da so fontane 
zahodnjaški odgovor na zen budizem, povezemajo 
sporočila minljivosti, narave in spremembe. Naravna linija 
vodnega curka v kombinacija z izčiščeno arhitekturno estetiko 
lahko pritegne mojo pozornost za dolge dolge ure. 

Se vam zdi, da ste uresničili vse življenjske cilje?
Kdor misli, da je v življenju dosegel vse, ni dosegel ničesar, je 
nekoč rekel nek pametni mož, čigar ime je žal pokopala skleroza. 
Uresničil sem veliko zastavljenih ciljev, še več nepričakovnih, in 
upam, da mi jih bo življenje naklonilo še mnogo v prihajajočih 
letih.

  Pina Sadar
  Oto Žan
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Edo Foterr
Eda poznajo vsi, ga pa malo ljudi razume. Pred kratkim je postal nosilec srebrne kolajne v številu dnevno 
prebranih obvestil o zamudah vlakov, ki jih nihče ne razume. Že 30 let bere obvestila na glavni železniški 
postaji v Žabnici.  

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

 Teorija zarote.

2.  Kaj je bilo prej, kura ali jajce?
 Definitivno kura. Še pred tem pa jajce.

3.  Vzornik v življenju?
 Miloš Hrobat, trikratni državni prvak v številu dnevno 

prebranih obvestil o zamudah vlakov, ki jih nihče ne 
razume.

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

 Andreja Cefizelj, prva ženska, ki je brala obvestila na 
železniški postaji v samostojni Sloveniji. 

5.  Najzaslužnejši Slovenec in najzaslužnejši 
Kranjčan? 

 Huh, tale je pretežka zame.

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

 Enkrat sem jedel suši. 

7.  Ali jeste meso?
 Samo goveje, ponavadi ob nedeljah, v kombinaciji s 

praženim krompirjem.

8.  Katerega od tujih jezikov bi se želeli naučiti?
 Znam vse, kar je treba znat.

9.  Na morje na Hrvaško: da ali ne?
 Ne letujem na morju. Ponavadi počitnice preživim na 

vlaku. Letos se bom podal na proge italijanskih železnic, ki 
slovijo po največjem številu železniških predorov. 

10.  Študentski funkcionarji: koristni ali mafija?
 Ne razumem vprašanja.

11.  Kako pozdravite prijatelje?
 Bok!

12.  Kaj vas je v zadnjem času najbolj nasmejalo?
 Kako je prečkajoča karavana gosenic ustavila nek bolivijski 

vlak. 

13.  Vaše najljubše prevozno sredstvo?
 Gomulka.

14.  Turčija v Evropsko unijo: da ali ne?
 Ne.

15.  Podpirate istospolne poroke?
 Ne.

16.  Vaša najljubša knjiga ali film?
 Najljubši film: Babica gre na jug, knjig ne berem, imam 

dovolj branja med delovnim časom.

17.  Na katere revije ali časopise ste naročeni?
 Na reviji Sopotnik in Nova proga. Med malico včasih 

berem Reporter, ampak ga ne naročam.

18.  Ste se v otroštvu kdaj pretepali?
 Jaz se nisem, so pa drugi mene. Ljudje me že od nekdaj 

niso povsem razumeli. 

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

 Da bi mi nekdo ukradel ali pokvaril mikrofon?

  Mojca Jagodic

 Oto Žan

Cenik velja od 8.3.2010. 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                         6,50 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 

FITNES CENTER POPAJ
�tnes - mesečna karta      24,00 EUR
aerobika – mesečna karta  24,00 EUR

EVENTIM
prodaja kart 

GAMING SHOP
popust pri servisu računalnikov in nakupu računalniške 
opreme 

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

EMBASSY CES JEZIKOVNE 
ŠOLE V TUJINI
do 30% popusta pri šolninah 

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 

RC 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                                       4,00 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
neštudentska karta 26,00 EUR
STARI VRH 
nočna smuka 13,00 EUR

MAXXFIT
15% popusta pri �tnesu, aerobiki in kombinirani vadbi

MEDNARODNA ŠTUDENTSKA 
IZKAZNICA ISIC                10,00 EUR
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Mitološka ekskurzija v Adergas
Tokratna ekskurzija je Zapikovce vodila v gorenjsko vasico Adergas, ki je s svojo mitologijo navduševala 
že mnoge generacije, njenemu šarmu pa se razumljivo nismo mogli upreti niti novinarji. Kot novincu v 
kolektivu me je po prvi ekskurziji doletela čast, da naše nepozabno doživetje tudi ubesedim.
Pa najprej začnimo z nekaj dejstvi, preden potonemo v 
mitološke vode. Adergas leži v občini Cerklje na Gorenjskem, na 
severnem robu Kranjskega polja, in je obdan z varnim zavetjem 
okoliških hribov. Med ljudmi je poznan predvsem zaradi samo-
stana Velesovo in katakomb pod njim. Prvotno je bil tam ženski 
dominikanski samostan, ki so ga ustanovili oglejski patriarhi leta 
1238, leta 1782 pa ga je cesar Jožef II. Habsburško-Lotarinški uki-
nil in ga kasneje raje uporabljal kot vojaško bolnišnico. Danes so 
v nekdanjih samostanskih prostorih poleg cerkve stanovanja, 
župnišče in šola. Zanimivo pa je tudi to, da imajo v Adergasu 
celo smučarsko skakalnico, ki je bila zgrajena leta 1964.

Bistveni pa so seveda opis ekskurzije ter zgodbe, bajke in leg-
ende, ki krožijo med ljudmi. Ko smo prispeli v vas, je naše oči 
takoj pritegnil zemljevid z okoliškimi naselji, hribi in dolinami. 
Predvsem so nam ostala v spominu imena Grda dolina, dva 
različna hriba, a oba poimenovana Baba, hrib Gamsov skret, 
Praproški bg, Rinka in tako dalje. Ob sprehodu po vasi smo od-
krili kar nekaj naravnih čudes, ki kažejo na skrivnostnost vasi. 
Najbolj sta izstopala pojava toboganov in kopalnih kadi. 
Zadnjih smo na okoliških travnikih našteli pet, tobogan pa ima 
skoraj vsaka hiša, v vaškem športnem parku pa posedujejo še 
dva usposobljena in enega prostoležečega. Vse to kaže na ver-
jetna Kult Tobogana in Kult Kopalne Kadi.

Zdi se tudi, da je vas izjemno povezana med seboj, na kar so 
kazale premikajoče zavese v hišah, mimo katerih smo hodili. 
Verjetno smo bili opazovani že pred prihodom, saj smo med 
ogledom opazili dve pomembni visokoležeči strateški točki, 
menda gre za koto 12 in za koto 69. Na njihovo povezanost z 
okolico kažeta tudi zanimiv kozolec, ki s svojo postavitvijo skrbi 
za razgibanost prostora, in pa nenavadna jama, ki je po sicer 
nepreverjenih pričevanjih bila dom prve zgodnjekrščanske 
ločine na Slovenskem.  

Poznana je tudi dih jemajoča in nadvse tragična zgodba o 
mladi nuni in njenem ljubimcu. Znano je, da se je  nesrečna 
nuna celibatu navkljub zaljubila v vaškega mladeniča in ga sko-
raj vsako noč obiskovala. Ko sta bila razkrinkana, so nuni, da bi 
ji preprečili nočne pobege, zazidali okno, in njuni poti sta bili 
ločeni za časa življenja na Zemlji. Govori se, da sta ostala zvesta 
drug drugemu in si s tem zagotovila večno srečo v posmrtnem 
življenju. V spomin na to zgodbo ima soba v samostanu, kjer je 
nuna živela, še vedno zazidano okno. 

Po ogledu zunanjosti samostana je prišel čas za ogled igrišča in 
športnega parka. Že prej omenjeni tobogani dajejo slutiti, da je 
prav tu zbirališče članov Kulta Tobogana. Pokazalo se je, da kult 
precej bolj bazira na spiritualni ravni kot pa na materializmu, saj 
ob toboganih stojijo gugalnice, od katerih je ena že nedelujoča, 
dve pa se še vedno upirata zobu časa, ki je vsak dan močnejši. 

Opaženi so bili tudi kupi neuporabljenega gradbenega mate-
riala in zanimivo ogrodje, ki je ponazarjalo črki AA. Še ena v vrsti 
neraziskanih skrivnosti Adergasa ali samo nepazljivost visokih 
funkcionarjev Kulta Tobogan? Verjetno ne bomo nikoli izvedeli.

Vsekakor pa nam bo igrišče ostalo v lepem spominu, saj smo 
bili priča izpolnitvi otroških sanj našega novinarja Dejana, ki je 
z valjarjem zavnal in očistil površino teniškega igrišča. Njegov-
emu veselju ni bilo konca, uspelo pa nam je dobiti tudi njegovo 
izjavo: 

»Adergas bom nosil v svojem srcu tudi zato, ker sem tu 
končno izpolnil svoje otroške sanje. Prvič v življenju sem 
končno lahko uredil teniško igrišče s tistim valjarjem, ki 
je bil včasih pretežak zame. Čudovito, skoraj bi mi solze 
omočile lice.«

Sicer pa vas Adergas zna tudi hitro razočarati. Gasilskega doma 
kljub večurnemu iskanju nismo našli, edina gostilna v vasi, Zim-
zelen, pa je že nekaj časa zaprta, tako da se nismo mogli niti 
okrepčati. Se pa tu poraja še eno vprašanje. Ali smo sploh bili v 
pravem Adergasu? Mogoče gasilskega doma ni in je gostilna 
zaprta, ker Adergas, ki smo ga videli mi, sploh ni pravi mitološki 
Adergas. Vir, ki sicer ne želi biti imenovan, nam je prišepnil, da 
je pot do pravega Adergasa zelo zahtevna. Z leti se spreminja, 
sam vir pa nam je zaupal, da je njemu v pravi Adergas uspelo 
priti šele, ko se je z avtom zaletel v balo sena. Kasneje smo ob 
pogovoru ugotovili, da smo našli nekaj potencialnih vhodov. 
Najbolj verjetna so se nam zdela vrata v stanovanjsko hišo, ki 
pa so stala v prvem nadstropju hiše, do njih pa je vodila lestev. 
Možna vhoda sta tudi nenavaden obok pred neko drugo hišo, ki 
ni imel okoli sebe nikakršne ograje, in zanimivo jezerce za spet 
neko tretjo hišo, ki bi bilo s svojo postavitvijo ravno pravšnje za 
bolj avanturističen vhod v vzporedni svet.

Misel na vhod v ta vzporedni Adergas nas je zaposlovala do 
trenutka, ko se je dvema našima fotografoma na neki čuden 
način zares uspelo prebiti tja! Slike na naslednjih dveh straneh 
pričajo o nekem povsem drugačnem Adergasu, ki sta si ga naša 
fotografa Oto in Matic ogledala v spremstvu domačina, ki ne 
želi biti imenovan. Odsotnost novinarskega peresa pri tem 
ogledu nam onemogoča razložiti, kaj točno je domačin počel 
– ocenite sami. 

  Luka Stare

PO RODNI GRUDI

Fotoreportaža na naslednji strani

NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ 
za meseca marec in april

  
Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  ŠPORT

15. - 25. marec 2010
Osnovni badminton tečaj
15.30, športna dvorana Zlato polje, 50 € člani KŠK, 
69 € ostali, 10-urni badminton tečaj, dodatne 
informacije na badminton.tecaj@ksk.si.

20. marec 2010, sobota
Ogled svetovnega prvenstva v poletih
05.30, izpred Supernove (makedamsko parkirišče), 
za člane KŠK 4 €, za nečlane 9 €, cena vključuje 
avtobusni prevoz, dodatne informacije na navijaska.
skupina@ksk.si

Družabne igre: Turnir Magic the 
gathering
10.00, Mladinski kulturni center Kranj, za člane KŠK 
8 €, za nečlane 12 €, dodatne informacije: magic@
ksk.si, število mest je omejeno.

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

20. - 27. marec 2010
Tedensko smučanje: Risoul (Francija)
čas in kraj odhoda bosta znana naknadno, 199 € za 
člane KŠK, 230 € za ostale, cena vključuje 6-dnevno 
smučarsko karto, avtobusni prevoz in najem 
apartmaja, dodatne informacije na sport@ksk.si.

26. marec 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).

1. april - 8. maj 2010
Tečaj plezanja
plezališča po Sloveniji, umetna stena, predavalnica, 
98 € člani KŠK, 178 € ostali, 5-tedenski tečaj, 
dodatne informacije na info@vertigopro.si ali 040 
508 838 (Borut). 

3. april 2010, sobota
Badminton turnir
10.30, RC Vogu (Sp. Besnica), za člane KŠK 4 €, za 
nečlane 8 €, dodatne informacije: badminton@ksk.
si, bogate nagrade.

Družabne igre: Poker turnir
15.00, Stari Mayr, predprijave na INFO točki: za člane 
KŠK 3 €, za nečlane 6 €; na dan turnirja: za člane KŠK 
4 €, za nečlane 7 €, bogate nagrade.

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  KULTURA

18. marec 2010, četrtek
Četrtkanje: Večer v gorski koči
21.00, KluBar, glasba: narodna zabavna, ansambel 
VESELI GORENJCI, DJ Jani.

20. marec 2010, sobota
Glasbeni tematski večer: Hipijada
21.00, Down Town - Rock Bar, vstop prost, rola DJ 
Tomzi, KŠK v sodelovanju z NKLG.

21. marec 2010, nedelja
Potopisni večer: Yellowstone ZDA
19.30, Klubar, vstop prost, predaval bo Dani Zorko.

25. marec 2010, četrtek
Četrtkanje: Kdo časti?
21.00, KluBar, glasba: po vaši izbiri, DJ. Tomy, 
zbiramo prostovoljne prispevke za zvezo Sonček. 
Vsi prispevki so nagrajeni, kdor prispeva največ, je 
še posebej nagrajen!

28. marec 2010, nedelja
Potopisni večer: Sirija
19.30, KluBar, vstop prost, predaval bo Aljoša 
Ivanovič.

3. april 2010, sobota
Glasbeni tematski večer: Večer 
kovinostrugarjev - največji hiti 
težkometalne glasbe
21.00, Down Town - Rock Bar, vstop prost, rola DJ 
Tomzi, KŠK v sodelovanju z NKLG.

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  SOCIALA IN ZDRAVSTVO

1. marec - 30. april 2010
Zbiralna akcija: Pomagajmo rdečim 
noskom
pomagajte otrokom z zbiranjem kartuš in tonerjev, 
ki jih lahko prinesete na INFO točko Kluba 
študentov Kranj (Gregorčičeva 6).

Cepljenje proti klopnem 
meningoencefalitisu
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, eno cepljenje 
za člane KŠK 22,90 €, nečlane 32,90 €; dva cepljenja 
pa 45,80 € za člane oziroma 65,80 € za nečlane KŠK.

16. marec 2010, torek
Pravna pomoč
18.00, prostori Kluba študentov Kranj (Glavni trg 
20), glede pravnih vprašanj vam svetuje študent 4. 
letnika Pravne fakultete v Ljubljani.

23. marec 2010, torek
Pravna pomoč
18.00, prostori Kluba študentov Kranj (Glavni trg 
20), glede pravnih vprašanj vam svetuje študent 4. 
letnika Pravne fakultete v Ljubljani.

30. marec 2010, torek
Pravna pomoč
18.00, prostori Kluba študentov Kranj (Glavni trg 
20), glede pravnih vprašanj vam svetuje študent 4. 
letnika Pravne fakultete v Ljubljani.

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  IZOBRAŽEVANJE

20. februar - 4. april 2010
Natečaj za mlade oblikovalce z modno 
revijo
Klub študentov Kranj razpisuje natečaj za najbolj 
obetavnega mladega oblikovalca, rok za oddajo 
del je 4. april 2010, dodatne informacije na: mladi.
oblikovalci@ksk.si.

18. marec 2010, četrtek
Koncert Rammstein v Zagrebu
12.00, člani KŠK 60 €, ostali 75 €, cena vključuje 
prevoz in karto za koncert; informacije: koncerti@
ksk.si, 031 487 809 (Miha).

Kuharska delavnica: Kitajska kuhinja
17.00, OŠ Franceta Prešerna, člani KŠK 5 €, ostali 10 
€; informacije: kuharske.delavnice@ksk.si, 041 984 
595 (Tjaša), delavnico bo vodil priznani kuharski 
mojster Rober Pavlin.

22. marec 2010, ponedeljek
Tečaj: Prostoročno risanje za bodoče 
arhitekte
19.00, Gimnazija Kranj, člani KŠK 100 €, ostali 
140 €, priprava na sprejemni izpit na Fakulteti za 
arhitekturo, več informacij: prostorocno.risanje@
ksk.si.



http://foto.ksk.siTEMNICA
  Oto Žan in Matic Zorman

PARAREALNI ADERGAS
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ZRCALCE, ZRCALCEŠVIC

V Sočiju zaradi finančnih težav zgolj šah
Pred kratkim so se končale zimske olimpijske igre v Vancouvru, ki so bile po televiziji videti odlično izpel-
jane, v ozadju pa so se skrivale mnoge težave. S problemi se že ubadajo prireditelji naslednje olimpijade, 
ki se bo odvijala v Rusiji, imajo namreč velike finančne težave, skrbi pa jih tudi varnost, ki je najverjetneje 
športnikom ne bi mogli zagotoviti, zato so Mednarodni olimpijski komite zaprosili za pomoč. MOK jim 
je predstavil program, ki bi jih lahko rešil vseh problemov in organizatorji iger v Sočiju so ga z veseljem 
pograbili. Padla je odločitev, da bodo v Sočiju tekmovali zgolj v – zimskem šahu!
Na letošnjih olimpijskih igrah so številni 
športniki končali v ogradi, jarku, izven 
proge, za gruzijskega predstavnika 
v sankanju pa se je končalo celo s 
smrtjo. Športnikom v Kanadi kljub 
prizadevanju organizatorjev varnost 
torej ni bila zagotovljena, kar smo na 
lastni koži izkusili tudi Slovenci, ki smo 
kar obnemeli ob padcu svoje glavne 
favoritinje za olimpijsko zlato, Petre 
Majdič. Tako so poleg solz sreče do-
bitnikov medalj in njihovih rojakov po 
številnih obrazih tekle solze bolečine in 
razočaranja. Ruski organizatorji so igre 
pozorni spremljali in ugovotvili, da sami 
niso sposobni poskrbeti, da ne bi prišlo 
do zapletov, saj jim njihovo finančno 
stanje tega ne dovoljuje, kajti že s samo 
izgradnjo prizorišč so bile težave. Rusi so 
se izgradnje infrastrukture lotili povsem 
neracionalno in pri večini prizorišč je 
ostalo zgolj pri temeljnih kamnih, če ne 
celo le pri načrtih. Gospodarska kriza, ki razsaja po svetu, je močno po 
žepu udarila prireditelje iger leta 2014, ki pa jih je z izjemno idejo rešil 
MOK.

Naslednje olimpijske igre leta 2014 bodo namreč potekale zgolj v šahu, 
ki bo potekal kar na ulicah Sočija, vse ulice pa bodo varovane s trakom, ki 
bo poskrbel za nemotene pogoje tekmovanja. Tako se bodo organiza-
torji izognili finančnim in varnostnim težavam. Vse skupaj pa ne bo tako 
preprosto kot se sliši, kajti prizorišča ne bodo pokrita, zato se bodo mor-

ali športniki z vsega sveta pripraviti na različne razmere. Poleg tega bo 
šah razdeljen na več disciplin, ki se bodo odvijale skozi dva tedna dolge 
olimpijske igre, v tem času pa bodo prireditelji podelili pet kompletov 
odličij. Najodmevnejša disciplina bo alpski šah, ki bo potekal na sneženi 

podlagi, tudi igralna povšrina in figure bodo iz snega, kar neizukušenim 
tekmovalcem lahko povzorča številne probleme. Poleg alpskega šaha 
bo na sporedu šahatlon, pri katerem bo na vsakih pet potez igralec mor-
al iz sedečega položaja podreti pet tarč, oddaljenih 5 m, za vsak zgrešen 
strel pa mu bo nasprotnik lahko s šahovske plošče odstranil poljubno 
figuro. Zanimivih dvobojev na olimpijskih igrah bo poskrbljeno tudi 
za estete, saj so organizatorji na spored uvrstili umetnostni šah, kjer bo 
petero sodnikov podajalo svoje ocene in določilo zmagovala. Poleg že 
omenjenih treh disciplin ne bodo manjkali niti šahovski skoki, pri katerih 
mora igralec metati figure na prava mesta, najatraktivnejša disciplina 
celotnih olimpijskih iger pa bo živi ekipni šah, pri katerem nastopajo živi 
ljudje. Slovenska reprezentanca je za živi šah že začela z zbrianjem tek-
movalcev, mesti tekačev bodo zasedli atletski zvezdniki, konje in njihove 
jahače gre iskati predvsem v Lipici, neuradni viri pa poročajo tudi, da se 
za najpriljubljenejšo pozicijo kmeta že potegujejo številni politiki. 

Čez štiri leta se nam v ruskem Sočiju obetajo izjemno zanimive olimpi-
jske igre, kjer bodo zagotovo prisotni tudi slovenski športniki, ki se bodo 
v atraktivnih disciplinah potrudili, da se v domovino ne bodo vrnili brez 
medalj.

  Žan Sadar

  Oto Žan

Kako nam bo Evropska unija krojila oblačila 
ali Svobodno se je oblačiti poceni 
Vsak med nami ima pravice in dolžnosti, ki jih je dolžan upoštevati in spoštovati. Zakoni nam mnoge 
svoboščine sicer omejujejo, pa vendar se ljudje v Sloveniji in Evropski uniji počutimo relativno svobodne. 

Na celotnem območju Evropske unije, z izjemo liberalnejše 
Nizozemske, bo z vstopom v leto 2012 začel veljati Zakon o 
zmanjšanju socialnih razlik Evropejcev. Vse lepo in prav, 
dokler se vanj pretirano ne poglabljamo. Zakon med drugim 
namreč prinaša tudi omejevanje nošenja (pre)dragih oblačil, 
obutve in modnih dodatkov. 

Velike modne hiše in modni poznavalci so zakon že težko 
obsodili na propad ter opozorili na sum kršenja temeljnih 
človekovih pravic. Najhuje sta se nad predlogom zakona, po-
danega že leta 2007, zgražali francoska in italijanska javnost. 
Svetovno znani modni oblikovalec Andrea Massiciani 
je zgroženo dejal: »Prepovedati ljudem nošenje modnih 
kreacij je kot da bi jim dokazal, da Boga ni!« 

Zakon govori o tem, da noben kos oblačila, nošenega v javnos-
ti, ne sme presegati vrednosti 1000 evrov. Pod besedo 
oblačilo pa se smatrajo vse stvari, ki jih ima človek vidno na sebi 
ali pa jih drži v roki. Izjema so modni dodatki, ki so sami 
po sebi zdravstveni pripomočki in izboljšujejo kakovost 
človeških življenj. Povedano drugače: ne bo nam dovoljeno 
nositi sončnih očal v vrednosti 1001 evra, medtem ko bomo 
lahko optična očala ali očala z dioptrijo kupovali in nosili po 
poljubnih cenah, tudi nad 1000 evri.  

Največji paradoks Zakona o zmanjšanju socialnih razlik Evrope-
jcev je v tem, da mondeni modni industriji direktno ne morejo 
prepovedati prodajanja izdelkov nad 1000 evri, vendar jo lahko 

EU po žepu udari posredno – kar se morda niti ne bo pretirano 
poznalo. V Milanu so namreč med višjim slojem izvedli 
anonimno anketo. Rezultati so pokazali, da se kar 70% oblačil, 
vrednih več kot 1000 evrov, nosi v privatni sferi, med tistimi 30% 
pa so se najpogosteje znašli plašči, bunde, torbice ter moške in 
ženske poslovne obleke. 

EU naj bi tako leta 2012 začela na teren pošiljati modne odpo-
slance, ki bodo pozorni na vsak modni korak. Prav gotovo bodo 
imeli izurjena očesa tudi za vse ponaredke, ki jih EU prav tako 
želi popolnoma izničiti. Sankcije pa so še bolj banalne kot sam 
zakon. Za vsak artikel, vreden več kot 1000 evrov, ki ga boste 
nosili ilegalno, boste modnemu odposlancu morali plačati od 
400 do 700 evrov, odvisno od tega, ali bo šlo za modni dodatek, 
zgornji del oblačila ali spodnji del oblačila. Le kdo, ki za svoj 
plašč odšteje 5000 evrov in za čevlje 3000 evrov, si ne bi 
mogel privoščiti sankcije v skupni višini 1100 evrov?!

Bolj svobodomiselna in zato zaskrbljujoča, vsaj za Slovence, pa 
je Novela zakona o rodnosti, ki bo prav tako začela veljati s 
pričetkom leta 2012 na celotnem ozemlju EU. Novela bo zaradi 
slabega prirodnega prirastka Evropejcev zapovedala vsem 
prebivalcem EU nošenje izključno bombažnega ali svile-
nega spodnjega perila, pod kar se uvrščajo spodnje hlače in 
modrc. Tako bo EU z zakonom zaščitila rodila in spolne organe 
svojih »varovancev«.

Pri tem gre za grob poseg v intimno sfero vsakega posamezni-
ka, na kar opozarjajo številne neprofitne organizacije in varuhi 
človekovih pravic. Vendar se EU brani z znanstvenimi preiska-
vami, ki so dokazale, da je delež neplodnih žensk, ki so vse 
življenje nosile bombažno ali svileno spodnje perilo, kar 5% 
manjši od deleža neplodnih žensk, ki so celotno življenje nos-
ile spodnje perilo iz drugih, navadno umetnih materialov. Pri 
moških pa je razlika deležev zgolj 2%.

Svetovna javnost predlaga, naj EU s celotnega tržišča 
umakne vse spodnje perilo, ki ni bombažno ali svileno, 
in tako svoje prebivalce zavaruje posredno. Toda EU si ne more 
dovoliti tako drastičnega posega v svoje gospodarstvo. Evrope-
jci namreč vsakoletno zapravimo okoli 35% svojih prihodkov 
za tekstilne izdelke, od tega kar 12% za spodnje perilo in več 
kot polovico le-tega ni iz bombaža ali svile. 

Morda je napočil čas, da omejimo magično ceno enega izdel-
ka na 1000 evrov in kupujemo zgolj in samo še bombažne in 
svilene spodnjice, le tako se leta 2012 ne bomo več počutili 
prikrajšane za poceni poliestrske gate. 

  Barbara Zupanc

Najodmevnejša disciplina bo alpski šah, ki bo potekal 
na sneženi podlagi, tudi igralna povšrina in figure 

bodo iz snega, kar neizukušenim tekmovalcem lahko 
povzorča številne probleme. 



26 27

MAREC ‘10

POMETAMO  

PO KRANJU 

Skrivnostna kranjska država
Kranj je bil pred dobrima dvema stoletjema samostojna državica, kar pa je po propadu te izjemno razvite 
kraljevine po zaslugi Habsburžanov hitro odšlo v pozabo. V 18. stoletju se je pod vodstvom karizmatičnega 
voditelja Bozhidarja Adergaškega Kraljevina Kranjska uspešno borila proti večjim državam in svojo sa-
mostojnost ohranila kar 59 let.

Osamosvojitvena bitka

Kranj se je osamosvojil leta 1717, ko je Bozhidar Adergaški zbral 
peščico svojih največjih privržencev, meščane Kranja in prebivalce 
okoliških vasi. Skupaj so se uprli Habsburžanom, ki so bili tedaj na 
oblasti v naših krajih. Glavna bitka se je odvijala nekoliko severneje 
od Kranja, točneje v vasi Tenetiše, kjer so Kranjčani obkrožili avstri-
jsko vojsko in jo izstradali. Avstrijci niso bili pripravljeni na tako velik 
upor, zato se bitke niso udeležili z vsemi silami in bili lahka tarča za 
Kranjčane, ki se jih je zbralo več deset tistoč ter so uporabljali ve-
liko naprednejša orožja,  npr. enocevno avtomatsko orožje, ki so ga 
Američani odkrili šele dobrih 100 let kasneje. 

Bozhidar Adergaški

Bozhidar se je rodil leta 1697 v Adergasu, v družini očeta trgovca. Že 
v mladih letih je pokazal izjemno pamet in iznajdljivost in ko se je 
kot 13-letni otrok preselil v veliko mesto Kranj, ni imel pri preživetju 
nobenih težav kot mnogi drugi mladi vaščani. Po štirih letih učenja 
in služenja denarja v Kranju ga je opazil deželni knez, ki ni slutil, da 

bi Božo, kot so mu pravili njegovi prijatelji, lahko kdaj zor-
ganiziral upor, in ga je povabil na svojo graščino. 

Informacije, ki si jih je pridobil v času 

delovanja pri avstrijskem vladarju, so mu ključno pomagale pri 
adergaški bitki. Leta 1715 je Bozhidar začel s pripravimi za prevzem 
gorenjskega prostora in dve leti kasneje, ko ni dopolnil še niti dvajset 
let, je postal vladar Kraljevine Kranjske ter jo preudarno vodil ves čas 
svojega življenja. Poročil se je z lepo zvonarko Vido, ki mu je rodila 
dve hčeri in enega sina. Leta 1767 so kranjski izdajalci nad njim izv-
edli atentat in ga, ko se je sproščeno sprehajal po mestu, zabodli. Po 
njegovi smrti je na prestol sedel njegov edini sin, Vojnomir Plašni, 
ki je uspel obvladovati deželo zgolj deset let, do leta 1776, ko so 
Habsburžani ponovni zasegli Kranj pod svojo oblast. 

Kraljevina Kranjska

Središče Kraljevine Kranjske, ki je obsegala območja od Žirovnice 
na severu in do Medvod na jugu, je bilo mesto Kranj, ki je bilo v 
tedaj zbirališče znanstvenikov, umetnikov in drugih pomembnih 
ljudi tistega časa, saj so tu lahko svobodno izražali svoje mnenje. 
Kraljevina Kranjska je bila namreč parlamentarna monarhija, kjer je 
imelo ljudstvo veliko pravic in vsaka štiri leta so potekale volitve za 
člane parlamenta. Kranjčani so bili v tistem času izredno napredni, 
saj so poznali mnoge stvari, ki so kasneje propadle, ostali svet pa 
jih je spoznal šele v 20. stoletju ali pa so nam še do danes ostale 
neznananka. Pod današnjim Slovenskim trgom so imeli že takrat 

garaže za konje, na mestu, kjer danes stoji Globus, je bila velika in 
lepa knjižnica, mestno jedro pa je bilo tako živo, kot si danes ne 
moremo niti predstavljati. Tudi znanost in astronomija sta bili na vi-
sokem nivoju, eden bolj znanih astronomov tistega časa Edvard Kar-
ni je narisal načrte, po katerih so znanstveniki 20. stoletja zasnovali 
Hubble, vesoljski teleskop, ki je revolucionarno posegel na področje 
opazovanja zvezd. 

Vpliv na kasnejše rodove

Samostojnost je močno zbudila narodno zavest, ki so jo kasneje še 
poskušali ohranjati nekateri razsvetljenci, a se jim v Habsburškem ce-
sarstvu ni najbolje godilo, saj so naši današnji severni sosedje želeli 
zabrisati vse sledove samostojnega Kranja. Valentin Vodnik v pesmi 
»Zadovljni Kranjec« pravzaprav obuja spomine na čase, ko je bil pre-
bivalec Kranja samostojen in je živel lahko življenje. Še ena Vodnikova 
pesem »Ilirija oživljena« skrito obuja spomine na Kraljevino Kranjsko, 
vendar bi pesnik ob neposrednem omenjanju kranjske države zago-
tovo končal v temnici ali pa morda celo v grobu. Verz v tej pesnitvi: 
»Nazaj spet junake, kdo bode mi dal, ki se špartanski je vojvoda jih 

bal?« nam pove, da Bozhidar Adergaški in njegovi pajdaši niso čutili 
nikakršnega strahu do večjih držav, ki so neprestano pritiskale na 
gorenjsko ozemlje. Tudi številni drugi pesniki, pisatelji in slikarji so 
poskušali v svojih delih oznaniti resnico, vendar so bila njihova dela 
bodisi uničena bodisi so se s skozi zgodovino razgubila.

Zakrita resnica

Resnica o kranjski državi je še dandanes skrita, zasluge za to pa 
gredo Habsburžanom, ki so takoj po propadu Kraljevine Kranjske 
sežgali večino podatkov o njenem nastanku in obstoju, vendar 
se je nekaj stvari vseeno ohranilo. Umetniki kasnejšega časa so v 
svoja dela poskušali prikrito vključiti zgodbe o Kraljevini Kranjski, 
med ljudstvom pripovedi o dosežkih junakov niso nikoli izumrle, 
prav tako pa so nekatere vire Habsburžani spregledali in obstajajo 
še danes. Eden redkih zgodovinarjev, ki se spoznajo na to temo, dr. 
Godemir Mrak nam je povedal: »Habsburžani so bili pri svojem delu 
preveč površni, zato so nekatera dela prebivalcev Kraljevine Kranjske 
ostala shranjena. V okolici Kranja pravkar potekajo izkopavanja, ki bi 
nam lahko o prebivalcih te dežele podala še nekaj malenkosti in upamo, 
da nam bo počasi uspelo sestaviti vse koščke te sestavljanke in obuditi 
spomine na Kraljevino Kranjsko. Poleg tega pa sam trenutno delam tudi 
na knjigi, ki bo Slovencem razjasnila vse zaenkrat znane podrobnosti o 
tej veličastni državi.«

  Žan Sadar

 wikipedia.org

Kraljevina Kranjska je bila namreč parlamentarna 
monarhija, kjer je imelo ljudstvo veliko pravic in vsaka 

štiri leta so potekale volitve za člane parlamenta.
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DAN Z ...

… ginsengom
Poklic ginsenga na Kitajskem poznajo že več kot 5000 let, o visokih plačah in dobrem družbenem položaju 
ginsengov je poročal že Marko Polo. V 18. stoletju so se ginsengi pojavili v Ameriki, na našem kontinentu 
pa jih je pred tem poznal že Ludvik XIV.

»Biti ginseng pomeni biti vedno pripravljen priskočiti na pomoč 
človeku z zdravstvenimi težavami,« pravi magister Bai Zhao, ki 
je ginseng že več kot 30 let. Poklic mu je bil položen v zibel, saj je 
bil rojen v družino slovitih kitajskih ginsengov. »Kitajska je prava 
meka za ginsenge, saj je tukaj to eden izmed najbolj cenjenih 
poklicov,« doda naš sogovornik in nam s ponosom pokaže eno 
izmed mnogih plaket v svoji ordinaciji: »Tole mi je podelila or-
ganizacija Ginsengi brez meja (GWB) za dolgoletno uspešno 
delo v Vietnamu.« Organizacija, ki deluje od leta 1943, pomaga 
utrujenim ljudem in ljudem z oslabljenim imunskim siste-
mom po vsem svetu. Posebno pozornost namenjajo državam 
tretjega sveta, kjer je skrb za zdravje še vedno zapostavljena. 
»Ginsengom možnost dela v tujini pomeni nudi predragocene 
izkušnje, prav tako pa se seznanimo z novimi načini dela. Sam 
sem tamkajšnje agrarno prebivalstvo seznanjal z zdravilnimi 
lastnostmi čajev, organiziral pa sem tudi posebne delavnice, 
kjer smo izdelovali kapsule in praške proti kroničnemu kašlju,« 
gospod Bai obuja spomine.

Poklic ginsenga je torej že zdavnaj presegel meje Kitajske. Zelo 
uspešni pri zdravljenju vročice in izčrpanosti so ameriški strok-
ovnjaki. Ginsengi postajajo tudi vedno bolj iskani v državah za-

hodne Evrope in v Turčiji. »Veseli me, da se moji kolegi iz tujine 
strokovno in uspešno spopadajo z boleznimi, motijo pa me 
šarlatani, še posebej Sibirci. Sibirski ginsengi pravzaprav sploh 
niso ginsengi, ampak je to le marketinška potegavščina, s katero 
nevednim ljudem mastno zaračunavajo storitve in mažejo ug-
led našega poklica,« je oster mag. Bai. »Upam, da bo ruska vlada 

uspešna v boju proti prevarantom, saj ti nemalokrat ogrožajo 
zdravje ljudi.«

V Sloveniji je ginsengovstvo dokaj neznan poklic, še največkrat 
ga zamenjujejo z ingverstvom. »Biti ginseng ali ingver ni 
identično. Ingverji so nekakšna mešanica zdravilcev in kuharjev, 
v naših krogih jim nekoliko šaljivo pravimo kar zdruharji,« z na-
gajivim nasmeškom na obrazu doda magister. »V tujini so me že 
večkrat zamenjali za ingver, vendar se zelo trudimo in skušamo 
promovirati ginsengovstvo, tako da upam, da bo teh neljubih 
zamenjav v prihodnosti čim manj,« pravi Bai. Kljub temu, da je 
ginsengovstvo pri nas še v povojih, je dober mesec nazaj svoja 
vrata odprla prva ginsengovska ordinacija v Sloveniji, ki jo vodi 
Marjan Romunšek, mednarodno uveljavljen ginseng. Mag. 
Bai pozdravlja odprtje ordinacije: »Veseli me, da se stvari razvi-
jajo tudi pri vas, in verjamem, da je ordinacija kolega Romunška 
prva v vrsti mnogih na ozemlju Republike Slovenije.«

Magister Bai delovni dan začne v ordinaciji, kjer sprejema pa-
ciente. Njegove storitve so samoplačniške, a je kljub temu 
čakalnica pred njegovimi vrati vedno polna ljudi s takšnimi 
ali drugačnimi zdravstvenimi težavami. »Sprejmem vsakogar, 
le nosečnic ne, ker jih preprosto ne prenesem. Če se že katera 
pojavi ji rečem, naj najprej rodi in se potem vrne, nato pa jo po 
hitrem postopku odslovim,« iskreno prizna mag. Bai. Njegove 
najpogostejše stranke so vojni ranjenci, saj je gospod Bai eden 
izmed vodilnih specialistov za zdravljenje strelnih ran: »Včasih 
pridejo tudi otroci, ki se jim pripeti nesreča, ker se doma igrajo 
z očetovimi starimi puškami, a vsako luknjo hitro pokrpamo in 
tako otroci kot njihovi starši ordinacijo zapuščajo dobre volje in 
z več življenjske energije.« 

Ginsengi zavračajo zahodno medicino, zato mag. Bai svojim pa-
cientom ne predpisuje dragih zdravil. Čaji, zvarki, praški in 
mazila so pripomočki, s katerimi ginseng po temeljitemu pre-
gledu in pogovoru pomaga pacientu. Bai dodaja, da so pacienti 
z načini zdravljenja veliko bolj zadovoljni, saj so njegova zdravila 
naravnega izvora. Po končanemu delu s pacienti se posveti pre-
biranju strokovne literature in pisanju svoje nove knjige, ki naj 
bi izšla v začetku prihodnjega leta.

Ob vsem delu, ki ga ima kot ginseng je družina velikokrat za-
postavljena. »Moja žena je že vajena, da me ni vedno domov na 
kosilo, saj ve, da sem s srcem in dušo predan svojemu poklicu, 
ki od mene zahteva nenehno izobraževanje in nadgrajevanje 
znanja, kar pa mi pobere ogromno časa. Poleg dela v ordi-
naciji tudi veliko potujem, saj kot priznan ginseng predavam 
po svetovnih univerzah in sodelujem na mednarodnih konfer-
encah,« pojasnjuje deloholik. 

Ginsengovstvo imajo Baijevi očitno v krvi, saj bo njegov sin, 
trenutno študent na Fakulteti za zeliščarstvo v Nanchangu, 
šel po očetovih stopinjah in postal ginseng, njegova najstarejša 
hči pa je že uveljavljena ginsenginja, na kar je mag. Bai še pose-
bej ponosen in dodaja, da je vesel, da sta se njegova otroka 
kljub zahtevnosti in izzivom odločila za ta poklic. Kljub letom o 

upokojitvi še ne razmišlja, saj pravi, da ginsengovstvo ni njegov 
poklic, ampak njegovo poslanstvo. »V pokoju bi se dolgočasil, 
tako pa sem še vedno aktiven član naše znanstvene ''družine'',« 
pove, še vedno vitalen in poln življenja.

Ginsengi pa še zdaleč ne tičijo zaprti med štiri stene. Aktiv kita-
jskih ginsengov prireja razne dejavnosti, ki potekajo med letom. 
Aprila se bodo v Chengduju že dvanajstič pomerili na Tradi-
cionalnem nabiranju smrekovih vrščikov. Dogodek privabi 
ginsenge iz cele države, ki si v sproščenem okolju pripovedujejo 
delovne (ne)zgode preteklega leta, ob zakuski pa komentirajo 
odmevne dosežke kolegov in sodelavcev. Najpomembnejši do-
godek na koledarju pa je slavnostna gala prireditev Ginseng 
leta, kjer podelijo nagrado najbolj priljubljenemu ginsengu po 
mnenju bralcev revije Duzhe. 

Revija Duzhe je mesečnik, kjer ginsengi objavljajo tako strok-
ovne članke kot tudi poljudne članke za najširšo množico bral-
cev. Z revijo obveščajo o novostih s področja zdravja in dajejo 
nasvete za boljše življenje.

Veliko je tudi dela z mladimi, saj se ginsengi zavedajo, da vsak 
poklic potrebuje mlade, nove, predvsem pa dobro usposo-
bljene in strokovno podkovane kadre. »Vsakemu študentu 
omogočimo prakso pri kateremu izmed veteranov našega 
poklica. Tako lahko pridobijo nova znanja, podprta z večletnimi 
izkušnjami. Spodbuden je podatek, da je naval na Fakulteto 
za zeliščarstvo vsako leto večji, kar pomeni, da je naš pristop 
pravilen,« še pojasnjuje Bai.

Za prihodnost ginsengov se nam torej ni treba bati. V času, ko 
zdravje ni več nekaj samoumevnega, je dobra terapija (ali pa 
samo dober nasvet) bistvena. »Preventiva je zelo pomembna, a 
ko se vam pojavijo težave, le poiščite pomoč. Ginseng vam bo 
pomagal odkriti vzrok vašega problema in ga tudi pozdraviti na 
naraven način, s pomočjo zelišč,« zaključuje mag. Bai, medtem 
ko se poslavljamo. Pred njim je še dolgo popoldne, saj se in-
tenzivno pripravja na Svetovno zeliščarsko konvencijo 25. 
marca v Buenos Airesu, kjer bo slavnostni govornik.

  Petra Ajdovec

 Oto Žan

V Sloveniji je ginsengovstvo še dokaj neznan poklic, še 
največkrat ga zamenjujejo z ingverstvom.
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strokovno in uspešno spopadajo z boleznimi, motijo 
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sengi pravzaprav sploh niso ginsengi, ampak je to le 
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poklica.«
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FILMOZOFIRANJE

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

Vlatko Stefanovski Trio 
18 . 3 . 2010, Ljubljana / Cvetličarna

Perpetuum Jazzile in Alenka Godec 
25 . 3 . 2010, Domžala / Dvorana komunalnega 
centra

Mad Profesor 
25 . 3 . 2010, Ljubljana / Gala Hala

TBF, Sopot, Stekli psi 
25 . 3 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška

The U2 Experience – Elevation 
27 . 3 . 2010, Ljubljana / Cvetličarna

Parni Valjak 
28 . 3 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli

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

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

Vlado Kreslin & Chris Eckman 
6 . 4 . 2010, Ljubljana / Cankarjev Dom

Ribja Čorba 
9 . 4 . 2010, Ljubljana / Cvetličarna

Challenge 
9 . 4 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška

Hazard 
10 . 4 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli

Guns'2'Roses 
14 . 4 . 2010, Ljubljana / Cvetličarna

Editors 
19 . 4 . 2010, Avstrija / Gradec

Deerhoof 
23 . 4 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška

Matmos 
2 . 5 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška

Tindersticks 
9 . 5 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška

Metallica 
16 . 5 . 2010, Hrvaška / Zagreb

AC / DC 
19 . 5 . 2010, Italija / Udine

Skunk Anansie 
27 . 5 . 2010, Ljubljana / Križanke

Deep Purple 
7 . 6 . 2010, Ljubljana / Križanke

Bob Dylan 
13 . 6 . 2010, Ljubljana / Hala Tivoli

Guns n' Roses 
20 . 6  .2010, Hrvaška / Zagreb

Elton John 
20 . 6 . 2010, Avstrija / Gradec

Megadeth 
29 . 6 . 2010, Ljubljana / Kino Šiška

Koncertni napovednik Kranjski film kliče igralce
Nova mladinska komedija Depresivne oči

Silhueta Kranja bo služila za kuliso novega filmskega dela z delovnim naslovom Depresivne oči režiserja 
Rastislava Rastka Tepine. Prva klapa mladinske komedije, ki ostro zareže v težave adolescence in prob-
lematiko medgeneracijskih prepadov, bo padla že letošnje poletje. Dušo glavnima likoma bosta vdihnila 
Zapikovec Boštjan Gorenc – Pižama in priljubljena voditeljica Katarina Čas.

“Ustvariti želim mladinski film, ki bo neprisiljeno povzemal travme 
odraščanja in ohranil humor, ki ga v slovenskem filmu definitivno 
primankuje,” svoje namere povzema režiser Rastislav Ras-
tko Tepina, sicer poznan kot kranjski lajnar, publicist in vodja 
gledališke skupine Kranjski komedijanti. Čeprav je režijsko 
taktirko več kot dve desetletji spretno vihtel v svojem amater-
skem gledališču, se bo tokrat prvič spoprijel s filmskim medi-
jem. “Seveda je določena mera treme prisotna, vendar sem 

prepričan, da bo snemanje potekalo gladko, saj je naša vizija 
jasno oblikovana, priprave intenzivne, ekipa pa utečena,” je 
prepričan. 

Film pripoveduje o Čirotu (Boštjan Gorenc – Pižama), 
problematičnem najstniku z Zlatega polja, ki sprva s pomočjo 
drog in ravea pobegne iz realnosti, nato pa se odloči pobegniti 
tudi iz svojega rodnega kraja v Linz v želji, da bi zaživel skupaj 
z Avstrijsko Helgo (Katarina Čas), s katero se je mimobežno 
zapletel v poletno romanco v Zrčah. Njegovo dekle se nevede 

sočasno vkrca na vlak za Kranj, vendar so njeni razlogi za pobeg 
vse prej kot romantični. Potovanje se sprevrže v komedijo 
zmešnjav, ki v Kranj pripelje albansko mafijo, italijanski foto-
model in Helgine pobesnele starše. 

“Karakter Čirota je večplasten, kompleksen in hkrati absurdno 
smešen,” je s svojo vlogo zadovoljen Pižama, ki se že intenzivno 
pripravlja na snemanje v domačem mestu in Linzu. “Z Rastkom 
se veliko pogovarjava o liku, vživljanje v vlogo pa narekuje tudi 
obisk rave partyjev,” se smeji glavni igralec. Poleg kranjskega 
stand-up komika, improvizatorja in prevajalca bo filmsko platno 
rezervirano tudi za uveljavljeno medijsko ime Katarine Čas, ki 
se bo tokrat prelevila v Avstrijsko. “Z nemščino ne bo težav, saj 
se glavna junaka med seboj pogovarjata v angleščini. Pižama je v 
angleščini tekoč zahvaljujoč svojemu prevajalskemu delu, Katarina 
pa je svojo angleščino izpopolnjevala celo v Hollywoodu,” more-
bitne jezikovne ovire zanika režiser. 

Film je finančno podprl evropski program MEDIA, pri promo-
ciji in produkciji pa bo pomagal tudi Klub študentov Kranj. 
“Stranske vloge bodo pripadle našim članom,” ponosno poudari 
vodja Info točke Jaka Vukovič in doda: “Prijave igralcev spre-
jemamo do 2. aprila na Info točki Kluba študentov Kranj 
(poleg Down Towna), avdicija pa bo potekala v tretjem 
tednu aprila.” Nadebudni igralski talenti različnih starostnih sk-
upin ste tako vabljeni, da se prijavite na avdicijo in se pridružite 
uveljavljeni filmski ekipi Depresivnih oči! 

  Pina Sadar

 Oto Žan
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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!«

Andrejeve in Davorjeve oči so se v soju Srezadove in Wleibeisove 
karbidovke zlovešče (in tudi zelo vešče, saj so bile vajene temnih 
prostorov z medlimi viri svetlobe) svetlikale v pričakovanju razlage, 
čemu visokorasleža motita dogovorjeni mir palačinkarjev v kran-
jskih rovih. Druga dva sta se lotila pojasnjevanja, prva pa majanja 
z glavama, nejevernega spogledovanja in trkanja po 
čelu.

Ko je višji dvojec obmolknil, se je nižji še 
zadnjič spogledal in Davor je spregovoril: 
»Tale vajina štorija se zdi res privlečena za 
lase, vendar bi vama vajini sovisokarji dejali 
taisto, če bi jim omenila, da sta srečala naju.« 
Ob besedi sovisokarji je prezirljivo pljunil skozi 
zobe, kar sicer ni doseglo želenega učinka, saj 
zaradi nepraktične postavitve ust v skoraj sami 
osi okroglega ploščatega telesa pljunek ni 
prekoračil oboda taistega telesa, tako da si 
ga je s kančkom rdečice na obrazu in na vi-
dez brezbrižno obrisal z roko ter nadaljeval: 
»Zatorej vama nakloniva kanček nejevere in 
vaju popeljeva onkraj težkih duri, da poiščeta te 
svete strije ali Dežamoža ali kar koli je že tisto, kar iščeta. A 
bodita pripravljena, da vama vse, kar uzreta, ne bo po godu. Onk-
raj teh duri je zatavalo bolj malo običajnih ljudi.« Tokrat pri ležeče 
izgovorjeni besedi ni pljunil, vendar jo je ubesedil s toliko črtljivega 
gneva, da si v njej lahko jasno zapazil poltene namene, ki jih je imel 
z materami običajnih ljudi. »In mnogim um ni prenesel pogleda na 
stvari, ki leže onkraj duri.« Tokrat besed ni mrzko nagnil, temveč jih 
je zlokobno okrepil, da je Wleibeisu za hip zledenela kri v žilah. »Sta 
prepričana, da želita skoznje?«

»Seveda,« je brez pomisleka pritrdil Srezad, ki nikdar ni znal razbirati 
prizvokov izrečenega.

Wleibeis se je za trenutek obotavljal, toda sla po odkritju nečesa, kar 
ga je zanimalo že toliko časa, je bila premočna. Sklenil je tvegati. 
»Kako pa bova prišla skoznje?«

Ob teh besedah se je Andrej brez težav sprehodil skozi nizka vratca 
in čez nekaj trenutkov se je od znotraj zaslišalo škrtanje zobatih koles 
in rožljanje verige. Kamnita stena, ki je še ravnokar neomajno stala 
na poti vsem, večjim od pedi, je v izvrstni poustvaritvi vnebovzetja, 
ki bi jo na veliki šmaren zlahka uprizorili pred brezjansko baziliko, 
izginila pod strop. Mozoljavi učenjak in zavaljeni študent sta skozi 
duri stopila široko razprtih oči, za kar je bilo bolj kot manko svetlobe 
zaslužno začudenje. Ozek betonski hodnik se je namreč čez nekaj 
sežnjev razprl v prostrano votlino, polno kapnikov, ki jo je hladno 
razsvetljevala modro brleča krogla, lebdeča sredi nje. 

»Naše poti se tu ločijo,« je dejal Davor. »Ko bosta želela ven, če bosta 

želela in če vama bo uspelo nazaj do duri,« ni zamudil priložnosti za 
srhljive poudarke, »preprosto pritisnita na tistile gumb, na katerem 
piše DURI.« Tokrat z ležečostjo ni izrazil prezira, temveč se je z njo 
zgolj elegantno izognil narekovajem znotraj premega govora.

»Pa srečno pot,« je s komaj opazno škodoželjnostjo pristavil 
Andrej in že sta se z Davorjem izgubila v enem 

izmed nepreštevnih rovov (kar je zgolj figu-
rativna raba jezika, če znate šteti do več kot 
triinosemdeset). Srezad in Wleibeis sta se 
nenadoma znašla sama in se rahlo zdrznila, 
ko so masivne duri za njima v očitnem reli-

gioznem navdihnjenju tokrat uprizorile Lu-
ciferjev padec.

»Kaj pa zdaj?« je vprašal Wleibeis.

»Bi rekel za nosom, pa bi potrebovala rovnico 
ali pnevmatično kladivo, saj ga imam zaradi 
poškodbe pri posebej razgreti igri med dve-

ma ognjema v četrtem razredu zafrknjenega 
navzdol,« je dejal Srezad, ki se je od študenta 

očitno navzel cenenega vicmoharstva, ki ga je 
razkazoval v prejšnjem delu.

Wleibeis ga je le topo gledal.

»A razumeš, reče se, da imaš nos prifrknjen navzgor, če je pa navz-
dol, je pa zafrknjen, hahaha,« mu je skušal razložiti šalo in pojasnilo 
v brezupnem hlepenju po študentovem odobravanju podkrepil s 
smehom, v primerjavi s katerim bi naravno zvenele še silikonske 
dojke spuščene skozi autotune efekt.

Wleibeis, ki se je virusa t. fornezzius očitno otresel, je mukoma ukrivil 
ustnici navzgor in bodrilno prikimal profesorju. »Torej na slepo?«

»Kot kaže,« je prikimal Srezad, čigar obličje je v modri svetlobi žareče 
krogle delovalo kot mesečevo površje. »Razen, če nimaš zopet 
kakega genialnega geografskega prebliska, ki bo naju usmeril na 
pravo pot.«

»Geografski prebliski nama bodo prišli prav kvečjemu, ko bova iskala 
pot na plan,« je odvrnil Bleiweis in se razgledoval naokoli. Pogled se 
mu je ustalil in nadaljeval je: »Imam občutek, da nama bodo tokrat 
bolj pomagale dolge ure, ki sem jih porabil za učenje starodavnih 
pisav.« Uperil je prst nad kamniti obok predora, v katerega sta izgini-
la palačinkarja. »Vidite te pismenke, podobne runam? Samo pravi 
napis morava najti, pa naju bo sam povedel k Strijamožu.«

»In sveti deži,« je pristavil Srezad.

In naslednjemu delu, je bil avtor odločen, da obdrži zadnjo besedo.

  Pižama

STRIJAMOŽ
V epizodi Strijamoževa prerokba, 7. 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
NA METRE KNJIG

Spregledane mojstrovine
Vsak postopek absolutne katalogizacije in želje po razporejanju v skladu z indici kvantitete skozi prizmo 
enciklopedičnosti je sam po sebi absurden. Tudi Cobiss, ki sicer vsebuje bojda vse podatke, ne da bi znal z 
njimi gospodarno ravnati. Ne pozna namreč kvalitete. In ne pozna, kot bomo dokazali, določenih literarnih 
del, ki so prav gotovo vredna omembe, če govorimo k absurdu. Ne toliko zaradi neposredne povezave s 
tem tokom v literarni zgodovini, temveč predvsem zaradi pripovednih ravni, ki so naklonjene absurdnim 
interpretativnim posegom, najsi gre za burke, haikuje ali romaneskne cikle.

Če vtipkamo v Cobiss kot ključno besedo »absurd«, dobimo 150 
zadetkov. Na geslo »Worog-Levy« pa nobenega. Presenetljivo 
je, da družinske sage o Worog-Levyjevih nimamo v slovenščini; 
konec koncev gre za eno najobsežnejših in vsebinsko najbolje 
razdelanih literarnih del 19. stoletja pri naših sosedih Madžarih. 
»Worog-Levy történelme« (Zgodovina Worog-Levyjevih) izpod 
peresa pisatelja Járosza Romana Andreznýja, ki ga uvrščamo 
v čisto zadnji romantični tok z močnimi primesmi realističnih 
prvin, četudi z ustaljenimi romantičnimi temami in problema-
tiko, je popoln primer srednjeevropske sage. Temelji na resničnih 
osebah, gre za eno najvplivnejših madžarskih rodbin s konca 
18. stoletja, ki je ob poroki najslovitejših predstavnikov, Andrésa 
Mihalovyja Ferenza, četrtega vojvode Woroga, in Lilibete Ro-
zane, grofice Levy (ni bila židovskega porekla), nastala iz dveh 
mogočnih dinastij. Cikel sestavlja 33 romanov, vsak izmed njih 
dolg vsaj 400 strani, ki nas popeljejo čisto na začetek, saj ponu-
jajo zgodovinsko osnovan zaplet v 12. stoletju, od katerega 
avtor spretno pripelje zgodbo do 18. stoletja, čas, ko se je di-
nastija razcvetala v najvišjem sijaju, se razplojevala in zasedala 
območje za območjem, dokler ni bila sredi 19. stoletja izdana od 
domnevnih zaveznikov, oropana, skorajda do zadnjega pobita, 
le redki preživeli so uspeli uiti sovražni zavisti ter se po mučnih 
potovanjih naseliti na švicarskem otoku Siebeltall v Egejskem 
morju. Ljubiteljsko so se ukvarjali z inkvizicijo vse do 1. sv. vojne. 
Zadnji predstavnik Worog-Levyjevih (romaneskni cikel je zasno-
van tako, da naj bi pravzaprav on pripovedoval vso zgodovino 
družine avtorju) je preminil po drugi svetovni vojni, brez poto-
mcev, a z nadvse lepo ženo, Grkinjo, ki se je nato poročila v eno 

izmed evropskih kraljevih družin.

Precej manj racionalna je antidrama češkega pisca Jiřija Jahode, ki 
s svojim inovativnim pristopom h kreaciji dramske osebe naredi 
korak naprej v vzhodnoevropski dramatiki. Njegovi liki so vedno 
mladi ljudje, ki razmišljajo kot starčki, in skorajda odsluženi vet-
erani, ki iščejo novo mladost. Svetovno slavo si je Jahoda pridobil 
z verzijo na Balzacove kurtizane, »Blišč in beda zavodov«. Gre za 
hipotezo, da je pravzaprav vsak korak, ki ga naredimo v življenju, 
samo pot od enega zavoda do drugega. Naša kreativnost sestoji 
iz ustanavljanja zavodov, v katere se bomo lahko sčasoma zaprli, 

poskrili in ki bodo v resnici predstavljali našo osebnost kot celo-
vito, saj smo izven materialnih in idejnih sten zavoda samo pra-
zen nič, ki hlepi po samopotrditvi. Jahoda svoj eksistencializem 
(ki mu pravimo bohemski, saj prihaja s Češke) zavije v stanovan-
jsko oz. širšo nepremičninsko problematiko, saj prikazuje ljudi, 
ki se kljub zavodni ideologiji pehajo za lastnim nepremičnim 
premoženjem kot antipodom fasadi, kakršno zahteva institucio-
naliziranost družbe: najsi gre za kočo, vrtno uto, čumnato, stano-
vanje na aveniji Gomulka ali za kinodvorano v severozahodni 
praški četrti.

Epska pesnitev »Tožba svetega Pankracija« pa je tista, ki definitiv-
no zaokroži nabor manjkajočega zidaka v absurdni književnosti. 
Gre za geja, ki si najbolj od vsega želi postati svetnik. Pesnitev 
prežemata patetika in tragikomika, vse skupaj je pravzaprav 
groteskna podoba poltenega možaka, ki se skriva za masko 
pobožnjakarja, medtem ko poskuša s podvigi, kot so brezplačno 
obiranje češenj, pridelava vinskega kisa, molža krav in polaganje 
ploščic, pridobiti zaupanje nič hudega slutečih ljudi. Absurdno 
je, da mu to vselej uspeva, a ga le dan pred posvetitvijo neslavno 
povozi tovornjak (na pol poti med Kijevom in Zgornjo Besnico).

  Nace Fock

»Le redki preživeli so uspeli uiti sovražni zavisti ter se 
po mučnih potovanjih naseliti na švicarskem otoku Sie-
beltall v Egejskem morju. Ljubiteljsko so se ukvarjali z 

inkvizicijo vse do 1. sv. vojne.«
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ZA LUNO

 Agata
  Petar Stojanović

Dvojčka
Po tem, ko ste v času zimskih 
počitnic neizmerno uživali, vas 
bo monotonost marca vrgla v 
globoko depresijo. Ne dajte se ji in 
si poizkusite s pomočjo zabavnih 
filmčkov na Youtubu ponovno vrniti 
nasmešek na obraz.

Strelec
Kašelj še vedno ne bo ponehal. 
V paralelogramu skrivnih niti, ki 
ga riše sonce z zunanjimi planeti, 
boste skozi življenje poplesavali 
kakor lutka skozi predstavo – ne da 
bi imeli kaj vpliva sami nase. In jejte 
več jabolk, hrušk in pustega mesa, 
sicer vam poleti ne bo potrebno 
kupovati plavalnih obročev.

Vodnar
Po toplem in pomladnem začetku 
meseca se vam bo okoli 18. 
začelo vse obračati na slabše. Po 
spodrsljaju na področju izobrazbe 
ali na delovnem mestu bo sledil 
še domači verbalni napad, izguba 
pomembnega dokumenta in 
začasna slabovidnost po vikendu, 
preživetem za računalnikom. 
Zadnjega v mesecu vam bo nekdo 
podaril bonbon.

Rak
Nikar se ne čudite, če se 22. zbudite 
v senci novega drevesa, ki je zraslo 
skozi strop vaše sobe. Prav tako 
ne bo nič čudnega, če se žvečilni 
v vaših ustih naenkrat spremeni v 
kamen in vaši kočniki v bivše. Za vse 
vaše nesreče v naslednjem mesecu 
bo kriva alinearna razporeditev 
Marsa, Venere in Saturna.

Kozorog
V vaših rogovih bodo odmevale 
pradavne prerokbe, ujete v kamnine 
pod Naklom, a zaradi potresov v 
zadnjem času znova izpuščene. 
Njihovo besedilo se vam bo zdelo 
nenavadno znano. Numerološka 
napoved je tokrat na vaši strani, 
saj bo bogata setev povzročila še 
obilnejšo žetev.

Ribi
Zadeli boste kup denarja na loteriji, 
a žal skupaj z njim ne boste zadeli 
tudi kančka pameti in boste v 
naslednjih dneh vse porabili za svoje 
največje otroške sanje. Kmalu boste 
ugotovili, da ne zagotavljajo sreče, 
ter vse skupaj sežgali na Zlatem 
polju in zraven goli poplesavali. 
Naslednji dan boste na naslovnicah 
vseh časopisov.

Lev
V naslednjem mesecu bi morali biti 
pozorni na vse detajle, saj lahko 
prav ti določijo končni tir vašega 
življenja. Navsezadnje en kamenček 
sproži plaz in ni razloga, zakaj bi bilo 
drugače z usodo. Uran se vam smeji, 
saj sta v paru z luno v podznaku, kar 
bi lahko bilo neugodno, če na prvi 
dan marca čez ramo ne vržete treh 
semen prosa.

Tehtnica
Sposobni ste, lepi, pametni, 
zaželeni, popolni, kmalu boste 
obogateli, se srečno zaljubili in tako 
živeli do konca svojih dni. Samo 
naredite že enkrat nalogo za fiziko, 
izpit iz statistike in se držite proč 
od sladkarij! Barva: oranžna. Srečna 
številka: 14. Planet: kateri koli, samo 
Tuš ne.

Oven
Pomlad vas vsekakor ne bo pustila 
ravnodušnih. Na svoji koži jo boste 
občutili predvsem kot pomanjkanje 
spanca v vedno bolj cvetočih nočeh. 
Jutra bodo v tem mesecu vaša 
Ahilova peta, zato je priporočljivo, 
da si budilko nastavite dovolj pozno, 
da boste jutro ležerno zamudili. 
Najhrabrejši ovni pa boste budilko 
zalučali skozi okno v zelenečo travo. 

Devica
Vaša nihanja v razpoloženju je 
mogoče docela razumno razložiti: 
bodisi gre za kočljiv položaj 
med Jupitrom in Saturnom, ki 
nista prepričana o svoji spolni 
usmerjenosti, bodisi gre za 
pomanjkanje nikotina v krvi. Ker 
je pomlad čas za nove začetke, 
poskusite s čim novim, in sicer tako 
na spiritualnem nivoju kot tudi na 
najbolj posvetnem.

Škorpijon
Izvedeli boste, da je bil vaš prapraded 
plemič in boste podedovali plemiški 
naziv. Predlagamo, da si k imenu in 
priimku dodate Plemeniti, in takoj 
vas bodo imeli ostali raje. Vendar 
ne pozabite, da naziv ne prinaša 
denarja, zato ne pretiravajte z 
nakupom novega avtomobila in 
ostanite pri stari dobri rdeči petki.

Bik
Predvidevali ste, da se bo po 
zimskem spancu za vas začelo 
novo, nepozabno, lepo obdobje. 
Zmotili ste se, ponovno. Vi, bik! 
Sredi meseca pa je res že skrajni 
čas, da končno dojamete, da bo 
treba večmesečni trdni spanec 
nadoknaditi s požrtvovalnim delom 
in z veliko odrekanja. Pa poglejte si 
posnetek Petre Majdič, da vam bo 
končno jasno, kakšno delo prinese 
uspehe. Pa previdno s cilji, da ne 
bodo previsoki!

TOPSHIT

 Zapik

10.  Ameriški predsednik Barack Obama je v resnici Osama Bin 

Laden. V času po napadih na New York, ko se je pravzaprav 

zgubila sled za njim in je ameriška vojska zatrjevala, da so ga 

zagotovo  že poslali na oni svet, se je Osama obril, prepustil 

lepotnemu kirurgu in s svojim neizmernim bogastvom 

podkupil prave ljudi ter tako postal predsednik ZDA.

9.  Na enem izmed slabo raziskanih otokov Francoske 

Polinezije naj bi obstajala ustanova, kjer zamrznjeni 

najokrutnejši zločinci 20. stol. čakajo na trenutek vrnitve. 

Zločesti otok upravlja skrivnostni moški, za katerega viri 

blizu Cie zagotavljajo, da je sam Oscar Wilde.

8.  Že vse od znamenite plovbe pomorščaka Magellana 

okrog sveta smo ljudje bolj ali manj prepričani, da je zemlja 

okrogla. Nekateri pa menijo, da je Cerkev po tajnih kanalih 

namerno razglasila laž, da bi tako odvrnila pozornost 

od svoje lastne reorganizacije v največjo svetovno 

multinacionalko.

7.  Znamenite bosanske piramide so po nekaterih virih ostanki 

najvišjih zgradb pradavne Atlantide. Še bolj presenetljivo 

pa je dejstvo, da je Atlantida v bistvu Babilon, hotel na 

Jahorini, ki ga vodi nekdanji slovenski smučarski šampion, 

pa je pravzaprav nekakšen laboratorij, v katerem bi lastnik 

rad razkril skrivnosti tega čudovitega mesta in tako s še 

nevideno tehnologijo zavladal svetu.

6.  Vodstvo Kitajske komunistične partije so pravzaprav 

vesoljci, ki so si privoščili sprevrženo zabavo. Kar tako, za 

šalo, bi radi uničili naš svet, pri tem pa ironično uporabljajo 

naše lastno znanje in slabosti, kakor da bi igrali Risk. 

Elegantno.

5.  Vplivneži iz farmacije, medicine in živilsko-predelovalne 

industrije so po koncu 2. svetovne vojne sklenili dogovor, 

da bodo proizvajalci na trg dajali slabo hrano, ki jo je poceni 

pridelati. Ljudje so bolj bolni in na ta način služijo zdravniki 

in farmacevti. Vsem se splača, razen nam, običajnim 

smrtnikom.

4.  Celoten številski decimalni sistem je prevara, saj v 

univerzalnem vesoljskem redu ni sledu o številu 7. 

Nekateri teoretiki govorijo o namernem zavajanju 

s strani prostozidarjev in vladarjev, saj je na ta način 

preprečena možnost, da bi z matematiko dokazali njihovo 

nesposobnost in so si tako zavarovali položaj.

3.  Računalniki so nastali zato, da bi si z njihovo pomočjo 

podredila svet majhna skupina vplivnežev. K sodelovanju 

so med drugimi povabili tudi hipnotizerje, vedenjske 

psihologe in vrhunske iluzioniste, zato smo ljudje vedno 

bolj odvisni od strojev, ki jih omenjena skupina lahko 

uporablja tudi za nadzor in izdajanje ukazov, ki se jim ne 

moremo upreti.

2.  Ekstremni vremenski pojavi in segrevanje ozračja v zadnjih 

letih so pravzaprav plod vremenskega terorizma. Nekatera 

radikalna ekološka gibanja so se dokopala do strojev za 

spreminjanje vremena, ki so ameriški vladi znani že od 70-

ih let 20. stol.

1.   Psi znanega ljubljanskega zdravnika so posedovali 

neizmerne psihične moči, vendar so bile uporabne samo, 

kadar se je z njimi znašel v kočljivi situaciji. S pomočjo te 

moči je nase priklenil najmočnejšega odvetnika v državi, tri 

ministre, premierja in nešteto manj pomembnih uradnikov. 

Po prerokbi je edini, ki se lahko postavi v bran pravni državi, 

ki jo je zdravnik zrušil, človek brez možganov, a s tečnim 

jezikom.

Top 10 teorij zarot

10.  se bo življenjska doba ljudi v 21. stoletju neprenehoma 
krajšala zaradi vplivov sevanja.

9.  je bila Ljubljana v neki japonski reviji razglašena za Modno 
prestolnico Balkanskega polotoka 2011.

8.  Krumperjeva teorija govori o tem, da smo Slovenci potomci 
Ogrov in Rimljanov.

7.  bo Slovenija čez 24 let gostila Zimske Olimpijske igre.

6.  si bo Slovenija za državno maskoto omislila veverico, ki naj 
bi ponazarjala prešernost.

5.  je imel France Prešeren leta 1832 krajšo avanturo s 
Primičevo Julijo, ki naj bi bila z njim tudi noseča. Nekateri  
zgodovinski viri trdijo, da jo je, ko je za to izvedela, mati 
porinila po stopnicah in je Julija splavila.

4.  nosi  pop princeska Britney Spears v sebi osmino slovenske 
in osmino hrvaške krvi. Njena prababica je bila namreč 
Kraševka, ki je s trebuhom za kruhom odšla v ZDA in na 
parniku spoznala svojega življenjskega partnerja Jovana.

3.  je Nemec Klaus Strunngreiter izumil luknjač že med 1. 
svetovno vojno, vendar so ga šele po vojni patentirali 
Kitajci.

2.  si je slovenska oblikovalka nakita Vida P. Jankovič z dohodki 
od prodaje unikatnega nakita iz naravnih materialov kupila 
vilo na Malti ter luksuzno 25-metrsko jahto Marine Paradise 
X7.

1.  je v času recesije poskočila prodaja zbirke knjig Sam svoj 
mojster, kar psihologi utemeljujejo kot iskanje utehe v 
domačih opravilih.

Ali ste vedeli, da ...



36 37

MAREC ‘10

Nagradna križanka
Geslo februarske križanke je bilo OLIMPIJSKE IGRE. Petra Repinc si je s pravilno rešitvijo priskrbela knjižno nagrado, tolažilna KŠK 
paketa pa sta tokrat dobila Tadeja Konc in Mitja Okršlar. Rešitve marčne križanke nam pošljite do 1. aprila 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. 

NI VREDEN 
LOVEK 

NAZNANILO, 
OGLAS 

SLOVENSKA 
PESNICA 

ELZA 
REKA V 
ITALIJI ZAPIK 

ODPRTA 
TELESNA 

POŠKODBA 

OPRAVLJI-
VEC, OBRE-

KLJIVEC 

NAJETA 
ŽENSKA ZA 
DELO NA 
KMETIJI 

ŽENSKA, 
NAVADNO 
STAREJŠA 
(SLABŠ.) 

    KRVNO 
SORODSTVO    

JAP. PISA-
TELJ KOBO ANATOMSKI 

IZRAZ ZA 
ZADNJIK 

    
VEDRO  
NEBO 

   

ZBIRKA 
PODATKOV  

O PREDNIKIH 
        

ŽENSKO  
IME 

ANGL. PLEMI-
ŠKI NASLOV 

PLOŠ INSKA 
MERA 

   
ŽENSKA KI 

RODI OTROKE 

    

ANTON 
AŠKERC 

 

      
UGANKA 

  

ZNAMKA KO-
REJ. AVTOM. 

PTICA  
UJEDA ZAPIK PARJENJE 

SRNJADI 
PISEC 

LETOPISOV 
VZGOJA, 

IZOBRAŽE-
VANJE EGIPT. POLIT. 

(ANVAR EL) 

   
ATENSKI 
KRALJ 

    
KEMIJSKI 
ELEMENT 

KALCIJ 

EDINI  
OTROK 

GLIVI NA 
BOLEZEN NA 

ŽIVILIH ALI 
STENI 

      
AZORSKI 

OTOKI 

      

ŽENA TUR-
ŠKEGA  AGE PAZNIK, KI 

SKRBI ZA 
RED 

     
JUDOVSKO 
MOŠKO IME 

       

OGABA, 
GNUS     

SOL  
OCETNE 
KISLINE 

      
NEPRE-
MAGLJIV 
VELIKAN 

ANTEJ (GR.) 

LADJA ZA 
PREVOZ 
TEKO IN 

KRAJ PRI 
LJUBLJANI 

ZMAGA PRI 
ŠAHU JUŽNO-

AMERIŠKI 
GRM (COCA) 

    
VRSTA 
BARVE 

    
ŠPORTNA 

IGRA Z ŽOGO 

   

VARUH, 
ZAVETNIK 

TROPSKA 
OVIJALKA ZAPIK 

STANJE ZA-
RADI DEŽJA 

      
PRITISK 

     

REAKCIJA TKI-
VA NA TUJEK 

TONE  
NOVAK 

MLADINSKO 
INFORMA-

CIJSKI 
CENTER 

   
REKA V 

MANDŽURIJI 

      
OB UTEK, 
DRAŽLJAJ 

  

ZAŠ ITA PRI 
HRANJENJU VELIKA OS      

ISAKOVI  
SARA 

       

PLEME 
SEVERNO 
AMERIŠKIH 
INDIJANCEV 

      KISLINA 
(LATINSKO)       

JUŽNI  
SADEŽ       

POLUKSOV 
BRAT 

DVOJ EK 
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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; D tea derguti; R rožle bregar

REŠLJIVI KVIZ

HITRI SUDOKU

Zavedamo se, da povprečni bralec s kvizom ponavadi drugega kot križev in težav nima. Ker je marčevska številka pisana na kožo ljubiteljem pomladi, lepega, harmoničnega, razumljivega itd., se tudi kviz zgleduje po tej rdeči niti. Naj vam pričujoči intelektualni podvig da nov zagon, čeprav vam ga v pomladnih dneh ne bo manjkalo.1.  Kako se avtor kolumne »Iz študentskega korita«, g. Andraž Šiler, opredeli glede vprašanja prenosa moči z gonilke na verigo pri vožnji navkreber, in sicer v situaciji, da je kolo rdeče barve, čeprav dežuje? a) nevtralno
 b) ostaja pri modelu R-998 ultra
 c) ne verjame reklamam za Anitra WC Duck
 d) sklicuje se na ženevsko konvencijo
 e) postavi se na stran zatiranih

2.  Obstaja teorija, da sta je do razkola med ginsengom in ingverjem prišlo v 7. stol., in sicer zaradi mongolskih vpadov. Kdo je utemeljitelj te teorije?
 a) Yoy-Tam-Pon
 b) Charles Darwin
 c) Vinetoujev oče (ki je bil svojčas zdravilec)
 d) aktualni slovenski minister za okolje
 e) Jacques-Yves Cousteau

3.  Kje se je rodil vladar Kraljevine Kranjske Bozhidar Adergaški?
 a) v Cerkljah
 b) v Preddvoru
 c) na Praprotni Polici
 d) na Pšenični Polici
 e) na Polici

4.  Čemu je namenjena zloženka na sredini Zapika? a) gre za občasni nadomestek cerkvenih oznanil
 b) širjenju verske in rasne nestrpnosti
 c) oglaševanju Parade ponosa
 d) v resnici je sploh ni, gre za iluzijo
 e) z njo se lahko plačuje šolsko malico

5.  Kateri glasbeni inštrument je paradni konj Rastislava Rastka Tepine?
 a) kazu
 b) drumlja
 c) bendžo
 d) viola
 e) blokflavta

6.  Katero literarno delo, ki ga izpostavlja avtor knjižne rubrike, obravnava prešuštvo, katerega plod je dinastija Fotrrov, ki ji pripada intervjuvanec v rubriki 19ka Edo Foterr?
 a) Blišč in skleda Habsburžanov
 b) Sveta trojica ali Burka o zavodih
 c) O kokrških vojnah
 d) Kronika napovedanega Četrtkanja
 e) Pohujšanje na Glavnem trgu

Davčno lahko posredujete tudi 
naknadno, ko ste izžrebani .

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

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

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

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

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

rešitev križanke

rešitev kviza
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O
Dubioza kolektiv v Kinu Šiška

B
Najboljše krofe v Kranju je imel KŠK!

O
Kuharske delavnice skrbijo za lačne 
študente

A
Kaj bi brez knjig na maturi?

D
KŠK-jevim hribovcem je sneg dal le dodatni 
zagon

D
In kri je tekla v potokih ...

R
Odprto državno prvenstvo v paraskiju na Kobli

M
Vse barve mavrice na Beneškem karnevalu!

M
Dan poprej je padal sneg, ampak na 
četrtkanju na plaži je bilo vseeno toplo 




