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Mladi za mlade
NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ
Šport

za meseca maj in junij

Študentsko organiziranje v Sloveniji deluje na principu, ki je grobo povzet v naslovu. Del
denarja, ki ga študenti zaslužijo s študentskim delom, gre študentskim organizacijam, ki
skozi svoje delovanje, organiziranje dogodkov, subvencije in obštudijsko izobraževanje
kanalizirajo nazaj k študentom. Lep primer tega je tudi Zapik – da lahko deluje, ste
posredno zaslužni vsi, ki delate preko napotnic. Tako vsak izmed vas soustvarja revijo.

Naslovnica:
Oto Žan

Zapik se je pred kratkim razširil tudi na internet. Portal Zapik.si je novost, ki nam bo omogočila
tudi multimedijsko predstavitev vsebin, hkrati pa vam ponuja možnost, da lahko tudi aktivno
soustvarjate vsebine. Če ste zainteresirani za pisanje, snemanje ali kakšno drugo obliko dela v
takem mediju, nas vedno lahko kontaktirate preko elektronske pošte na zapik@ksk.si, hkrati pa
vas vabimo, da nam pošljete različne že izdelane prispevke in lahko se dogovorimo za objavo.

Izobraževanje

Šport

Kultura

ŠPORT

Izobraževanje

8. maj 2010, sobota
Kultura

KULTURA

Odgovorni urednik:
Jan Grilc

Zdravstvo in sociala

2. maj 2010, nedelja

Tehnična urednica:
Sandra Kert

Komorni zbor Kluba študentov Kranj: Koncert
slovenske ljudske glasbe

Oblikovanje:
Jure Vukovič

Zdravstvo in sociala

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

Šport

Kultura

Zdravstvo in sociala

Ročni nogomet: turnir
16.00, Glavni trg, člani KŠK 1 €, nečlani 2 €, informacije:
rocni.nogomet@ksk.si, 040 93 86 42 (Seba)
15. maj 2010, sobota

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

ZAPIK.si

Izobraževanje

20.00, Kulturni dom Podbrezje, vstop prost

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

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.
14. maj 2010, petek

Portal Zapik.si bo skrbel tudi za obširno predstavitev dogajanja na Tednu mladih. Redno boste
lahko spremljali poročila z dogodkov, napovedi, intervjuje in različne nagradne igre. Se vidimo
na Tednu mladih!

1.- 31. maj 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.

6. maj 2010, četrtek

Družabne igre: Turnir Naseljenci otoka Catan

Stojnica: Svetovni dan astme

16.00, Stari Mayr, za člane KŠK 3 €, za nečlane 5 €,
dodatne informacije: catan@ksk.si, bogate nagrade.
22. maj 2010, sobota

09.00, Maistrov trg v Kranju, na stojnici vam bomo
predstavili bolezen dihal, za katero trpi okoli 300
milijonov ljudi.

Avtorji prispevkov:
Urša Bajželj
Nace Fock
Mojca Jagodic
Petra Ajdovec
Jan Grilc
Pina Sadar
Barbara Zupanc
Žan Sadar
Dejan Rabič
Luka Stare
Andraž Šiler
Fokinjak
Pižama
Fotografija:
Oto Žan
Ilustracije:
Petar Stojanovič
Križanka:
Mateja Novak Kukovič

Jan Grilc, odgovorni urednik
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OGODKOV

SEZNAM D

Teden mladih 2010 – program po dnevih:
Petek 7.5.2010
Terasa bar:
12.00: Alpha Male - NewDiscoElectroPopTunes
(alphanoisestudio.com), [f9k] (driskoteka)
Krice Krace:
16.00: Namiznoteniški klub Merkur se predstavi
17.00: Oče Evrazij otvori TM in razstavo
Biotehničnega centra Naklo, Ocvetimo pravljice,
igramo Pink Ponk, delavnica: Izdelovanje zmajev
Rovi pod Starim Kranjem:
19.00: Matic Zorman – fotografska razstava »other
side of the gun«
Pungert:
19.00: Marko Kuralt in Nace Grgorinič – fotografska razstava
21.00: Koncert: Difaso
Glavni trg:
20.00: Noč Silakov
22.30: Ognjena Karantanija (KUD Klati vitez)
Galerija Dali:
20.00: Plesni večer: Flamenco
Down Town:
21.00: Dub reggae punky night with BAMWISE
(ZG), THE MORRONS, RUDE SKANKERS (KUD
Subart)
Klubar:
21.00: Buchanologija tour, Nastopajoči komiki:
Klemen Bučan, Perica Jerković, Mladen Pahović €
23.00: After: DJ Buchek in Elzor Kesvalov
Izbruhov b.
22.00: Drum'n' bass: J MAJIK (UK) (Vibe Department)
Platet TUŠ:
22.00: Otvoritveni koncert TM
2010: Crvena Jabuka, Nude €

Sobota 8.5.2010

4

Rovi pod Starim Kranjem:
12.00 Razstava 2. Svetovne vojne, razstava starega
orožja, simulacija letaskega napada v zaklonišču,
ogled rekonstruiranega zaklonišča iz 2. Svetovne
vojne, ogled razstave z animiranim programom (do
18.00) (Zavod za turizem Kranj)
Maistrov trg:
09.00: Stojnica: Pravična trgovina
RC Vogu:
10.00: Turnir Badminton
Glavni trg:
10.00: Izlet na Sv. Jošt nad Kranjem
10.00: Stojnica: Predstavitev projekta Venus in
''brezplačni nasveti za življenje'' s člani društva
Zeitgeist Slovenija
11.00: Bitka ki je nikoli ni bilo (Zavod za turizem
Kranj)
16.00: Streetball turnir
16.00: "Film Skul - filmska delavnica" - snemanje
kratkih igranih prizorov z igralcema filma Tu pa Tam
(delavnico vodita Toni Cahunek in Adi Omerovič)
16.00: Grafitanje

16.00: Hip –Hop za Ugando: Kranjski mixtape:
Ali DeLuks, Amon, Bratski udar, Emka, Glok, Soco,
SpetNC; D.N.A, Doša, Gero, H.O.B.S., Hugo & Kizo (5.
element), Klemen Klemen, Kosta, Kurto Aj, Mrigo
& Ghet, Nikolovski, Same Žvadi, SemCheba, Simpl,
Trkaj, U-Kan; AFTERPARTY: Manila Club
Krice Krace:
10.00: Dan otroških lutkovnih predstav
10.00 Skok v pravljico (otroška lutkovna skupina
LG TRI)
10.30 Hekec (LS MALAKAP- LG TRI)
11.00 J&J (LS OŠ prof.dr.Josipa Plemlja)
Terasa bar:
12.00: Alpha Male - NewDiscoElectroPopTunes
(alphanoisestudio.com), [f9k] (driskoteka)
Stari Mayr:
15.00: Poker turnir
21.00: Predavanje: (Po)zdravljena Uganda –
predstavitev humanitarno-medicinske odprave in
potopis po Ugandi; Tomaž Podlesnikar in Vid Pivec
MKC:
19.00: Otvoritev razstave: Poletje bo kmalu tu
(KUD Kranj)
20.00: Večer dokumentarnega filma (Zeitgeist:
Addendum) (KUD Kranj)
Predstavitev projekta Venus in ''brezplačni nasveti
za življenje'' s člani društva Zeitgeist Slovenija
Stara Pošta:
19.00: Luka Rener – razstava koncertnih fotografij:
Musicology
Galerija Dali:
20.00: Plesni večer: Salsa
Pungert:
21.00: Koncert: Neža & Godalika
Down Town:
21.00: Zaključek Glasbenih tematskih večerov:
Otvoritev razstave plakatov: Tina Pavlin, Kaja Urh
Karaoke & Glasbene imitacije; Koncert: Playfulness
(NKLG)
Klubar:
21.00: Koncert Narodno zabavne glasbe: Veseli
Svatje
Izbruhov b. 22.00: Kud Idijoti, Srou Pa Letu (AKD
Izbruh)

Nedelja 9.5.2010
Rovi pod Starim Kranjem:
10.00: Razstava 2. Svetovne vojne (voden ogled)
Glavni trg:
10.30: Start trojk – otroci,
11.00: Tek po ulicah Kranja (start)
15.00: Kolesarski izlet po okolici Kranja
Pungert:
14.00: Žar Delavnica
21.00: Predavanje – Marko Baloh, ekstremni
kolesar
Stari Mayr:
18.00: Turnir v Taroku

Olimp.Bazen
20.00: Vodna košarka: predstavitvena rekreacija
Down Town:
21.00: Improvizacijski večer z Voknvofnej (NKLG,
KUD KIKS)
Klubar:
21.00: Potopisni večer: Life is a journey - Vzhodna
Afrika, Simona Šivec & Eva Tomšič
Izbruhov b.:
21.00: Koncert: John Makay, Grand Predateur,
Warsawwarsaw (FR)

Ponedeljek 10.5.2010
Krice Krace:
09.00: Risanje s kredo Pomlad
17.00: Cvetlični kolaž – delavnice
BTC Naklo
18.00: Vrtci pojejo (Otroški pevski zbor vrtca Živ
žav, mentorica: Mojca Demšar
Glasbeni Kricekracki, glasbena urica z Mojco Pavlič
Drnovšek)
Maistrov trg:
09.00: Stojnica: Prostovoljstvo (do 14.00)
Glavni trg:
16.00: Osnovnošolski program: Mladi pevci
19.00: Pevski zbor KŠK
20.00: APZ France Prešeren
Poštna ulica:
16.00: Turnir v mini nogometu 2na2
Gimnazija:
17.00: Priprava na izpit za voditelja čolna
Rovi pod Starim Kranjem:
17.00: Razstava 2.svetovne vojne (voden ogled)
Stari Mayr:
19.00: Okrogla miza: Kako stopimo iz krize: Dr.
Neja Zupan ???
21.00: Filmski večer: B. Jambrek
MKC:
20.00: Filmski večer (Ying xiong; Hero) (KUD Kranj)
Pungert:
21.00: Celovečerni film Mihe Dulmina: Vsega je
kriva Nina
Prešernove Arkade:
21.00: Modna revija natečaja mladih oblikovalcev
Galerija Dali:
22.30: Razstava skic natečaja mladih oblikovalcev
in zabava po modni reviji
Down Town:
21.00: Koncert: Gutti, The Tide (NKLG)

Torek 11.5.2010
Glavni trg:
16.00: Osnovnošolski program: Mladi igralci
20.30: Gledališka predstava: V. Moderndorfer,
Transvestitska svatba (KUD Jože Papler)
Poštna ulica:
16.00: Street hokej turnir
16.00: Turnir v namiznem hokeju

Krice Krace:
17.00: Gledališko glasbena predstava Mala miš
(Študentje 3. letnika RP PEF MB)
17.30: O Grdini in Rusici, otroci vrtca Ciciban,enota
Ajda, mentorici: Ana Bulc in Marijana Martini
Gimnazija:
17.00: Priprava na izpit za voditelja čolna
Rovi pod
Starim Kranjem:
17.00: Razstava 2. Svetovne vojne (voden gled) €
Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj:
19.00: Irena Pamič, razstava slikarskih del z naslovom Ekspresionistični akt
Stari Mayr:
19.00: Okrogla miza: Samomori
21.00: Večer kratkega filma: BITISCH (Peter Bizjak),
PAVLE (Marko Naberšnik), TRAIN (exp.) (Aljoša
Korenčan),
NIČ NOVEGA, NIČ PRETIRANEGA (Sonja Prosenc),
E-PIGS (Pašić Petar), OHCET (Pašić Petar),
MULC, ROBUTANJE KORUZE (Martin Turk), REZINA
ŽIVLJENJA (Martin Turk), LASJE (Barbara Zemljič)
Klubar:
20.00: Cocktail delavnica
Pungert:
21.00: Literarni večer: Kratka proza na kratko
- pogovor z udeleženci KŠK-jevega literarnega
natečaja
Down Town:
21.00: Glasboskop: Teden mladih: včeraj, danes,
jutri?

Sreda 12.5.2010
Krice Krace:
09.00: Po sledeh Kranja, orientacijski pohod po
Kranju, za vrtce
16.00: Dnevni center Škrlovec (CSD KRANJ): Igra
nima meja
17.00: Bolšji trg inštrumentov (Glasbena šola
Kranj)
18.00: Nastop Glasbene šole Kranj, orkester flavt,
godalni orkester in komorne skupine – Glavni trg,
18.45: Mici in Žiži v Glasbeni šoli – glasbena
pravljica s predstavitvijo inštrumentov, (Dvorana
Glasbene šole Kranj v Evropi)
Glavni trg:
16.00: Osnovnošolski program: Mladi glasbeniki
18.30: Maestro Tedna mladih – improvizacijsko
gledališče (KUD KIKS)
20.30: Stand up komedija: Vid Valič, Ivan Šarić,
Sašo Stare (Kud KIKS)
Dvorana Glasbene Šole Kranj:
19.30: Koncert: Timotej Kosovint Zupančič - kitara
Rovi pod Starim Kranjem:
17.00: Razstava 2. Svetovne vojne (voden gled) €
Poštna ulica:
16.00: Floorball turnir
Gimnazija:
17.00: Priprava na izpit za voditelja čolna
Stari Mayr:
18.00: Turnir v Pikadu
21.00: Večer kratkega filma: ŠAH MAT (Miha Šubic),
DVORIŠČE (anim.) (Nejc Saje), PALČICA (anim.)
(Boris Dolenc),

DVIGALO (Tomaž Gorkič), BALKANSKA RULETA
(Zdravko Barišič), HOP, SKIP AND JUMP
(Srdjan Vuletić), ON A TRAIN (Barnabas Toth), TULUM (Dalibor Matanić), A-TORZIJA (Arsenijević),
LOVEC OBLAKOV (Miha Knific), SREBRNA KOŽA
(Miha Knific)
Galerija Dali: 20.00: Plesni večer: Capoeira
Down Town:
21.00: Festival neuveljavljenih skupin: Apropo,
Dustin Chambers, Profeel, Ne Še (NKLG)
Pungert:
21.00: Fotografsko predavanje: Jure Eržen – Vojno
fotoreporterstvo
Klubar:
21. 00: Otvoritev razstave: Jure Vukovič:
Fotomontaže Četrtkanj

Četrtek 13.5.2010
NTK Merkur:
18.00: Turnir v namiznem tenisu
Glavni trg:
16.00: Osnovnošolski program: Mladi plesalci
19.00: Plesno popoldne (plesna društva, klubi:
Tinča, Netopir, La luna, plesna delavnica Tejchy in
Diversity)
Krice Krace:
16.00: Dnevni center Škrlovec (CSD KRANJ):
Ustvari in podari
17.00: Lažemo s Piko
18.00: Plešimo s KD Qulenium
18.30: Folklorna skupina vrtca Bitnje, mentorica
Marjana
Gibi Gib:
16.30: Mavrični direndaj, Kranjski vrtci
Poštna ulica: 16.00: Predstavitev ženskega
odbojkarskega kluba Triglav Kranj in turnir v mali
odbojki
Rovi pod Starim Kranjem:
17.00: Razstava 2. Svetovne vojne (voden gled)
Stari Mayr:
19.00: Okrogla miza: Kako do prave zaposlitve
Galerija Dali:
20.00: Plesni večer: Družabni plesi
Prešernove Arkade:
21.00: Ulično odrska predstava sodobnega plesa
PROTOTIP (KD Qulenium, Vita Osojnik&Mana)
Pungert:
21.00: Koncert: Klemen Teran in 19 November
Down Town:
21.00: Metal koncert: Pesadilla, Raven Death, Rollin' Bastards (NKLG)
Klubar:
21.00: Zaključno Četrtkanje: OUTWORK, DJ Jaka

Petek 14.5.2010
Rovi pod Starim Kranjem:
17.00: Razstava II. svetovne vojne (voden ogled) €
17.30. in 18.30: DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
(število obiskovalcev je omejeno, rezervacije in
predprodaja vstopnic v Kranjski hiši, Glavni trg 2)
Gibi – Gib:
16:30: Mavrični direndaj, Kranjski vrtci

18:30: Brina Vogelnik - Bibamica
Glavni trg:
16.00: Balinčkanje
16.00: Ročni nogomet
16.00: TŠC – Predstavitev MEPI
18.00: Skupinska vadba – migaj s Tednom mladih
Slovenski trg:
18.00: KR Fest Alter: Špilfrderbr, Sirotinje, Amber
lillies, Diverso, Shoeshiners, Obduction, God Scard,
Srou pa Letu, Mala Suerte (FR)
Galerija Dali:
20.00: Plesni večer: Swing
Klubar:
21.00: Petkov video rokenrol
01.00: Koncert: Angel´s Perfect Dream
Izbruhov b.:
23.00: Interparty night €

Sobota 15.5.2010
Rovi pod Starim Kranjem:
10.30 in 11.30: DEŽELA ŠKRATA KRANČKA (število
obiskovalcev je omejeno, rezervacije in predprodaja vstopnic v Kranjski hiši, Glavni trg 2)
Maistrov trg:
09.00: Stojnica: Zdrava študentska prehrana (do
14.00)
Gibi Gib:
09.30: Šport špas, dan druženja treh generacij na
stadionu Stanka Mlakarja – orientacijski pohod in
športne delavnice.
12.00: Mavrični direndaj: Damjana Golavšek
(kranjski vrtci)
Avla MOK:
10.00: Svet v malem: Tekmovanje v plastičnem
maketarstvu
Glavni trg:
09.00: Namesto na tržnico, na risanje avtomobila
Opel Astra z Avtotehno VIS (do 12.00)
10.00: Dan zemlje 2010 (kranjski Skavti)
10.00: Ulično gledališče: Birokrat
11.00: Improvizirani ulični mjuzikel
Stari Mayr:
10.00: Turnir: Magic the gathering
16.00: Turnir: Naseljenci otoka Catan
Pungert:
11.00: Športna delavnica Migaj z Migimiško
Klubar:
17.00: Ustvarjalna delavnica: Cvetlični aranžmaji
MKC:
20.00: Večer dokumentarnega filma (Andy Warhol:
A Documentary film part 2) (KUD Kranj)
Slovenski trg:
11.00: Baseball & Softball & Kriket - predstavitev
12.00: Raztur party
20.00: Zakjučni koncert TM 2010: Success, Mit,
MI 2, DAN D
Galerija Dali:
20.00: Plesni večer: Tango
Klubar:
21.00: Videokaraoke, After party TM 2010
PLAČLJIV DOGODEK
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Delavnice na tednu mladih

Smejali se bomo, smejali

Za vse, ki bi se želeli naučiti kaj več o snemanju filmov, bo kot nalašč
filmska delavnica z imenom Film Skul, ki jo vodita igralca filma Tu pa
tam Toni Cahunek in Adi Omerovič: z njima boste 8. maja ob 16. uri na
Glavnem trgu lahko snemali kratke prizore. Nedeljsko popoldne boste
lahko preživeli v družbi odličnega kuharja Roberta Pavlina, ki pripravlja
žar delavnico na Pungertu. Na žaru se bodo znašli marinirani piščančji
kebabi, lososi s pečenim krompirjem in steaki. Obvezna udeležba za
vse, ki se želite dobro pripraviti na sezono piknikov! Odžejali se boste
lahko na cocktail delavnici. 11. maja ob 20. uri pridite v Klubar, kjer vas
bo šestkratni slovenski državni prvak v atraktivnem mešanju koktejlov
Aleš Prestor naučil, kako postati »glavni za šankom«. Za člane Kluba
študentov Kranj je cena delavnice 8 evrov, za ostale pa 12 evrov. 15.
maja ob 17. uri pa bo na terasi Klubarja potekala ustvarjalna delavnica,
kjer se bo izdelovalo čudovite cvetlične aranžmaje.

Kot je to pravzaprav že tradicionalno, se nam na prihajajočem
Tednu mladih obetajo stand-up nastopi in več predstav
improvizacijskega gledališča. Precej dobrodošlo pred poletnim
poležavanjem na plaži, saj bo na račun smejanja treba narediti
kakšen trebušnjak manj.
Že na otvoritveni dan, 7. maja, se v Klubarju na Buchanologiji
srečata stand-up komedija in elektronska glasba. Nastopili
bodo idejni vodja projekta Klemen Bučan ter primorska komika
Perica Jerković in Mladen Pahović. Po 23. uri jih bosta na odru,
pravzaprav za mešalno mizo, zamenjala DJ Buchko (uganite,
kdo je to) in Elzor Kesvalov z energičnim technom namesto šal.
V nedeljo, 9. maja, bo glasen smeh odmeval med zidovi dvorišča
pred Down Townom (ali pod streho le-tega, če bi se nam Bog
potrudil poslati dežne kaplje), tokrat zaradi improvizacijske
zasedbe Voknvofnej oz. KUD Kiksa, ki med drugim jeseni
organizira slavno večdnevno improvizacijsko tekmovanje
Spopad generacij.

Otroški program

Na Tednu mladih se bo našlo iger in zabave za mlade vseh starosti.
Otvoritev Tedna mladih bo potekala v Kricah Kracah v petek, 7.
5., ob 17h – odprl pa ga bo oče Evrazij. Potekala bo tudi delavnica
izdelovanja zmajev, ki jih bomo nato spuščali. V soboto, 8. 5., ob 10h
bo na isti lokaciji pravo pravljično dopoldne, kjer bodo otroci uživali
ob pripovedovanju pravljic in v mnogih lutkovnih predstavah. V
ponedeljek bodo otroci ob 9h v Kricah Kracah risali s kredo. Ob 16h
bo na Glavnem trgu potekal osnovnošolski program, kjer se bodo

predstavili mladi pevci, ob 18h pa bomo v Kricah Kracah poslušali
otroške zbore in se hkrati lahko še kratkočasili na delavnici izdelovanja
glasbil. V torek, 11. 5., bo na isti lokaciji ob 17h potekala Gledališko
glasbena predstava Mala Miš, nato pa bomo videli nastop otrok
vrtca Ciciban, enote Ajda. V sredo se bodo vrtci zbrali na isti lokaciji
ob 9h in se udeležili orientacijskega pohoda po Kranju, ob 16h pa se
bo predstavil Dnevni center Škrlovec. V četrtek, 13. 5., bomo ob 16h
v Kricah Kracah ustvarjali na delavnici Ustvari in podari z Dnevnim
centrom Škrlovec, uro kasneje pa nas bo Pika Nogavička naučila lagati.
Ko bomo vsi že vrli laganja bomo lahko zaplesali s KD Quelenium,
potem pa si bomo ogledali še nastop folklorne skupine Bitnje. Ob
16h bo hkrati na Glavnem trgu potekal osnovnošolski program, kjer
se bodo predstavili mladi talentirani plesalci. Ob 16.30 pa se bodo
pokazali kranjski vrtci v Mavričnem direndaju na Gibi Gibu. V petek se
bo ob 16.30 Mavrični direndaj nadaljeval, ob 18.30 pa se bomo tudi na
Gibi Gibu lahko zabavali z Brino Vogelnik. V soboto, 15. 5., ob 9.30 bo
prav potekal Dan druženja treh generacij na stadionu Stanka Mlakarja.
Ob 12h bo pričetek zadnjega dne Mavričnega direndaja kranjskih
vrtcev. Vodila ga bo Damjana Golavšek. Na Pungertu bo 11h športna
delavnica Migaj z Migimiško, kjer se bodo otroci zabavali v aktivni igri.

12. maja, v sredo, bo ob 18.30 na Glavnem trgu zdaj že
tradicionalni spopad za naslov maestra oz. najboljšega
improvizatorja Tedna mladih. Pri maestru gre za trd boj mož
na moža, brez zaveznikov in z veliko noži v hrbtu. Cilj namreč
opravičuje sredstva, saj laskavi naslov s seboj prinese neslutene,
pojavljajo se celo špekulacije da nadčloveške užitke.

6

Tinča, Netopir, La luna, plesna delavnica Tejchy in Diversity. Ob 20.
uri se bo v Galeriji Dalí odvijal plesni večer družabnih plesov, kjer se
bodo zvrstili plesi vse od rumbe do valčka. Uro kasneje nas čaka še
ulično odrska predstava sodobnega plesa Prototip, ki bo potekala
pred Prešernovimi arkadami. V Galeriji Dalí bodo brusili parket tudi
14. maja, ko bo na vrsti večer za swing, dan kasneje pa se bo plesno
dogajanje zaključilo v ritmih strastnega tanga.

Na KŠK-ju smo se že odločili, da namesto z napornimi,
duhamornimi trebušnjaki svoje mišice razvajamo s smehom.
Zdravstveni minister Dorjan Marušič to odobrava.

Nekako sovpadajoč s koncem maestra bodo pred Down
Townom pred mikrofon znova stopili stand-uperji, tokrat Sašo
Stare, Vid Valič in Ivan Šarić, stari znanci kranjske publike.

Razstave

Teden mladih pleše
Na plesišču Galerije Dalí se bomo v ritmih flamenka lahko zavrteli
že na otvoritveni večer. Kastanjete bodo začele udarjati ob 20. uri.
Naslednji večer ob isti uri se bomo iz Španije preselili na Karibe, kjer
nas bo razgrela živahna salsa. 12. maja, prav tako ob 20. uri, bo v
prostorih Galerije Dalí na vrsti capoeira, mešanica plesa in borilnih
veščin z mehkimi gibi, ki izhaja iz Brazilije. Dan kasneje se bomo
lahko udeležili kar treh plesnih dogodkov: ob 19. uri bo na Glavnem
trgu potekalo Plesno popoldne, kjer bodo nastopila plesna društva

Za konec bodo na zadnji dan tega prečudovitega in
edinstvenega tedna, po katerem Kranj hrepeni celo leto, mladi
improvizatorji raztegnili mehove na svojih harmonikah, pardon,
raztegnili svoje glasilke in priredili pravi spektakel – improvizirani
ulični musical, v katerem se bodo mešali raznovrstni vplivi, tako
prirojeni kot tisti, ki bodo posledica noči poprej.

Na letošnjem Tednu mladih bo zopet na voljo obilo dogodkov,
ki jih boste lahko obiskali in si popestrili majske dni. Ljubitelji
umetnosti si boste lahko ogledali kar nekaj razstav, prvi dve
že 7. maja, ko se nam bosta ob 17. uri na z razstavo Pungartu
predstavila mlada fotografa Marko Kuralt in Nace Grgorinič
ter ob 19. uri v rovih pod starim Kranjem še Matic Zorman s

še eno fotografsko razstavo, naslovljeno »Other side of the
gun«. Naslednjega dne, v soboto, 8. maja, se lahko ob 19.00
odpravite v Staro Pošto, kjer se bo Luka Rener predstavil s svojo
prvo samostojno fotografsko razstavo koncertnih fotografij
Musicology. Istočasno se bo v Mladinskem kulturnem centru
odprla razstava plakatov, naslovnic in ostalih natiskov z
naslovom Poletje bo kmalu tu. Zatem se lahko odpravite še
do Down Towna, kjer bo od 21. ure dalje zaključek tematskih
večerov in pa otvoritev razstave plakatov Tine Pavlin in Kaje Urh.
V ponedeljek, 10. maja, bo v Galeriji Dalí ob 22.30 razstava skic
natečaja mladih oblikovalcev in zabava po modni reviji, ki se bo
od 21. ure dalje odvijala v Prešernovih arkadah, kjer se bo deset
najbolj kreativnih in obetavnih oblikovalcev tudi predstavilo
s svojimi kreacijami. Naslednji dan, v torek, 11. maja, se bo ob
19. uri na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Kranj odprla
razstava slikarskih del Ekspresionistični akt slikarke Irene Pamič,
ki v svojih delih govori pretežno o ženski figuraliki in o ženskem
aktu. Zadnjo razstavo v okviru Tedna mladih pa bodo odprli v
sredo, 12. maja, v Klubarju, kjer si boste lahko od 21. ure dalje
ogledali fotomontaže Četrtkanj izpod oblikovalskih rok Jureta
Vukoviča.
&
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Špilfrderbr, Sirotinje, Amber Lillies, Diverso,
Shoeshiners, Obduction, God Scard, Srou
pa Letu in francoska rock zasedba iz Strasbourga
Mala Suerte. Klubar bo oživel ob polnoči, ko se bo
pričel koncert skupine Angel's Perfect Dream, ki
preigrava rokovske melodije.

Teden koncertov
Pestremu dogajanju na tednu vseh tednov bodo češnjo vrh smetane postavili koncerti, ki bodo božali
ušesa in dušo skozi celoten teden.
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Festival bo svoja vrata odprl 7. maja z otvoritvenim koncertom
Tedna mladih v Planetu Tuš. Oder bodo zatresli Celjani Nude, ki
jih dobro poznamo po uspešnicah Razlog, Budala, Narobe svet in
Balon, nato pa jim bo sledil nastop legend jugo rocka Crvena
jabuka s katerimi bomo lahko ''pjevali stare pjesme''. Stari del
mesta bodo poživili Difaso s koncertom na Pungartu, ki se bo
pričel ob 21. uri. V Down Townu bodo svoj delež otvoritvene
pogače prispevali punk rockerji The Morrons, ska punkerji
Rude Skankers in Zagrebčani Bamwise, ki igrajo elektronsko
dub glasbo.

Tretji dan bo v znamenju večkratnikov števila 3. Ob devetih
zvečer bodo v »Izbruhu« zažvrgoleli trije glasbeni gostje iz
tujine: John Makay, Grand Predateur in Warsawwasraw,
ki bodo na Tednu mladih nastopili v okviru svoje evropske
turneje. Skupina John Makay prihaja iz francoske province
Pikardije, sestavljata pa jo dva člana, ki igrata kitaro in bobne
ter ustvarjata rockovske ritme. Iz Francije prihajata tudi skupini
Grand Predateur in Warsawwasraw, ki se na Myspaceu opisujeta
takole: »še vedno zažigamo vaše ženske in posiljujemo vaše
otroke«.

Drugi dan festivala se bo ob 16. uri pričel Hip-hop koncert
za Ugando. Narod bo ob 21. uri zabavala gorenjsko-štajerska
naveza Veseli svatje. Ansambel bo poskrbel, da se bomo lahko
zavrteli na plesišču Klubarja. Istočasno nam bo na Pungertu
igrala skupina Neža & Godalika, uro kasneje pa bodo v
Izbruhovem kulturnem bazenu zaplavali Kud Idijoti in Srou Pa
Letu. Kudi Idijoti so punk rockovski band iz sosednje Hrvaške,
bili pa so ena najpopularnejših punk skupin v bivši Jugoslaviji.
Punkovska zasedba so tudi Srou Pa Letu, legende kranjske
punk scene, s frontmanom Šulcem na čelu.

10. maja bo ob 19. uri na Glavnem trgu nastopil pevski
zbor Kluba študentov Kranj, v katerem prepevajo dijaki
in študenti iz Kranja in njegove okolice, njihovemu nastopu
pa bo sledil še Akademski pevski zbor France Prešeren,
ki deluje že od leta 1969. Zbor se lahko pohvali s številnimi
mednarodnimi nagradami, prav tako pa so osvojili srebrno
plaketo na najzahtevnejšem državnem tekmovanju Naša
pesem v Mariboru. Ob 21. uri se bomo preselili v Down Town
na koncert indie rock skupine Gutti in alternativcev The Tide.
Po torkovem koncertnem počitku bo sredo popestril Timotej
Kosovint Zupančič na kitari, ki ga boste ob pol osmih zvečer

Pestro festivalsko dogajanje se bo zaključilo 15.

lahko poslušali v dvorani Glasbene šole Kranj. Down Town bo ta
večer zavetje nudil festivalu neuveljavljenih skupin. Ob 21. uri si
bodo svojo pot do zvezd utirali Apropo, Dustin Chambers,
heavy metalci Profeel in Ne Še, ki igrajo melodični rock.
13. maja bo na Pungertu nastopila skupina 19 November.
Ljubitelji metala bodo na svoj račun prišli v »Downu«, kjer
bodo ob 21. uri zarohneli Pesadilla, Raven Death in Rollin'
Bastards.
Petkov večer bo v znamenju alternativnih bendov. Na KR
Fest Alter na Glavnem trgu bodo brenkali, bobnali in peli

maja, ko bo Glavni trg poln odličnih skupin. Ob 20.
uri bodo množico začeli ogrevati Success, mlada
kranjska zasedba. Za njimi pa se bodo zvrstili še
Mit, Mi2 in Dan D. Mit je skupina, ki je množico
navdušila na letošnjem finalu Šolske košarkarske
lige, svojo glasbo pa opisujejo kot močan moderni
liberalno-poetični rock. Mi2 nas bodo skupaj s teto
Estero povabili v toplice, za vrhunec večera pa bodo
poskrbeli Dan D z uspešnicami Plešeš, Čas, Voda, Počasi, Le naprej,
Jutranja in Love song .
V tem mozaiku raznovrstnih nastopov se bo zagotovo našlo kaj
za prav vsak, še tako zahteven glasbeni okus.

Petra Ajdovec
KŠK
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Okrogle mize in predavanja

Šport na Tednu mladih

Drugi dan Tedna mladih bomo ob 21h v Starem Mayerju
posvetili odkrivanju oddaljenih krajev v nam po večini neznani
afriški državi. Predavanje bo nosilo ime (Po)zdravljena Uganda.
Predavatelja Tomaž Podlesnikar in Vid Pivec, mariborska
zdravnika, nam bosta pripravila nepozaben večer. Predstavila
bosta humanitarno-medicinsko odpravo in celoto strnila v
potopis. Ugando sta izkusila na lastni koži in njuni najzanimivejši
utrinki bodo zagotovo popestrili večer. V nedeljo, 9. 5., bo ob
21h na Pungertu potekalo predavanje z Markom Balohom,
svetovno priznanim ultramaratonskim kolesarjem, ki treninge
začenja med 3. in 4. uro zjutraj. V ponedeljek, 10. 5., bo na isti
lokaciji ob 19h okrogla miza z naslovom Kako stopimo iz krize.
Vodila jo bo jasnočutna terapevtka in svetovalka dr. Neja Zupan.
Doktorica znanosti že več let svetuje ljudem pri njihovem
osebnem razvoju in uresničevanju zdravja in zadovoljstva.
V torek, 11. 5., bo v Starem Mayerju ob 19h okrogla miza z
naslovom Samomori. Torej se bomo lotili enega izmed resnejših
in statistično izstopajočih nacionalnih problemov. V sredo,
12. 5., se ob 21h na Pungertu lahko udeležite fotografskega
predavanja. Predaval nam bo fotograf Jure Eržen, fotograf Dela.
Njegove fotografije so bile objavljene v najprestižnejših
časnikih kot so The Financial Times, Le Monde,
Newsweek, MSNBC, Independent itd.
Letos je bil na natečaju

Vsako leto nam Teden mladih prinese tudi paleto športov, ki si
jih lahko ogledamo ali pa sodelujemo v njih. Letos ne bo nič
drugače in v pestrem naboru lahko najdemo turnirje v uličnih
športih, gostilniških športih in namiznih igrah.

Slovenia press photo 2010 nagrajen za najboljšo fotografijo
in bil deležen posebne omembe žirije za najboljšo reportažno
fotografijo SPP. Njegove najbolj znane reportaže so iz ZDA,
Kube, Iraka, Izraela in Palestine, Jordanije, Uzbekistana,
Romunije, Albanije, Indonezije, Somalije, Konga, Maroka,
Evrope in območja nekdanje Jugoslavije. Za vse ljubitelje
fotografije bo predavanje zagotovo zanimiva izkušnja. V
četrtek, 13. 5., bo ob 19h zadnja okrogla miza Tedna mladih
2010, in sicer z naslovom Kako do prave zaposlitve. Potekala bo
na že znani lokaciji, v Starem Mayerju, in odprla še eno perečo
problematiko.

Že prvi dan, 7. maja, se bo odvijala ena najatraktivnejših
športnih prireditev na letošnjem Tednu mladih. Ob 20. uri bodo
namreč svojo moč na Glavnem trgu na Noči silakov razkazovali
najmočnejši Slovenci, Madžari, Poljaki ..., ki bodo po centru
Kranja nosili gume, vlekli tovornjak, dvigovali avto. Že pred
tem pa si boste lahko v Kricah Kracah ogledali predstavitev
Namiznoteniškega kluba Merkur. Tisti, ki si športnikov ne bi
radi zgolj ogledovali, pa boste imeli v naslednjih dneh veliko
možnosti, da svoj športni talent tudi izkažete. Že naslednji dan,
v soboto, se boste lahko v rekreativnem centru Vogu pomerili v
badmintonu, na Glavnem trgu v streetballu ali pa pokazali svoje
sposobnosti v pokru v Starem Mayrju. Ljubitelju pohodništva se
boste lahko sprehodili na Sv. Jošt, tisti, ki raje sedete na kolo, pa
greste lahko naslednji dan na kolesarski izlet po okolici Kranja. V
nedeljo se bo odvijal Tek po ulicah Kranja, v Starem Mayrju turnir
v taroku, na Olimpijskem bazenu pa bodo svoj šport predstavili
igralci vodne košarke. V ponedeljek bo za športnike manjši
predah, saj bo potekal le nogmetni turnir 2na2 na Glavnem trgu,
torek pa bo namenjen ljubiteljem hokeja. Na Glavnem trgu se

bomo namreč merili tako v Street hokeju kot tudi v namiznem
hokeju. V sredo, 12. maja, bo turnir v Floorballu, v Starem Mayrju
pa boste lahko pokazali svoje sposobnosti v pikadu. Četrek bo
namenjen odbojki in namiznemu tenisu, saj se bosta odvijala
turnirja v mali odbojki na Glavnem trgu in v namiznem tenisu
v prostorih Namiznoteniškega kluba Merkur, vmes pa se nam
bodo predstavile še članice ženskega odbojkarskega kluba
Triglav Kranj. Glavni trg bo v petek gostil turnirja v balinčkanju
in ročnem nogometu, ob 18. uri pa bomo letos prvič lahko vsi
skupaj sodelovali v skupinski vadbi in na Glavnem trgu migali
skupaj s Tednom mladih. Zadnji dan letošnje prireditve bo Stari
Mayr gostil turnirja v Magic the gatheringu in Naseljencih otoka
Catan, na Slovenskem trgu pa nam bodo predstavili Baseball,
Softball in Kriket. Tam bo moč videti tudi že tradicionalni
Razstur party, kjerse bodo skaterji in ostali umetniki skakanja
čez različne ovire in izvajanja trikov na koncu tudi znesli nad
avtomobilom.
Teden mladih 2010 vam bo ponudil mnogo športnih užitkov
in naj vas nič ne odvrne od tega, da se v sončnih majskih dneh
poleg zabav ne udeležite še športnih aktivnosti!
Žan Sadar
KŠK
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Klasični Teden mladih

Zlatega kukalca pa ne dam

»Včasih me prime, da si vzamem čas za mladost ...« pojejo Stratusi v pesmi, ki je nekoč veljala za nekakšno
(ne)uradno himno Tedna mladih. Čas za mladost in za obisk Tedna mladih sem si vedno z veseljem vzel.

Zakon o malem delu, saj samo še o njem teče beseda v študentskih vodah, nas bo vse, govorim v prvi osebi, za kaj prikrajšal. Izčrpne polemike si lahko preberete na kakšni od naslednjih strani. Tukaj je prostora
le za kanček žlehtnobe.

Tudi kasneje, ko sem se Tednu
mladih
kot

Spominjam se ga še iz osnovnošolskih časov, ko internet še
ni bil človekova pravica in smo imeli doma tisto povezavo,
ki je ob priklapljanju spuščala zvoke umirajoče koze in ob
vzpostavitvi zablokirala stacionarno telefonsko linijo. Vsak
konec meseca pa te je presenetila z ogromno številko na
računu, ki je odražala tiste borne minute, ki si jih preživel na
internetu. Zato smo na njem viseli v šoli, kjer je bil dostop do
interneta teoretično neomejen, vendar pa praktično omejen
s količino prastarih računalnikov v »internetnem kotičku«.
Železni repertoar je obsegal »nažiganje« primitivnih arkadnih
igric, kako spletno stran s športnimi rezultati in »ircanje« brez
konca in kraja. V začetku maja pa se mu je pridružilo tudi
obvezno brskanje po spletni strani Tedna mladih. Spomnim
se, s kakšnim veseljem smo pregledovali vsak dan posebej.
Se navduševali nad znanimi glasbeniki, ki bodo nastopali in
sestavljali ekipe za tekmovanje na športnih turnirjih. Veselili
smo se vsaj tedenskega razbitja rutine, ki je bila večinoma
omejena na šolo, domače naloge ter kak popoldanski
nogomet. Tako smo se vsak dan po šoli, z obvezno doma
»nafehtanim« tisočakom v žepu odpravili na TEDEN MLADIH.
In takrat se je s 1000 tolarji dejansko dalo kaj kupiti. Pa se
poskušajte danes kam odpraviti z dobrimi 4 evri. Četudi boste
vse vložili v alkohol, boste ob morebitnem srečanju z modrimi
angeli zagotovo obdržali svoje vozniško dovoljenje.

pridružil

pomočnik

bolj
in

gova soseda (on vleče procente), ima popust v kinu, v knjižnici,
pri frizerju in v solariju. Tržna niša, še neodkrita, četudi na dlani,
je študentski popust pri pogrebnih zavodih.

aktivno,

organizator

posameznih dogodkov, se mi je
zmeraj zdel nekaj posebnega.
Festival, pri katerem spoznavaš
nove
ljudi,
sklepaš
nova
prijateljstva, pridobiš ogromno
znanj in se ob vsem tem še dobro
zabavaš. Pa ni tak le »naš« Teden
mladih. Tovrstnih prireditev je v
Sloveniji kar nekaj. Od goriškega
Mesta mladih prek velenjskih
Dni mladih in kulture pa vse do
hrastniškega festivala ŠTOUR, če
omenim le te, ki mi prvi padejo
na pamet. Vse te povezuje dejstvo, da jih organizirajo mladi
– za mlade. In da nimajo butastega komercialnega značaja.
Ker ga ne potrebujejo. Ker njihov cilj ni zaslužek, ki bi temeljil
na hektolitrih popitega piva in poskakovanju na enozložne
verze, ki prihajajo iz ust silikonsko predelane pevke. Ti
festivali ponujajo nekaj več. Ponujajo kvaliteto in širino. To
pa jim omogočate vi. S študentskim delom. Ki pa ga vlada
sedaj želi reformirati. V malo delo. Ki pomeni tudi malo
sredstev za tovrstne projekte. V končni fazi, bodo verjetno vsi
tovrstni festivali prisiljeni v dvoje. Ali bodo poneumljajoči in
komercialni ali pa jih ne bo.
Teden mladih letos še prihaja k vam v klasični obliki. Z obilo
športnih turnirjev, izobraževalnih delavnic in predavanj,
kulturnih razstav in kvalitetnih koncertov. Vsega skupaj več
kot 100 dogodkov, pri organizaciji katerih bodo sodelovali in
pridobivali prve organizacijske izkušnje številni mladi. Prav tako
pa je v samo organizacijo aktivno vključenih več kot 20 društev
iz vse Gorenjske. Vse to v veliki meri omogoča študentsko delo,
ki po besedah ministra Svetlika velja za anomalijo. So tudi
tovrstni festivali anomalija med komercialnimi veselicami?
Upam, da »učene« vladne glave spoznajo, da temu ni tako. Da
tovrstne dogodke potrebujemo, saj bogatijo vse udeležence.
Od sodelujočih do obiskovalcev. Upajmo, da se drugo leto
spet vidimo. Na klasičnem Tednu mladih, seveda …
Andraž Šiler, predsednik Kluba študentov Kranj
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Malo delo je prevzelo funkcijo recesije. Evergreen, zakaj gre vse
narobe. Malo delo! Bolezen? Malo delo. Socialne stiske? Malo
delo. Neuspeh pri študiju? Malo delo. Zmanjka ti kemičnega
svinčnika? Malo delo. Fotokopiranje že spet? Malo delo. Spolne
bolezni? Malo delo. Samomori? Malo delo. Etc.
Ne rečem, da ne bodo tudi z mojega udobnega balkona
odnesli v žamet oblečenih stolov, pobrali zavese, mi vzeli zlato
kukalce, naposled pa še mene poslali na stojišča. Tam je prostor za študente! Babice in dedki bodo sedeli v udobnih foteljih.
Zato, ker jih križ boli. Zato ker zjutraj ko pridejo iz Mercatorja, in
popoldan, ko se predramijo iz dremeža po kosilu, malo delajo.
Mogoče bodo prav nam na račun ukinitve študentskega dela, iz
katerega se za enkrat še napaja vélika študentska organizacija,
odgriznili kakšno stran. Ali dve. Morda bo ravno stroškovno
mesto »Zapik« tisto, kjer bodo pričeli varčevati. Daj, Slađan, dve
črno-beli poli, tri frajle bodo zastonj pisale, še prosile nas bodo.
Kaj boš s kolumno!? Agata naj ostane, horoskop se bere. Ekonomizacija se običajno začne pri vrhu piramide, presežek naj odleti. Umski. Ali finančni. Ni važno.
Nesmiselno se je spraševati, zakaj in čemu resnično tak zakon,
kajti dotik teorije zarote pač ostaja, tako je po godu vsem. Na
nekaj se je pa menda treba sklicevati, ko nam zmanjka argumentov! Toda vsesplošno priznano je, da se študentov oziroma
časa študija ne povezuje z izobraževanjem, marveč je to razvratno obdobje, tista brezskrbna leta, ko se človek preganja
naokrog in ni za nobeno rabo, ko dela sem ter tja po malem,
da se lahko brezsramno predaja pivskim in spolnim aktivnostim, neodgovornost prodaja v unčah in se zdi samemu sebi lep,
pameten in še vselej nekoliko boljši od ostalih. Uživa nebroj bonitet, prehranjuje se na bone, smuča, se kopa in hodi v fitnes na
kupončke, dela prek napotnice, prek katere delata še dva nje-

Po drugi strani je študent tisti, ki hodi naokrog v obleki, s
prenosnikom v usnjeni aktovki, z japijevskimi očali na nosu
in z najnovejšim mobilnikom ob ušesu. Pardon, ne hodi, vozi
se, ima namreč svoj avto. To je tisti študent, ki šteje najmanj
šestindvajset pomladi, ki se svaljka po kakšni študentski organizaciji, v kakšnem zavodu, v tem ali onem svetu oziroma je
celo v senatu, je prodekan študent, je velika riba. Na sestankih
zahteva, kar mu pripada: eno kavo (med pavzo si jo dotoči), en
piškot, eno jabolko, eno vodo, tri kemične svinčnike, obesek za
ključe, parkirno mesto ob fakultetni stavbi. On je tisti, ki dela za
narodov blagor. A žalibog, altruizem je zatiran, diplomiral bo pri
tridesetih, če bo sreča.

Morda bo ravno stroškovno mesto »Zapik« tisto, kjer
bodo pričeli varčevati.

Nedolžna konstatacija: je ob takšni podobi sploh še lahko kaj
čudnega na tem, da je v splošnem predlog omenjenega zakona docela sprejemljiv? Zakaj ljudje na ulici radi povedo, da
študentje naj pa gredo študirat, diplomirat, potem delat, naj
ga nehajo pit, pojdite no nekam, študentska politika, pa kaj še,
pojdite v tujino pogledat, kaj smo pa šele mi leta enainšestdeset
…
In ne nazadnje, utopija je, da se prej ali slej ne bi našli Študentje.
Z veliko začetnico. Oziroma bodo kar vzporedni prosperirali,
v potu svojega obraza. Zakon o malem delu, Zakon o varstvu
pravic enookih, Zakon o varstvu pravic literarnih oseb, Zakon o
varstvu pravic enojajčnih dvojčkov, Zakon o ciganih in drugih
pravljičnih bitjih, Zakon o konzumaciji jogurta. Vedno se bo
peščica posameznikov mastno okoristila na račun ostalih.
Hudič je, se strinjam, da Zakon o malem delu implicira skromno
rošado med tistimi, ki bodo za žoftno hlastali za najrazličnejšimi
»sredstvi« (kratko malo« denar« se dandanašnji sliši pregrobo,
smrdi po podzemlju, plavih kuvertah in usnjenih aktovkah), od
koder koli bodo že pritekala. Če bomo vedeli zanje ali ne.

Fokinjak
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Katja Šoba

“Pravimo, da je jedro
študentskega dela
zdravo in služi svojemu
namenu ter predstavlja
socialni korektiv za eno
tretjino študentov.”
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Katja Šoba
Tokrat smo se pogovarjali s 25-letno absolventko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in predsednico
Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Katjo Šoba. V študentskem organiziranju je aktivna že ves čas
študija in bo v naslednjih mesecih medijsko verjetno najbolj izpostavljena študentka v Sloveniji.

Kot vemo, ŠOS nasprotuje predlogu zakona o
malem delu. Je to nasprotovanje celotnemu
predlogu ali le delu predloga? Katera je njegova
najbolj sporna in za študente neugodna točka?
Mi pravzaprav nasprotujemo celotnemu predlogu, to pa zato,
ker je zakon pripravljen na nerealnih izhodiščih in temeljih,
brez vsakršne analize. Na to smo opozarjali že od začetka,
zato smo izhodišča takrat tudi zažgali. Torej, ker je pripravljen
na slabih temeljih, ne more biti dober. Predlagamo drugačno
ureditev. Sicer vemo, da je ideja dobra in da je treba urediti
določene stvari tako na področju študentskega dela kot na
področju zaposlovanja in pri upokojencih. Ampak te tri skupine so tako specifične, da bi se minister Svetlik moral tega
lotiti drugače in se z vsako posebej pogovoriti. Tudi socialna
izhodišča so drugačna, upokojenci imajo denimo pokojnine
okrog 500 evrov ali več, medtem ko je povprečna štipendija
le 180 evrov. Res smo neprimerljivi in nas ne morejo enačiti
v istem zakonu.

Kako gledate na trenutno ureditev študentskega
dela? Koliko je prostora za izboljšave?
Mi pravimo, da je jedro študentskega dela zdravo in služi
svojemu namenu ter predstavlja socialni korektiv za eno
tretjino študentov. Vemo pa, da se tudi študentsko delo do
neke mere izkorišča. Treba bi bilo odpravit fiktivne vpise, da
se ne bi izkoriščal statusa študenta. Kar pomeni, da moramo
uvesti boljši nadzor, enotno evidenco vpisov in da se morajo dela, ki jih opravljamo prek študentskih servisov, začeti
formalno vrednotiti. To bi pomagalo tudi pri iskanju redne
zaposlitve. Še preden se uredi študentsko delo, bi se moral
urediti sistem štipendiranja. Število štipendij bi se moralo
povečati, prav tako višina, zraven pa bi moralo ministrstvo
peljati aktivno politiko zaposlovanja mladih, kajti velikokrat se
napotnice zlorabljajo prav zaradi slabega stanja na področju
zaposlovanja.

Bi bili v novem zakonu pripravljeni sprejeti
določene omejitve glede vrste dela, ki ga lahko
študent opravlja? Da na primer lahko delaš na
področju, ki ga študiraš, ne pa v strežbi, ker
študentu verjetno ni cilj postati natakar …
Odvisno zakaj nekdo opravlja neko delo. Študentje v nižjih
letnikih opravljajo manj kvalificirana dela, medtem ko je
zadeva pri absolventih drugačna. Vsako delo ti tudi nekaj
da, tudi če ni iz tvoje stroke. Če nič drugega, si narediš neko
socialno mrežo, dobiš stik z ljudmi, se naučiš komunicirati.
Tudi sama sem štiri leta delala kot natakarica in sem v tem
času dobila veliko znanj, ki so mi nenazadnje koristila tudi kot

predsednici ŠOS. Pogosto se vzorci »gostilniškega pogovora«
prenesejo še na kakšno drugo raven.

S kakšnimi sredstvi se bo ŠOS borila proti predlaganim spremembam v zvezi z malim delom?
Pravzaprav bomo tu uporabili vsa sredstva. Mi resnično
verjamemo, da bi zakon, tak, kot je trenutno pripravljen,
poslabšal socialno sliko študentov. Ker verjamemo, da je slab,
verjamemo, da ne sme biti sprejet. Zdaj smo poskušali uporabiti tiste poti komunikacije, ki jih standardno uporabljamo,
kadar želimo državo opozoriti na določene slabe stvari. To
so delovne skupine, svet vlade za študentska vprašanja,
pogovor s predsednikom vlade, ampak v kolikor ugotovimo,
pravzaprav smo že, da dialog z državo ne bo več možen, se
bomo poslužili tudi ulice ali kakšnih drugih načinov pritiska.

Kakšno udeležbo pričakujete na protestih?
Pričakujete podporo še kakšne družbene skupine ali bomo na koncu ostali sami?
Pogovori potekajo in pričakujemo tudi visoko udeležbo
študentov na »terenu«. Mislim, da je veliko študentov nezadovoljnih s tem, kar se pripravlja oz. s samim zakonom. Mislim, da se nam bodo pridružile tudi druge družbene skupine,
tudi sindikati, ki nas že od nekdaj podpirajo pri naših prizadevanjih. Menim pa tudi, da je zelo veliko ljudi, ki so nezadovoljni s stanjem v državi, in najverjetneje se nam jih bo precej
pridružilo na demonstracijah samo zato, da pokažejo, kaj v
državi ni v redu. Tu ne govorimo le o enem zakonu, ampak
o celem spektru zakonov, ki socialno sliko v državi izredno
poslabšujejo.

Ali v Sloveniji sploh imamo politično stranko, ki
bi zagovarjala študentske interese?
Ne, take stranke v Sloveniji ni, to dela ŠOS, ki pa je apolitična
in ni povezana z nobeno stranko, niti ni v predsedstvu nikogar, ki bi bil kakorkoli povezan s kakšno stranko. Mi se moramo
boriti za študentske pravice, ne glede na to, katera politična
opcija je na oblasti. To pa najlažje delaš tako, da si neodvisen
od kakršne koli stranke oz. državne politike.

Kako pa komentirate pisanje medijev o
študentskih funkcionarjih kot "mafiji", "parazitih", "večnih študentih" in tako naprej?
To je zdaj neka splošna slika, ki so jo poskušali ustvariti mediji. Takšni članki so prihajali ven ravno takrat, ko je v javnost
prišel tudi zakon o malem delu in so nas želeli diskreditirati. Če pogledam svojo zgodbo, že nekaj časa delam za
študente, tako na ŠOS kot prek fakultete, sem tudi prosto-
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voljka pri Zvezi prijateljev mladine, kjer delamo zastonj. Tako
da če pogledaš sliko oseb, ki sedimo na določenih mestih v
študentskih organizacijah, opaziš, da temu ni tako, da je to
le fama, ki so jo želeli ustvariti mediji. S tem nekomu vzameš
del moči, ki jo ima.

Kako uspešni pa so bili mediji pri ustvarjanju
take podobe?
Jaz predlagam, da si gre vsakdo pogledat, kdo smo ljudje,
ki sedimo v določenih organizacijah, in kaj počnemo.
Pravzaprav smo se vedno borili za študentske pravice, za
neko študentsko dobro. Jaz mislim, da se slika kar obrača, ker
ko smo začeli bolj komunicirati, so študentje videli, da se zares borimo za njihove pravice. Vsakdo naj pretehta dobre in
slabe strani zakona in kaj mu na dolgi rok prinaša, potem pa
naj se vsak sam odloči, ali se nam bo pridružil v boju.

Kaj pa očitki o nepravilni porabi denarja, razna
svetovanja pri nakupih?
Treba je pogledat, kaj ŠOS kot taka nudi. Dosti študentov vidi
le to, kar se piše v medijih, kar želijo predstaviti neki »spin
off« doktorji, nazadnje pa pozabijo, da se čez celo leto odvijajo aktivnosti, dogodki in projekti na vseh področjih, od
športa do kulture. Poleg tega imamo, na primer, v Mariboru
študentske delovne brigade in razne akcije, kjer pomagamo
starejšim, ko pa je neka gospa želela napisat članek o tem,
so ji rekli, da zadeva ni dovolj zanimiva za medije. Študentski
klubi so nosilci dogajanja na lokalnem nivoju, celo župani so
povedali, kaj to pomeni za mlade. Država si zdaj drzne rezati
sredstva celotni mladini v Sloveniji in jemlje zdravo jedro. Naj
si država že enkrat zapomni, da svet stoji na mladih.

Lahko na kratko predstavite, kako bi si ŠOS
želela urediti študentska vprašanja?
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Radi bi imeli posebno zakonsko ureditev, ki bi opredeljevala
samo študente, torej študentsko delo, štipendije in aktivno
politiko zaposlovanja mladih, pa še kakšno področje bi se
našlo. Vemo, da je slabo urejeno bivanje študentov – samo
16% jih spi v študentskih domovih. Torej, da bi se enotno
uredilo celotno področje, uvedel večji nadzor in enotne

evidence vpisa. Vemo, da potrebujemo reforme na vseh
ravneh šolstva. Sicer smo dobili bolonjsko reformo, ki pa ni
bila pravilno implementirana, z njo nismo dobili nekih dodatnih znanj ali prakse, ki jo tako delodajalci kot študentje
pogrešamo. Uvesti bi se moralo tudi karierno svetovanje, kar
pomeni, da se že na primarni stopnji začne osnovnošolce
usmerjati, da se skupaj s svetovalci in starši odločijo, kam bi
se bilo v nadaljevanju najbolj smiselno vpisati in kaj to zanje pomeni. Na terciarni stopnji bi si potem človek pridobil
teoretično znanje, poskusil pa bi se tudi usmeriti na trg oz.
dobiti neko praktično znanje. Tu se nekako dogovarjamo
tudi z Zvezo društev upokojencev, ker vemo, da imajo dovolj
znanj, ki bi jih mogoče lahko prenašali na mlade. Mogoče bi
lahko zaposleni kakšno leto pred upokojitvijo predajali znanje mlademu diplomantu. Gledamo na celostni vidik, kako narediti čim bolj sistemske izboljšave. Medtem ko ministrstvo
trenutno zdravi simptome, ne pa bolezni.

RAMI

Če študent na rajžo gre
Odprte evropske meje, enotni študijski sistem in potovalna mrzlica študente vse pogosteje motivirajo, da
svoje študijsko okolje potisnejo čez domače meje. Poleg širjenja akademskih obzorij tovrstna izkušnja
ponuja mednarodno socialno mreženje, zajetno lekcijo medkulturnih odnosov in številne izvrstne trenutke, ki bodo zasenčili predizpitno trpljenje za knjigami. Ponujamo vam nekaj predlogov, kam po znanje
in osvetljujemo, kakšne stroške lahko pričakujete.
Češka
Dežela piva, lepih deklet in belih nogavic v sandalih je pogosta destinacija za mednarodne študente, saj so življenjski stroški študija
na Češkem v primerjavi z zahodnoevropskimi državami nižji in tako bolj prijazni plitkim študentskim žepom. Gibljejo se okoli 450
€ na mesec; seveda pa je trošenje odvisno tudi od študentskega življenjskega stila in mesta bivanja. Očitna zanimivost: Čehi so
največji potrošniki piva na svetu.
ŠOLNINA

Šolanje na javnih institucijah je brezplačno.

ŠTUDIJSKI SISTEM

Bolonjski sistem; tristopenjski program: diplomski (3- ali 4-letni), magistrski (2- do
3-letni) in doktorski študij (3-letni).

Danes imate sestanek s poslansko skupino SD.
Kakšna pričakovanja imate?

NASTANITEV (študentske sobe/privatno stanovanje)

Študentske sobe: 3200 CZK ≈ 125 €, privatno stanovanje: 3800 CZK ≈ 150 €.

JEZIK

Možnost študija v angleščini, sporazumevanje na ulici v češčini, nemščini, redkeje
v angleščini.

Ta skupina je ena od zadnjih, s katerimi se moramo še srečati.
Želimo predstaviti svoj vidik glede tega, kaj je pri predlogu
zakona narobe oz. zakaj celotni koncept ni v redu. Želimo,
da vidijo, da bomo v boju za svoje pravice šli do konca in da
naj to prenesejo svojemu predsedniku, ki je tudi predsednik
vlade in nadrejen ministru Svetliku, za katerega smo opazili,
da nas dostikrat ne posluša. Premier nam je na sestanku 28.
januarja tudi zagotovil, da se bo, v kolikor se ne bomo mogli dogovoriti z ministrom, sam aktivno vključil v pogovor.
Pričakujemo, da bo to obljubo izpolnil in da nas bo razumel.

CENA KOSILA
CENA PIVA v baru
JAVNI PROMET
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Poslali smo jih vladi, ministrom, vedno jo nesemo s seboj
na pogovore s poslanci, medtem ko imajo univerzitetne
organizacije in študentski klubi nalogo, da jih razdelijo po
knjižnicah, študentskih infotočkah in direktno študentom.
Knjigo dajemo naokrog tudi zaradi pogostih očitkov, da
nihče ne ve kaj počnemo, zdaj pa si vsak lahko prebere knjigo in vidi, kam gredo finančna sredstva.

CENA KOSILA
CENA PIVA v baru
JAVNI PROMET
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Dejan Rabič
Matic Zorman

Tramvaj, metro. Cena študentske mesečne vozovnice 260 CZK ≈ 10,2 €.
Erasmus Student Network Czech Republic (ESN CR).

Če ste očarani nad nordijskim svetom, a manj navdušeni nad severnoevropskimi cenami, je Estonija prava študentska destinacija.
Študentje so skoncentirarani predvsem v Talinu in Tartuju, ki opravičujeta naziv študentom prijaznih mest s številnimi študentskimi
organizacijami, prireditvami, študentskimi domovi in širokim naborom angleškim predmetov. Zanimivost: življenje v E-stoniji lahko
povsem upravljate preko interneta!
ŠOLNINA

Pa so jo prebrali?

30 CZK ≈ 1,2 €

Estonija

Pred kratkim je ŠOS izdala knjigo o študentskem
organiziranju v Sloveniji v nakladi 11.000 izvodov, ki je dostopna brezplačno. Komu ste jo
že poslali? Se vam zdi, da ima kakšen vpliv na
mnenje javnosti o študentih?

Jaz mislim, da je tako privlačna, da te že samo ena slika
pritegne in potem vsaj malo prebereš. Tudi knjižnice so
se zanimale zanjo, ker o študentskem organiziranju ni bilo
napisanega skoraj nič, pa še na strokovnem področju je uporabna, saj vsebuje naše strokovne dokumente.

V študentski menzi: 50 CZK ≈ 2 € / zunaj: 100 CZK ≈ 4 €.

ŠTUDIJSKI SISTEM
NASTANITEV (študentske sobe/privatno stanovanje)
JEZIK

16 000 EEK ≈ 1000 € - 105 000 EEK ≈ 6730 €
Bolonjski sistem; tristopenjski program: diplomski (navadno 3- letni), magistrski (2letni) in doktorski študij (3-letni).
Študentske sobe: 1450 EEK ≈ 100 €, zasebno stanovanje: 2500 EEK ≈ 180 € (cena
sobe odvisna od števila cimrov).
Ker je Estoncev zgolj 1.3 milijona, so navajeni komunicirati v tujih jezikih, naj si gre
za angleščino, nemščino ali ruščino.
Dnevne ponudbe: 40-50 EEK ≈ 3 €
25-30 EEK ≈ 2 €
Avtobusi, tramvaji ... (≈ 10 € mesečno)
ESN, AEGEE, kooporacije (bratovščine)

Norveška
Študij v deželi severnega sija, fjordov in gora je verjetno eden izmed najdražjih. Življenjski stroški na Norveškem so višji kot v drugih
državah – v povprečju naj bi znašali okoli 8000 norveških kron (≈ 1020 €). Zanimivost: statistika kaže, da so Norvežani največji pivci
kave na svetu.
ŠOLNINA

Šolanje na javnih institucijah je brezplačno.

ŠTUDIJSKI SISTEM

Bolonjski sistem; tristopenjski program: diplomski (3-letni), magistrski (2-letni) in
doktorski študij (3-letni)

NASTANITEV (študentske sobe)

Študentske sobe: 3000 NOK ≈ 382 €

JEZIK

možnost študija v angleščini, sporazumevanje na ulici možno v angleščini (otroci
se že od 6. leta učijo angleško)

CENA KOSILA
CENA PIVA v baru
JAVNI PROMET
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

v študentski menzi: 50 NOK ≈ 6,3 €
52 NOK ≈ 6,6 €
550 NOK ≈ 70 €/mesec
International Students' Union of Norway
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Turčija
Če mrzlično pričakujete, da vas zatrese kak kulturni šok, in bi radi svoje študijsko okolje popolnoma spremenili, se napotite na skrajni
evropski jug, kjer vas pričakuje preko 120 univerz. Čeprav vse ne ponujajo angleških predmetov, vas povsod pozdravljajo izvrstne
potovalne možnosti, pregovorno turško gostoljubje in skodelica črne kave.
ŠOLNINA

Vse od 450 $ (dodiplomski, državna univerza) do 12.000$ (podiplomski na privatni
univerzi).

ŠTUDIJSKI SISTEM

Različen; običajno 4-letni dodiplomski študij, 2-letni magisterij, 4-letni doktorski
študij.

NASTANITEV (študentske sobe/privatno stanovanje)

Študentske sobe: 30-300 $, zasebno stanovanje: 200$-500$ (soba tretjina te cene).

JEZIK

Možnost študija v angleščini, sporazumevanje na ulici večinoma omejeno na
turščino.

CENA KOSILA

v študentski menzi: 1 YTL ≈ 0.50 € / zunaj: 4-15 YTL ≈ 2-7 €

CENA PIVA v baru

6 YTL ≈ 3 € (tudi ostale cene alkohola so nesorazmerno visoke)

JAVNI PROMET

Tramvaji, metro, vlak, avtobusi – vsi načeloma poceni.

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Lokalni ESN-i.

Marko Funkl
Tokrat nam je na 19 najpomembnejših svetovnih vprašanj odgovoril Marko Funkl, predsednik Zveze
študentskih klubov Slovenije (ŠKIS).
8. Katerega od tujih jezikov bi se želeli naučiti?
Francosko.

9. Na morje na Hrvaško: da ali ne?
Če sploh na morje, potem je to ena izmed ljubših
možnosti.

10. Študentski funkcionarji: koristni ali mafija?
Večina je koristnih.

11. Kako pozdravite prijatelje?
Posebnega pozdrava za prijatelje nimam, več pove
neverbalna komunikacija.

Avstrija
Severna soseda ima odlično javno šolstvo, izobraževanje in učni sistem, pa tudi bogato bero mislecev, umetnikov in znanstvenikov.
Avstrijska mesta, kot so Dunaj, Salzburg ali Innsbruck, so idealno stičišče avstrijske zgodovine, literature, filozofije in umetnosti;
verjetno pa k priljubljenosti med slovenskimi študenti še najbolj pripomore dejstvo, da so izobraževalna središča nedaleč stran od
rodne grude.
ŠOLNINA

Študentje so oproščeni plačevanja šolnine, če študijske obveznosti opravijo redno
oziroma čas študija presežejo za največ dva semestra. Določeni programi mednarodne izmenjave (npr. Erasmus) so oproščeni šolnine na gostiteljski instituciji.

ŠTUDIJSKI SISTEM

Bolonjski sistem.

NASTANITEV (študentske sobe/privatno stanovanje)

Študentske sobe: 300 € / privatno stanovanje: 500 €.

JEZIK

Nemščina, možnost študija v angleščini, sporazumevanje na ulici v nemščini, tudi
v angleščini.

CENA KOSILA

Zunaj: okoli 5–7 €

CENA PIVA v baru

Okoli 3,5 €

JAVNI PROMET

Podzemna, tramvaji, avtobusi. Cena mesečne vozovnice okoli 40 €.

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

The Austrian Students’ Union (Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft)

Anglija
Anglija slovi kot ne zgolj evropska, temveč tudi globalna univerzitetna meka, kamor romajo ambiciozni študentje z vsega sveta
v želji po kakovostni izobrazbi. Študentsko življenje je posledično odlično organizirano, čeprav se cene povzdigujejo visoko nad
slovenski študentski standard.
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ŠOLNINA

£3500-5000

ŠTUDIJSKI SISTEM

3-letni (Anglija) oz. 4-letni (Škotska) dodiplomski program, 12-mesečni magisterij.

NASTANITEV (študentske sobe/privatno stanovanje)

Povprečno £98.99 na teden (!) za študentsko sobo.

JEZIK

angleščina

CENA KOSILA

£6 - £20

CENA PIVA v baru

£2.50 - £3

JAVNI PROMET

Podzemna železnica, avtobusi, vlaki; £86 – mesečna vozovnica z londonsko
podzemno železnico (coni 1 & 2).

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Različne interesne organizacije.

1.

Pristanek na Luni je prikazan kot velik uspeh človeštva,
nikoli pa se ni govorilo o žrtvah, ki so zaslužne za ta uspeh.
Pozablja se na človeški vidik. Tudi če je pristanek bil, je bila
cena večja, kot si predstavljamo.

2.

Kaj je bilo prej, kura ali jajce?
Platon meni, da je bila najprej ideja enega ali drugega. Kar
se zdi razumljivo. Če želimo, da se nekaj plodnega sploh
razvije, za to rabimo dobro idejo.

3.

Vzornik v življenju?
Med zgodovinskimi osebnostmi Mark Avrelij, med
današnjimi pa nimam vzornika.

4.

Zgodovinska oseba, ki bi jo povabili na
pijačo?
Fjodor Mihajlovič Dostojevski.

5.

Najzaslužnejši Slovenec in najzaslužnejši
Kranjčan?
Slovenec – Janez Drnovšek, Kranjčan – France Prešeren.

6.

Najbolj čudno delo, ki ste ga do sedaj
opravljali?
Vsako delo je potrebno spoštovati, kaj posebej čudnega
pa nisem opravljal.

7.
Mojca Jagodic in Pina Sadar

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

Ali jeste meso?
Da.

12. Kaj vas je v zadnjem času najbolj nasmejalo?
Najbolj me nasmejijo slovenski politiki, ki znajo večkrat
poskrbeti, da nam v tej državi ni dolgčas.

13. Vaše najljubše prevozno sredstvo?
Po Ljubljani kolo, po Sloveniji avtomobil, na potovanjih pa
vlak.

14. Turčija v Evropsko unijo: da ali ne?
Če izpolnjuje pogoje, kakršne smo morali izpolniti mi,
potem ni razloga zakaj ne.

15. Podpirate istospolne poroke?
Če želi nekdo ljubezen formalizirati, se mi zdi neumno to
preprečevati.

16. Vaša najljubša knjiga ali film?
Knjiga – Bratje Karamazovi.

17. Na katere revije ali časopise ste naročeni?
Nisem naročen na nobeno revijo ali časopis.

18. Ste se v otroštvu kdaj pretepali?
V okviru športnih aktivnosti se je tudi to kdaj pripetilo.

19. Kaj bi vas lahko razjezilo tako zelo, da bi bili
pripravljeni koga zadaviti z golimi rokami?
Menim, da nasilje ni rešitev za takšne situacije.
Petra Ajdovec
Bojan Okorn
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ZAPIK.SI

Odprl se je nov mladinski portal Zapik.si!
Pod okriljem Kluba študentov Kranj je začel delovati nov mladinski medijski portal Zapik.si. Pri ustvarjanju vsebin sodelujejo dijaki
in študenti, ki jih zanima novinarsko delo, Foto sekcija in Video
sekcija Kluba študentov Kranj. Na portalu lahko najdete novice, ki
se dotikajo Kluba študentov Kranj in njegovih projektov, splošnega
študentskega dogajanja in lokalnega življenja. Pokrivajo različna
področja – kulturo, šport, zabavo in različne družbene teme. Vsebine se trudimo v čim večji meri predstaviti tudi multimedijsko in
tako svoji publiki zagotoviti celovit pogled na dogajanje. Naša želja

KOLOSEJ
kino vstopnica

BOWLING KLUB 10
1h bowlinga
brezplačna izposoja obutve

PROTENEX
BADMINTON
MULTI IGRIŠČE
TENIS

4,30 EUR

8,00 EUR

9,00 EUR
37,00 EUR
10,00 EUR

2,50 EUR

15% popusta pri nakupu in servisnih storitvah

razvijanje 4 fotografij

9,00 EUR

15% popust pri igranju biljarda

ODBOJKA NA MIVKI
SKUPINSKA VADBA
mesečna karta - 8 obiskov
mesečna karta - 12 obiskov
BADMINTON
SQUASH
TENIS
SPINNING
mesečna karta - 4 obiski
mesečna karta - 8 obiskov

6,00 EUR

10,00 EUR
12,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
4,00 EUR
10,00 EUR
16,00 EUR

20,00 EUR
28,00 EUR
35,00 EUR
30,00 EUR
75,00 EUR
6,50 EUR

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

TAXI MONET

32,13 EUR
32,13 EUR
76,93 EUR

18,00 EUR
22,00 EUR
26,00 EUR

KONCERTI.NET

13,00 EUR

Polnitev predplačniških računov mobilnih operaterjev.

20% popusta pri fitnesu, skupinski vadbi, solariju, savni,
badmintonu in squashu

EVENTIM

MEDNARODNA ŠTUDENTSKA
10,00 EUR
IZKAZNICA ISIC

GAMING SHOP

TK TRIGLAV KRANJ
TENIS – 1h (zimska sezona)
pon – pet (dop.)
pon – pet (pop.)
sob, ned

6,50 EUR
13,00 EUR
13,00 EUR

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
tečaji tujih jezikov

252,00 EUR

KNJIŽNICA KRANJ
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
2,50 EUR cenejša vstopnica

FLY BOX

24,00 EUR
24,00 EUR

prodaja kart

popust pri servisu računalnikov in nakupu računalniške
opreme

4,00 EUR

1 vadba

mesečni tečaj kickboxa

MARGENTO STORITVE

MAXXFIT

0,08 EUR
0,15 EUR
0,15 EUR
1,00 EUR

ŠD ČRNI PANTER

5% popusta pri nakupu aranžmajev

fitnes - mesečna karta
aerobika – mesečna karta

0,04 EUR
0,07 EUR
0,09 EUR
0,45 EUR
0,50 EUR

Na portalu je prisoten tudi arhiv tiskane izdaje revije Zapik, obrazec
za naročilo na revijo, ki jo lahko brezplačno prejemate na dom,
obrazec za rešitev križanke in kviza ter drugih nagradnih iger,
horoskop in še kaj.

Intervju z Dubiozo kolektivom
Pred časom je na KŠK žuru navduševal trenutno eden najbolj priljubljenih bendov na ozemlju bivše Jugoslavije
Dubioza kolektiv. Simpatični modeli so se razgovorili tudi za Zapik.si, kar si lahko ogledate tudi v video prispevku.

Računajte na Zaklonišče prepeva!
V soboto, 17. aprila, se je Slovenski trg v Kranju zopet stresel ob drugem 3+1 žuru, ki ga je tudi tokrat organiziral dijaški
odbor Kluba študentov Kranj. Poleg prekaljenih glasbenih mačkov Zaklonišče prepeva so se predstavili Taking over
Mars, Shoeshiners in DAPC band. Na portalu Zapik.si si lahko ogledate video prispevek in intervjuje z nastopajočimi
skupinami.

2,40 EUR cenejša članarina

ob nakupu vrednostnih papirjev brezplačno odpiranje
trgovalnega računa

FITNES CENTER POPAJ

FOTOKOPIRANJE ČLANI
A4 ena stran
A4 obojestransko
A3 ena stran
A4 ena stran barvno
vezava
FOTOKOPIRANJE NEČLANI
A4 ena stran
A4 obojestransko
A3 ena stran
vezava

0,65 EUR

MEGACENTER

15% popusta pri fitnesu, aerobiki in kombinirani vadbi
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20,00 EUR
27,90 EUR
8,50 EUR
4,30 EUR
6,80 EUR

GORENJSKA
BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA

SMUČARSKE KARTE
KRVAVEC/ROGLA
pon – pet
pon – ned
neštudentska karta
STARI VRH
nočna smuka

SKUPINSKA VADBA
mesečna karta - 8 obiskov
mesečna karta - 12 obiskov
mesečna karta - neomejena
FITNES
mesečna karta - neomejena
trimesečna karta - neomejena
BADMINTON

1 km vožnje

MANILA CLUB
RC VOGU

KŠK

VITACENTER

A2U BIKES

FOTO BONI

FITNES
dopoldanska karta
celodnevna karta
SAVNA
SOLARIJ (9 min)
SQUASH

PROŠPORT

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
OLIMPIJSKI BAZEN
enkratna vstopnica

FITNESS STUDIO IRENA

je portal tudi čim bolje povezati z lokalnim okoljem in društvi, ki so
prav tako osredotočena na delo za mlade in z mladimi. Na portalu
bo v času Tedna mladih možno dobiti tudi vse potrebne informacije o dogajanju v času festivala, poročila z dogodkov in intervjuje z
različnimi nastopajočimi in soustvarjalci festivala.

DRUŠTVO KI AIKIDO
mesečni tečaj ki aikida

25,00 EUR

Očistili smo Slovenijo v enem dnevu!
V soboto, 17. aprila, se je po celi Sloveniji odvijala čistilna akcija Očistimo Slovenijo. Manjkala ni niti ekipa Kluba
študentov Kranj, ki je pridno (po)čistila okolico Mega centra. Tam so bile tudi kamere in novinarji portala Zapik.si.

Prihaja Teden mladih 2010!

30,00 EUR

MAXXIMUM SHOP

20% popusta pri nakupu športne prehrane

SKISCHOOL.SI KRANJSKA
GORA

50% popusta na dnevno izposojo smučarske ali snowboard 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

Cenik velja od 8.3.2010. Vse cene so v EUR in e vsebujejo DDV.

Najboljši devetdnevni mladinski festival v Sloveniji bo v veliki meri prisoten tudi na portalu. Tam si boste lahko ogledali
poročila z dogodkov, sodelovali boste lahko v nagradnih igrah, opazovali svojo lepoto na video prispevkih in še kaj.
Festivala se veseli tudi video, ki je objavljena na Zapik.si!

Sodelujte tudi vi!
Portal je odprt tudi za različne nove ideje in možnosti sodelovanja, tako da nas lahko kadarkoli kontaktirate preko
elektronske pošte na zapik@ksk.si. Če se v vaši glavi kar prerivajo ideje za nove prispevke, imate v predalu skrite svoje
multimedijske ali pisane umotvore, ki jih do zdaj niste mogli nikjer objaviti, imate veliko volje za sodelovanje ali le
komentar na dogajanje na portalu – vedno vas bomo veseli!
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Študentski protesti proti
Zakonu o malem delu
Oto Žan

TEMNICA

sk.si

http://foto.k
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Največji študentski projekti in dogodki
Študent ni nekdo, ki le študira, temveč je nekdo, ki se poleg zagretega študija tudi aktivno udeležuje
najrazličnejših projektov in dogodkov, ki jih organizirajo študentski klubi po Sloveniji.
Lansko leto je bilo s strani študentskih klubov organiziranih povprečno več kot 22 dogodkov
dnevno, ki jih je vsak dan obiskalo 1387 ljudi,
kar pomeni skupaj 506 150 obiskovalcev in
udeležencev. V povprečju je bila vsak dan organizirana humanitarna ali socialna akcija, s
katero so pomagali 11 študentom in nudili 4
subvencije dnevno, ki jih je v povprečju izkoristilo 70 mladih. Po statistični obdelavi pregleda
delovanja vseh 55 študentskih klubov je bil lani
prirejen skupaj 1801 dogodek na področju kulture,
največ takšnih z vizualnimi in glasbenimi vsebinami, kar
3113 športnih dogodkov, 1445 dogodkov na področju sociale
in zdravstva, 56 dogodkov, povezanih z okoljem, 911 dogodkov izobraževalne narave in 415 informativnih dogodkov. Dijaki
so uspeli organizirati 304 dogodke, prireditev in festivalov pa
smo lani imeli kar 1755.
Začnimo na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju oziroma
regiji 02, kjer je med najodmevnejšimi projekti Koroški mladinski kulturni center Kompleks, kjer potekajo najrazličnejši dogodki s področja kulture, športa in izobraževanja ter je stičišče
treh dolin in mnogih kultur. Korošci imajo tudi študentski
spletni časopis E-ibržnik in tradicionalne študentske zabave
pod imenom Koroške grump gavde. V Mariboru je definitivno najbolj odmeven projekt Festival Lent, ki vedno postreže
s pestrim programom, v Ormožu pa se konec avgusta zabavajo na Ormoškem festivalu aktivnih klubov, ki poleg zabavne
kratice O. F. A. K. ponuja likovne, dramske in filmske delavnice,
razne turnirje, filmske večere in pa koncert. Klub prekmurskih študentov, ki je sicer eden najstarejših študentskih
klubov v Sloveniji, vsako leto v Ljubljani organizira
tradicionalno prireditev Bujta repa, katere
zaščitni znak je odlična prekmurska večerja z bujto
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repo in s kolinami ter zabavo ob dobri glasbi vse do
jutranjih ur. Podobno prireditev z imenom Prekmurska gibanica pa organizirajo tudi v štajerski
prestolnici. Ptujčani so znani po največjem
»pool partyju« v Sloveniji, ki poteka prvi petek
po izpitih v Termah Ptuj in je kombinacija glasbe, plesa, zabave, iger in rekreacije, tradicionalnem festivalu Vino ni voda in pa Kurentancu, ki
se ponaša z naslovom največjega študentskega
pustovanja. Velja omeniti še Študentski
Bogračfest, ki ga aprila v Mariboru organizira Klub
študentov Lendava, Dan ljubezni v organizaciji Kluba
študentov Slovenska Bistrica ter Zobl žur v Ljubljani in Mariboru, ki je tradicionalni projekt Prleškega študentskega kluba.
Nadaljujmo v regiji 03, oziroma v štajersko-savinjski regiji.
Klub študentov Dravinjske doline se vsako leto v okviru Kulturnega tedna KŠDD spominja velikega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna in sodobnega pesnika in prevajalca Ivana
Minattija. Najodmevnejši projekt Kluba študentov občine
Celje je prav gotovo glasbeni festival Z glasbo do vrelišča, ki
poteka vsako leto v juliju in je skozi leta zrasel iz nekaj posameznih koncertov v večdnevno vrhunsko glasbeno predstavo. Največji in tradicionalni projekt Kluba študentov šmarske
regije in Obsotelja predstavlja festival Š. O. K., ki pokriva naslednja področja: Š-šport, O-odklop, K-kultura, medtem ko Klub
študentov šmarške fare organizira vsakoletni izlet v neznano
ter septembrski kostanjev piknik. V regiji so omembe vredni
še Festival ŠTUOR Kluba študentske organizacije Hrastnik, Flosfest Kluba zgornjesavskih študentov, Dneve mladih in kulture
Šaleškega študentskega kluba in Žalsko noč mladih, ki jo vsako
leto priredi Študentski klub Žalec.
Poglejmo še, kaj se dogaja na Dolenjskem. Najbolj poznan
je sigurno Festival Cvičkarija, ki v organizaciji Društva
novomeških študentov predstavlja novo smernico turističnopromocijskih festivalov in poteka na štirih lokaci-

jah, v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in
Izoli. V Črnomlju Klub
belokranjskih študentov
kot spremljevalno prireditev najstarejšemu
folklornemu
festivalu
v Sloveniji, Jurjevanju
v Beli krajini, organizira
glasbeni festival EtnoFolkFest, avgusta pa
s projektom ČrnFest
krajša čas mladine z
večernimi koncerti in
predstavami. V začetku
istega meseca se lahko
v pripravi Ribniškega
študentskega
kluba
udeležite glasbene prireditve Alternativa, ali pa se konec avgusta odpravite v Sevnico
na dvodnevni festival Grand Rock Sevnica. Klub kočevskih
študentov vsako leto pripravi prireditev Kočevje se prebuja,
Klub posavskih študentov se letno zbere na različnih lokacijah
po Sloveniji na Kiflfešti, kjer so vsem obiskovalcem na voljo »kifli« in cviček, ne pozabimo pa še na en njihov projekt, Festival za
mlade Šrot, ki označuje predvsem pričetek poletja in festival z
dobro glasbo. Za konec pa še trenutno največji dolenjski dvodnevni študentski festival z neprijetno kratico ŠVIC, ki pomeni
Študentski vikend inteligence in cvička in je ga organizira Kluba
študentov občine Trebnje.
Na Primorskem velja omeniti znano prireditev Mortadeljada,
ki jo Klub goriških študentov vsako leto organizira v vseh slovenskih univerzitetnih mestih in ki poleg mortadele ponuja še
dobro glasbo, ples in spremljevalni program. Festival Čipkarija,
ki pa ima le malo povezave s čipko, poteka konec avgusta v Idriji
v organizaciji Kluba idrijskih študentov ter se ponaša s pestrim
in raznolikim programom, podobno kot poletni kulturni festival

Zmaj 'ma mlade v organizaciji Kluba študentov občin Postojna
in Pivka, ki prav tako poteka v tem mesecu. Na obali za tiste, ki
jih zanima rock in metal glasba, Klub izolskih študentov in dijakov ponuja dvodnevni festival Haliaetum Open Air, v Kopu pa
Klub študentov občine Koper zapolnjuje poletne večere s Jazz
Etno Funky Festivalom – Jeff.
V osrednji regiji so med najzanimivejšimi dogodki prav zagotovo Logaško poletje, večdnevni festival, katerega glavni organizator je Klub logaških študentov, Šklabfest Kluba zasavskih
študentov, Heksnfest Notranjskega študentskega kluba in
Kamfest Študentskega kluba Kamnik. Obisk si zaslužita tudi
Cankarjada, tradicionalni enotedenski gledališki festival in pa
vsakoletno tekmovanje v skateboardingu, Cow of skate, ki ga
spremlja zanimiv graffiti session in pester glasbeni program,
oboje pa organizira Klub vrhniških študentov.
Zaključimo v domači regiji, na Gorenjskem. Klub radovljiških
študentov po zaključenem junijskem izpitnem obdobju ponuja
sedaj že tradicionalno dvodnevno prireditev Ko Radovljica
zaživi z obširnim glasbenim, športnim in kreativnim programom, Klub študentov Selške doline pa s projektom Naj živi
1. maj, ki se odvija vsak april, zabava ljudi z več dogodki na
področjih izobrazbe, kulture, športa in zabave. Omeniti je treba
še največji projekt Kluba tržiških študentov, Noč je mlada in
pa Vikend športa in zabave, najbolj odmeven dogodek Kluba
žirovskih študentov, s športnimi turnirji, sobotnim koncertom
in nedeljskim rajanjem za otroke.
Za čisto pravi konec pa seveda še projekti in dogodki našega
Kluba študentov Kranj, ki ponuja vsem dobro znana
Četrtkanja v Klubarju in sobotne glasbene tematske večere v
Down townu, projekt Študenti dijakom, ki je pravzaprav neformalni informativni dan, revijo Zapik, ki jo pravkar prebirate,
projekt Mlade mamice in pa seveda Teden mladih, tradicionalni
kranjski dogodek v maju, ki s svojo pestrostjo in raznolikostjo
zadovolji prav vse želje mladih.
Urša Bajželj
Bojan Okorn
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Obstaja tudi majhna, a zastrašujoča možnost nekompatibilnosti
opravljanja malega dela in študentskega statusa. V praksi to
pomeni, da študent, ki bi opravljal malo delo, ne bi bil upravičen
do subvencioniranega bivanja, subvencionirane prehrane, prevoza, štipendije in zdravstvenega zavarovanja. Te ugodnosti bi
ostale je tistim študentom, ki ne bi opravljali malega dela, torej
tistim, ki so jim starši zmožni finančno pomagati pri študiju. V
kolikor bo študent sprejel delo, bo postal del aktivnega prebivalstva in bo obremenjen z že prej omenjenim plačevanjem
prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, čeprav je do zadnjega kot del šolajoče se mladine že
upravičen. To pomeni, da bi študentje, ki pridno študirajo,
obenem pa za pokritje stroškov opravljajo delo, izgubili še vse
subvencije, premožnejši študenti, ki jim ob študiju ni potrebno
služiti denarja, pa bi vse subvencije in ugodnosti zadržali.

Malo delo in velika konkurenca
Ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije 13. marca izdalo predlog Zakona
o malem delu, je predvsem med študenti završalo. Zakon, ki bo zamenjal študentsko delo, le-tega ne
izboljšuje, ampak napravlja veliko škodo študentom.
V zadnjih dveh številkah Zapika je že bilo govora o
malem delu, zato bomo tokrat vse skupaj le na
hitro obnovili. Malo delo naj bi bilo omejeno na
728 ur letno, kar pomeni 14 ur na teden. Urne
postavke naj bi se gibale od minimalnih 3,5 evra
pa do maksimalnih 8 evrov. Tu se pojavi že prva
past, saj so urne postavke bruto prejemek, in
ne neto, kot smo bili vajeni do sedaj. To pomeni,
da se 14% dajatev, ki so namenjene različnim
organizacijam, odbije direktno od urne postavke.
Obenem naj bi se od teh dajatev plačevali še prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno
zavarovanje. V praksi te dajatve pomenijo, da se bruto najnižja
urna postavka (3,5 evra) spremeni v neto 2,96 evra, pri bruto
najvišji urni postavki pa bomo iztržili neto približno 6,8 evra.
Obenem je potrebno poudariti, da bo izjemno težko dobiti
delo z urno postavko za 8 evrov, potem pa še izjemno težko do
tega dela priti ob množici upravičencev do malega dela. Seveda bo že samo malo delo težko dostopno, saj se delodajalcu
po zakonodaji znatno povečajo stroški zaposlitve upravičenca
do malega dela, kar seveda zmanjša zanimanje delodajalcev za
malo delo nasploh.

V nasprotju s povpraševanjem po malem delu bo
tega vedno manj, saj bo v podjetjih malih delavcev
lahko le za 30 % redno zaposlenih.
Poleg tega, da se bo število upravičencev do
malega dela znatno povečalo, bomo študenti
v velikem zaostanku za približno 500.000 upokojenci in 100.000 brezposelnimi. Oboji se
ponašajo z mnogo več delovnimi izkušnjami, ki
so si jih imeli možnost pridobiti. Oboji imajo mnogo bolj fleksibilen delovni čas, kajti niso redno zaposleni, študentje pa moramo študirati in smo avtomatično
v slabšem položaju, saj se delodajalec vsekakor lažje dogovarja
z nekom, ki nima nobenih obveznosti in ima časa na pretek ves
dan. In ne nazadnje, tako upokojenci s pokojnino kot tudi brezposelni s socialno pomočjo imajo reden vir prihodkov, medtem
ko ima štipendije le peščica študentov. Seveda h konkurenci
malih delavcev sodijo tudi tujci iz drugih članic Evropske unije,
med katerimi pa v Sloveniji prednjačijo tisti z vzhoda Evrope
(npr. iz Bolgarije in Romunije), ki pa nasploh veljajo za mnogo
cenejšo delovno silo, kar jih pri malem delu seveda postavi v
boljši položaj.

Malo delo naj bi bilo omejeno na 728 ur letno, kar
pomeni 14 ur na teden. Urne postavke naj bi se gibale
od minimalnih 3,5 evra pa do maksimalnih 8 evrov.

Zdi se, da bodo v bodoče lahko študirali le tisti z bogatimi starši,
saj bo mnogo študentov ostalo brez prihodka za časa študija.
Čeprav je zakon narejen zaradi 'faliranih' študentov, ki so le
fiktivno vpisani na fakulteto zaradi študentskega dela, pa se z
malim delom škoda dela predvsem množici pridnih študentov,
ki nimajo premožnih staršev in si s študentskim delom pokrivajo stroške študija; kar sedaj seveda ne bo možno zaradi prej
omenjene konkurence, nizkih urnih postavk in avtomatskim
najslabšim položajem med vso konkurenco.

Prav povečanje števila malih delavcev je zelo sporna rešitev
problema. V osnovi naj bi bil Zakon o malem delu namenjen
zmanjševanju nelojalne konkurence študentov do redno zaposlenih, toda sedaj bomo dobili še hujši problem. Ti zadnji
bodo res nekoliko lažje prihajali do zaposlitve, število tistih, ki
jim bo malo delo namenjeno, pa se bo nenormalno povečalo.
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Problematika konkurence se pojavlja tudi pri povezavi dela s
smerjo študija. Vsekakor je za študenta dobro, če v času študija
opravlja delo, ki je povezano z njegovim študijem, saj mu to
prinese prepotrebne izkušnje in seveda reference, s katerimi
po diplomi oz. zaključitvi študija lažje konkurira na trgu delovne sile. Tudi delodajalci raje izberejo študenta, ki ga kasneje
mogoče nagradijo s štipendijo in ga zadržijo v podjetju. Pri
malem delu pa se bo avtomatsko zgodilo, da bo delodajalec
že pri malenkostno zahtevnejšem delu izbral namesto študenta

Prvi problem je sama vključitev v obvezno pokojninsko
zavarovanje pod izrazito diskriminatornimi pogoji v
primerjavi z ostalo populacijo.

raje upokojenca ali brezposelnega, ki sta denimo že bila zaposlena v določeni stroki in imata za seboj mnogo izkušenj. S tem
se študentom onemogoča stik s potencialnimi delodajalci in
veča vrzel med izobraževalno sfero in trgom dela.
Dotaknimo se še nekoliko prispevkov za pokojninsko in invalidno zavarovanje ter prispevka za zdravstveno zavarovanje.
Zadnje je za upokojence in brezposelne seveda pozitivna stvar, za študente pa povsem nepotrebna, saj nam zdravstveno
zavarovanje pripada že avtomatsko s študentskim statusom.
Prispevek za pokojninsko zavarovanje je sicer zelo pomembna
stvar , saj je za vsako mlado osebo dobro, da ji čimprej začne
teči pokojninska doba, a zakon v sebi skriva prenekatero zanko.
Prvi problem je sama vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje pod izrazito diskriminatornimi pogoji v primerjavi z ostalo
populacijo. Ker naj bi bilo malo delo omejeno tako glede na
število ur kot na višino prihodka iz tega naslova, poteka pridobivanje pokojninske dobe izrazito počasi, pokojninska osnova
pa se niža in znižuje končno pokojnino. V tem trenutku sicer še
ni znano, kako visoki bodo prispevki za pokojninsko zavarovanje, a vsekakor bodo daleč od višine prispevkov, ki jih plačujejo
tisti, ki so že v delovnem razmerju. To pomeni, da bomo za časa
malega dela pridobili zelo malo osnove za pokojnino, če nam
bo pri naših 65 letih ta sploh pripadala.

Neugodno pa malo delo vpliva tudi na študentske servise in
predvsem študentske klube. Če so do sedaj študentski klubi,
med njimi tudi Klub študentov Kranj, dobili tudi nekaj denarja
od prispevkov, ki jih je delodajalec plačal dodatno poleg plače
študenta, ga bodo sedaj deležni občutno manj, pravzaprav jim
bodo ostale le drobtinice. Vsekakor je to slabo za vse študente,
sploh če pomislimo, kaj vse nam študentski klubi nudijo. Ne bi
bilo presenečenje, če bi kateri od manjših študentskih klubov
kar zaprl svoja vrata, saj zaradi manjših prilivov ne bo več
zmožen pomagati svojim članom.
Na vse dogodke so se na Študentski organizaciji Slovenije in na
Zvezi študentskih klubov ŠKIS odzvali s protesti. Tudi na ulicah
sta že bila dva manjša protesta, potekala je predaja pisem podpore, študentski funkcionarji so tudi obiskali vladno poslopje.
Nazadnje pa so zaradi konceptualnega nestrinjanja glede ureditve študentskega dela protestno zapustili odprto sejo vlade, ko
je ta obravnavala Zakon o malem delu. Predsednica Študentske
organizacije Slovenije Katja Šoba sedaj zahteva sestanek s predsednikom vlade Borutom Pahorjem in z vsemi partnerji, ki jih
malo delo zadeva. Če vlada ne bo imela posluha za študentske
zahteve, pa se nam obetajo tudi demonstracije.
Vsekakor je želja vlade, da se zakon o študentskem delu uredi,
dobra, a zdi se, da so se zadeve lotili z napačnega konca. Zaradi
fiktivnih študentov (ki so vendarle v veliki manjšini) bo sedaj velika večina ostalih, ki normalno študirajo, v finančnem smislu
veliko težje shajala, mnogi pa si brez dela študija enostavno ne
bodo mogli več privoščiti.
Luka Stare
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Šport med študenti

Po domače

Šport je tudi pri mladih zelo pomemben, nekateri želijo z njim uspeti, drugi tekmujejo zgolj iz veselja, tretji
pa se z njim ukvarjajo rekreativno in zaradi druženja s prijatelji.

Študentje v Sloveniji modno ne izstopajo pretirano. Vsaj ne v tolikšni meri, da bi se na ulici obrnil za nekom
in z gotovostjo zatrdil, da je oseba, ki se je ravno dregnila ob nas, študent oziroma študentka.

Najpomembnejše športno tekmovanje študentov je Univerzijada, ki je videti podobno kot Olimpijske igre pri starejših, a s
to razliko, da na dve leti potekata tako zimska kot tudi letna,
vselej pa se na Univezijadah predstavijo številni mladi talenti in
mnogi med njimi kasneje uspejo tudi v članskih konkurencah.
Zadnja letna Univezijada se je odvijala v Beogradu, kjer se je
zbralo več kot 6800 športnikov iz 145 držav sveta. 97 mladih
slovenskih športnikov je poskrbelo, da je bila 25. Letna Univerzijada doslej najuspešnejša za Slovenijo. Domov se je slovenska
delegacija vrnila s štirimi kolajnami, zlati sta osvojila plavalca
Sara Isaković in Jernej Godec, medalji bronastega sijaja pa sta
si priborila atletinja Sabina Veit in gimnastičar Sašo Bertoncelj.
Zimska Univerzijada 2009 je bila v Harbinu na Kitajskem, od
tam pa se je slovenska ekipa na žalost vrnila brez odličij.

Na podoben princip zaznavanja mimoidočih bi mnogo
kvalitetnejše delovali v državi, v kateri bi se študentje naokoli
sprehajali v uniformah ali pa bi nase in na lastne modne dodatke in oblačila vesili različne grbe ali značke, ki bi zavedno
nakazovali pripadnost določeni univerzi. Američani imajo
radi ta princip, vendar bi bil v našem glavnem mestu spekter
različnih značk najverjetneje (če že) zdesetkan zgolj na magično
število ena, nikoli pa ne bi presegel pravljičnega števila tri.

Zimsko Univerzijado 2011 bo gostil turški Erzurum, letno pa
kitajski Shenzen. Za Slovence bo veliko zanimivejše leto 2013,
ko se bodo vsi najboljši zimski študentski športniki pomerili
na 26. Zimski Univerzijadi v Mariboru. Univerzijada v Sloveniji
bo ena največjih športnih prireditev doslej na slovenskih tleh,
njena izvedba pa je predvidena v terminu od 23. januarja do 2.
februarja 2013.
Največja študentska medklubska športna tekmovanja organizira Zveza študentskih klubov Slovenije (ŠKIS), med
tekmovalci pa se vselej pojavijo tudi člani
Kluba študentov Kranj. Po pomembnosti najvišje sodita ligi
ŠKISkoš,

kjer se športniki merijo v košarki, in ŠKISgol, kjer tekmovalci
kažejo svoje znanje v nogometu. Košarkarji KŠK-ja so se letos
brez večjih težav uvrstili na finalni turnir v Nazarjah, kjer so
moči merili proti sedmim drugim študentskim klubom, a na
koncu ostali brez vidnejše uvrstitve. Končno prvo mesto je
zasedel Klub škofjeloških študentov, poraženci finala je bil
Klub zgornjesavskih študentov, bronaste medalje pa so osvojili
košarkarji Kluba posavskih študentov. Tudi nogometana sekcija
KŠK-ja se je uvrstila na finalni turnir osmerice, vendar njim prav
tako ni uspelo osvojiti nobenega izmed prvih treh mest. Zmago si je priboril Klub študentov občine Piran, sledila pa sta mu
Klub posavskih študentov in Klub belokranjskih študentov.
Poleg tekmovanj pod okriljem ŠKIS-a vsaka univerza organizira
tudi svoja tekmovanja, tako bo letos ŠOU v Ljubljani 10. maja
organiziral že tradicionalni 17. študentski tek na ljubljanski
grad, ki se ga vselej udeležijo trume mladih in starih.
Vsekakor pa tudi v Kranju ne manjka turnirjev za mlade v
raznovrstnih športih. Klub študentov Kranj mesečno organizira
tekmovanja v badmintonu in ročnem nogometu, lahko pa se
pridružite tudi inline, kolesarski, tekaški, nogometni, košarkarski
ali odbojkarski sekciji in se družite ter tekmujete z ostalimi ljubitelji omenjenih športov.
Žan Sadar
Bojan Okorn

Študentje so se na Slovenskem oblačili razmeram primerno. (Najverjetneje ta trditev še najslabše opiše sedanje stanje.) Razmere
sta poveljevali cerkev in družba, finančno stanje staršev oziroma skrbnikov, tudi študentov samih, ter dostopnost blaga na
tržišču. Ravno z vidika urejenih razmer na področju založenosti
trgovin z modnim blagom in vse večji individualnosti ter upiranju tradicionalnim vrednotam, se danes lahko študentje oblačijo
primerno njihovemu počutju in trenutnemu razpoloženju ter
se lahko preko mode tudi izražajo. Tako je težko popredalčkati
študente npr. na tiste, ki vedno nosijo samo kavbojke, in tiste, ki
nikoli ne nosijo kavbojk. Večina ima že izoblikovan t. i. osebni
stil, ki jim bo najbolje ustrezal, seveda pa so med nami vedno
tudi ljudje, ki »se še iščejo«.
Nekateri želijo s svojo zunanjostjo jasno nakazati pripadnost
določeni subkulturi ali pa je oblačenje, značilno za določeno
subkulturo, postalo že del njihovega osebnega stila. Vendar
je v primerjavi s srednješolskim izobraževanjem študentov, ki
»modno« sledijo smernicam subkulture, precej manj.
Med študenti je verjetno delež tistih, ki vsak dan ali pa večino
šolskih dni nosijo kavbojke, prevladujoč. Zraven pa seveda
spadajo bolj ali manj športne majice, puloverji in srajce. Dejstvo
je, da moški v razvitem svetu vedno več časa posvečajo svoji
zunanjosti, tako da bo v nekaj letih videz slovenskih študentov
modno »naprednejši«. Med vidnejše spremembe v zadnjem
času sodi pojav, da je vse več študentov nahrbtnike zamenjalo s torbicami za čez ramo in torbami za prenosnike. Čevlji
pa variirajo med priznanimi in nepoznanimi znamkami, originali in ponaredki, stilsko pa predvsem po športnem oziroma
klasičnem videzu. Seveda obstaja mnogo izjem.

28

Med študentkami pa je spekter osebnih stilov in modnih dodatkov ter vseh možnih kombinacij bistveno barvitejši. V grobem
bi jih lahko razdelili na tiste, ki dajo na svojo zunanjo podobo
bolj malo, ter tiste, ki so vedno oblečene po zadnji modi. Seveda je večina nekje vmes, pa vendar se delež tistih, ki so vedno
oblečene modno, povečuje. Primerjave med fakultetami pa bi
vsekakor bile zanimiv pokazatelj korelacije med študijsko smerjo ter pozornostjo, namenjeno modi. V zadnjih časih je zaradi
zanimivejših artiklov na trgu, ki niso nujno dragi, študentk, ki
dajo več na barvno kombiniranje različnih oblačil in modnih do-

datkov, vse več. Prav tako so za večino časi, ko so celo študijsko
leto ali celo celotno obdobje študija nosile isti par čevljev ter isti
plašč ali bundo, že davno mimo.
Kljub dejstvu, da postaja naša mala državica vse bolj usmerjena
k zapravljanju vrtoglavih vsot denarja za modno in kozmetično
industrijo, pa smo v primerjavi s pompom, ki ga povzročajo
Američani tudi na področju študentske mode, še pod varnim
okvirom »zdrave kmečke pameti«. Ameriška revija TeenVouge je
namreč lansko leto prvič pripravila »akcijo«, kjer so 500 študent
slikali za njihove t. i. »yearbooke« in jih objavila na spletni strani.
Akcija je doživela množičen odziv tako sponzorjev kot tudi ostalih državljanov. Velike dobičke pa jim zagotovo prinašajo tudi
spletne strani, ki študentkam svetujejo pri oblikovanju osebnega stila in hkrati prodajajo modne trende. Prijetno s koristnim.
Barbara Zupanc
Oto Žan
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FILMOZOFIR

Koncertni
napovednik
Prvi
koraki
na režiserski poti: Pet minut slave
Filmski medij je bil dolgo rezerviran za strokovnjake, ki so posedovali redko znanje za rokovanje z zapletenimi procesi seciranja filmskega traku, zbrali visoke zneske za izposojo dragocene snemalne opreme
in posedovali dostop do redkih kanalov za prikazovanje končnega avdio-vizualnega rezultata. Digitalna
revolucija je zakoličila sveže polje amaterskega in pol-profesionalnega filmskega ustvarjanja, ki kliče
mlade avtorje, da zgrabijo domačo snemalno napravo in svojo kreativnost, ujeto v filmsko formo, izstrelijo v spletne »kinematografe«. Še preden pa se poženete na sceno in prižgete reflektorje (ali nadomestke v obliki pisarniških svetilk), se sprehodite po mimobežnem filmskoustvarjalnem napotniku.
Korak 3: 3, 2, 1 ... akcija!
Da vam snemanje ne bo skravžljajo vseh živcev, poskrbite,
da se na usodni dan dobro pripravite, še preden prižgete
kamero. Priprave zaobjemajo vse od iskanja filmske ekipe in
bodočih filmskih zvezd do zbiranja opreme in rekvizitov, zasnove
kostumografije in scenografije ter priprave kakšnega sendviča
za ekipo. Organizirani bodite tudi med snemanjem, saj bodo
skrbno zabeleženi kadri in urejeni zvočni zapisi prihranili nemalo
nepotrebnega kaosa med montiranjem.

Poskusite se izogniti vstajanju z levo nogo in se že s prvim
korakom prepričajte, da bo vaš filmski izdelek naslonjen na dobro idejo! Črpate lahko iz svojih najljubših filmov
ali domačega okolja, povod za idejo pa je lahko tudi kateri od
neštetih evropskih razpisov, ki poziva k sodelovanju mlade filmske ustvarjalce. Vedno velja, da so najboljše ideje preproste, saj
bodo ultimativne eksplozije in tisočglavi vojaški stampedi morda
prevelik zalogaj za prvo snemalno misijo. Izogibajte se hollywoodskih klišejev in poskusite nekaj povsem drugačnega. Se še
spomnite kakšen uspeh je požela inventivna nizkocenovna grozljivka The Blair Witch Project?

Korak 2: Papirnati film
Idejo pretočite v črno-belo obliko in natančno zapišite, kako
naj bodo stvari videti na platnu. Ti orisi ne vključujejo zgolj
natančnih dialogov med igralci, temveč tudi opise atmosfere, vizualne efekte in čustva likov. Ko uredite scenarij, vas čaka še nekaj
zmenkov prstov s tipkovnico, saj morate spisati (in narisati) še t. i.
snemalno knjigo (»storyboard«), ki definira, kaj natančno morate
posneti (npr. 10 sekund teka v parku v velikem in malem planu)
in v kakšnem vrstnem redu boste to storili. Če se deset prizorov
odvija na igrišču, boste vse kadre posneli naenkrat in tako prihranili nepotrebno prestavljanje opreme in igralcev.

30

Teden mladih

7. – 15. 5. 2010, Kranj, brezplačno

Kingston (15. obletnica delovanja)
2. 6. 2010, Ljubljana / Križanke, 22 €

Tindersticks

Gibonni

9. 5. 2010, Ljubljana / Kino Šiška

Michael Flatley's Lord of the Dance
Metallica

Bob Dylan

Marizia

Radio Si Night (Magnifico, Katalena,
Zmelkoow, Trkaj, Murat & Jose)

16. 5. 2010, Hrvaška / Zagreb

19. 5. 2010, Ljubljana / Križanke, 23 €

19. 5. 2010, Ljubljana / Križanke, 32 €

21. 5. 2010, Ljubljana / Križanke, 29 €

Korak 5: Veliki pok

Florence And The Machine

Pina Sadar
Bojan Okorn

Deep Purple

7. 6. 2010, Ljubljana / Križanke

Ko na sceni odzveni zadnji 'reeeez', filmski proces še ni
zaključen. Ure in ure posnetega materiala morate namreč
prečistiti na časovno skromen končni izdelek. Če ste popoln
začetek, svoj računalnik opremite z enostavnimi programi, kot so
Windows Movie Maker, Sony Vegas Movie Studio ali Apple iMovie, zagreti filmski ustvarjalci pa zagrizite v zahtevnejše različice:
Adobe Premiere, Sony Vegas, Apple Final Cut Studio.

Film ponosno čaka na svojo primerno osvetlitev filmskih platen.
Seveda je nekoliko naivno pričakovati, da se bo že krstni filmski
izdelek bohotil na velikih kinematografskih platnih, kaj šele, da
vas bo izstrelil naravnost na losangeleško rdečo preprogo. Vendar ostanite ambiciozni in ga delite s tistimi, ki jim je namenjen!
Pošljite ga na mladinske natečaje, delite na internetnih
portalih, poprosite, da ga zavrtijo v lokalnem mladinskem
centru ali pa ga pošljite na sveže otvorjeni Zapik TV, kjer
bo zagotovljeno dočakal svojih pet minut slave!

3. 6. 2010, Ljubljana / Križanke, 29 €

13. in 14. 5. 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 39€

Mariza

Korak 4: V družbi digitalnih škarij

Korak 1: Žarnica nad betico

Koncertni napovednik

Lamb of God

19. 5. 2010, Ljubljana / Kino Šiška, 23 €

Severina

26. 5. 2010, Ljubljana / Kino Šiška, 39 €

Mars festival: Skunk
Anansie in Urban&4

27. 5. 2010, Ljubljana / Gospodarsko razstavišče

Maksim Mrvica

27. 5. 2010, Ljubljana / Križanke, 39 €

Kisha Experience

27. 5. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 15 €

Bajaga i Instruktori

29. 5. 2010, Ljubljana / Križanke, 25 €

Electronic Carnival

13. 6. 2010, Ljubljana / Hala Tivoli

13. 6. 2010, Ljubljana / Križanke, 10 €

Eroika in Simfonični orkester

18. 6. 2010, Ljubljana / Križanke, 32 €

Guns n' Roses

20. 6 .2001, Hrvaška / Zagreb

Elton John

20. 6. 2010, Avstrija / Gradec

Vaya Con Dios

23. 6. 2010, Ljubljana / Križanke, 35 €

Billy Idol

24. 6. 2010, Ljubljana / Hala Tivoli, 49 €

Gotan Project

27. 6. 2010, Ljubljana / Križanke, 45 €

Megadeth

29. 6. 2010, Ljubljana / Kino Šiška

The Prodigy

30. 6. 2010, Ljubljana / Hala Tivoli

Rock Otočec

29. 5. 2010, Ljubljana /
Gospodarsko razstavišče, 22 €

2. – 4. 7. 2010, Otočec, 25 € in 44 €

Niet

6. 7. 2010, Ljubljana / Križanke, 39 €

31. 5. 2010, Ljubljana / Križanke, 19 €

Buena Vista Social Club

31

MAJ ‘10

STRIJAMOŽ

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!«

STRIJAMOŽ

V epizodi Strijamoževa prerokba, 9. del

WWW.KSK.SI/JOST

Srezad in Wleibeis sta stopala iz predora, nad katerim je v starodavnih
pismenkah pisalo Oslje in si razočarano trkala prah z obleke.

To nalogo si že več tisočletij predajajo iz roda v rod.«

»Po svoje je logično,« je dejal debeli študent.

»Kar seveda dokazuje, da je avtor že na začetku natančno domislil vse
potankosti zgodbe in si je ne izmišlja sproti glede na trenutni navdih,«
je pristavil Srezad, ki ga je spreletel čuden občutek, kot da bi
mu kdo besede položil v usta.

»Če dobro pomisliš, bi kaj takega morala pričakovati,« je prikimal mozoljavi profesor.
»Saj legenda pravi, da je od Oselj ostal le kup
ruševin,« je nadaljeval misel Wleibeis.

»Jaz sem eden izmed déžarjev,« je dejal starec
in se nasmehnil, da so se prikazali rumenkasti zobje, ki so pričali o dolgoletnem prijateljevanju z dimi vseh sort. »Potomec vrača.
Potomec nabiralca je zapitež, ki ga mogoče
poznata po imenu Feder. Na srečo se nezavedno
»Ooooohooooo,« se je oglasilo v temi za njima.
odzove klicu svete deže, kadar ga le ta potrebuje, saj
Srezad in Wleibeis sta prestrašeno odskočila ter
je v preštevilnih delirijih izgubil spomin na svojo
Frndžemrndže to je Strijamož.
se obrnila v smeri glasu. V polmraku predora, iz
poklicanost. Tretji, potomec lovca, pa je tisti, ki
Fijufiju
trosijo
mu
rož,
katerega sta ravno stopila, sta brleli zelenkasti
mu sveta deža ne sme pasti v roke. Njegov
To je nova pesem taramtaramtarat.
očesi. Nagonsko sta se začela ritensko odmioče je namreč umrl, preden se je rodil, in tako
On je močen, on je možat,
kati, oči pa so jima sledile. Čez dva koraka, se
nanj ni prenesel starodavnih skrivnosti. To sem
je okrog njih zarisal obraz, čez enega pa počasi
nameraval storiti sam, brž ko bi deček dopolnil
še telo. Pred osuplima učenjakoma je stal starec,
dvanajsto leto, vendar mu je pri desetih letih umrla
izžarevajoč neverjetno vitalnost in življenjsko energijo.
še mama in pristal je v rokah Fusarjevega Francija, tedaj še
Oči so ždele med voskastimi gubami obraznih potez in ju živahno
mladega templjarja, ki je danes nadšuštar tega brezbožnega reda.
merile od nog do glave. V oguljene hipijevske cote odet možak je
Franci je v bledikavem mladeniču prepoznal odlike lovca in ga vzgojil
spregovoril s pomirjujočim glasom.
v sebi poslušen stroj za opravljanje neprijetnih nalog. Temnikar, kakor
»Strah je odveč,« so se glasile njegove prve besede. (Srezad in Wlei- je lovčevemu potomcu ime, se je namreč rodil brez kožnega pigbeis nista vedela, da so po naključju to bile tudi dejansko prve besede,
menta. Sramovala se ga je še lastna mati in Fusar je bil prvi, ki je dečku
ki jih je spregovoril le nekaj minut po rojstvu na svislih neke gorske
pokazal naklonjenost, česar Temnikar seveda ni nikdar pozabil. Tako je
domačije, ko sta starša opazovala dojenčka s povsem zgubanim namesto človeka, ki bi moral varovati sveto dežo, odrasel v največjo
obrazom in medlo svetlečimi očmi.) »Tu sem, da vama pomagam,«
nevarnost, ki ji preti. Če bi se dokopal do nje in jo predal templjarjem,
je nadaljeval. (Medtem ko je svoje prve prve besede nadaljeval z:
bi to pomenilo konec sveta, kakršnega poznamo.« Segel je v žep in iz
»No, krasno, mati so omedleli. Oče, niste ji razodeli svoje skrivnosti,
njega potegnil potlačen joint. Zgladil ga je med prsti, si ga vtaknil v
kaj ne?«)
usta, ga prižgal in z užitkom povlekel dim vase. Ko ga je izdihnil, so ga
»Pomagate pri čem?« sta v en glas vprašala učenjaka.
spremljale besede: »Vidva pa …«
»Pri iskanju Strijamoža in svete deže, kakopak,« jima je odvrnil starec. »Kaj je z nama?« sta vprašala.
»Mislita, da sta ostala neopažena?«
»Čutim, da sta dobrega srca in s sveto dežo nimata podlih namenov.
»Ja?« je nekam negotovo odvrnil Wleibeis.
Žene vaju čista raziskovalna narava, ki se napaja v odkrivanju novih ali
»Pa kaj še. In pri tem sta bila tako neprevidna, da sta na lokacijo svete davno pozabljenih reči,« je dejal vrač.
deže opozorila človeka, ki mu nikdar ne sme priti v roke.«
»Seveda,« sta vneto prikimala oba.
»Kakega mesarja, ki bi rad naredil sveto zaseko?« se je skušal pošaliti
»Zato vama bom pokazal pot do svete deže in Strijamoža,« je dejal
Srezad.
vrač, »a pred tem morata prestati tri preizkuse.«
»Stvar je preresna za take šale,« ga je osorno odpravil starec. »So vama
Seveda v naslednjem delu, se je avtorju zazdelo, da mora izpostaviti
znane naslednje besede? Skozi zgodovino so se do nje želeli dokopovsem očitno stvar.
pati templjarji, medtem ko jim na drugi strani to nakano preprečujejo
déžarji, trije varuhi svete deže. Ti so potomci vrača, lovca in nabiralca,
Pižama
ki so se prvi zaobljubili, da čudežna mast ne sme priti v napačne roke.
»In tako ni nič čudnega, da sva naletela
nanje, ne pa na gole joškarice, ki bi iz mene
končno naredile moža,« je skoraj s solzami v
očeh zaključil Srezad.

KOLESARSKI
VZPON NA JOŠT
SOBOTA, 22. 5. 2010
OB 10.30 S PARKIRIŠČA KK SAVA KRANJ
ČLANI KŠK: 10 EUR*
32

*- v predprijavi na Info točki KŠK 3 EUR manj

OSTALI: 13 EUR*

»Pa res,« je dejal Wleibeis. »Natanko to sem omenil v četrtem delu.«

On je močen, on je možat,
To je nova pesem taramtaramtarat.
Fijufiju trosijo mu rož,
Frndžemrndže to je Strijamož.
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Ali ste vedeli, da ...
1.

je delež študentov, ki so v letu 2008 zaslužili manj kot 2000
evrov 57,11 %, tistih, ki so zaslužili več kot 8000 evrov, pa
2,09 %.

2.

je Dnevnik 6. 2. 2010 objavil zavajajočo (napačno) izjavo
o študentskem delu: »Po podatkih SURS-a študentsko delo
postaja vse bolj pogosta oblika zaposlitve, saj se je v zadnjih
devetih letih povečalo za celih 400 odstotkov.« Dejstva so
drugačna. Obseg študentskega dela se je v zadnjih letih
realno zmanjšal za skoraj 30%, nominalno pa ostaja na

5.

je tudi v drugih evropskih državah prisotno študentsko
delo.

6.

islandski študentje, ki delajo, v povprečju opravijo 31,8
delovnih ur na teden.

7.

so slovenski študentje leta 2009 realno zaslužili skupno
vsoto 218.766.000,00 €.

8.

so inšpektorji v zvezi s študentskim delom leta 2008 zaznali
dve vrsti kršitev. V prvem primeru je delodajalec omogočil

nivoju izpred sedmih let.
3.

delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene
organizacije za posredovanje dela, v drugem primeru pa so
inšpektorji ugotovili, da je delodajalec omogočil uporabo

je filozof dr. Darko Štrajn za Mladino dejal: »Nihče se
v začetku devetdesetih let ni želel spreti s študenti,
nasprotno, politika je vseskozi koketirala s študentsko
podporo in je zahteve študentov nazadnje sprejela. Sedaj
pa se mora država pač spoprijeti s sistemom, ki ga je
vzpostavila, in veliko je posameznikov, ki jim je do tega, da
so študentski servisi navadna podjetja, ki opravljajo
dejavnost agencij, ki posredujejo začasna in občasna dela

9.

je sedanja obremenitev študentskega dela 16,8 %, dodatno
se zaračunava še prispevek za zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, tako v povprečju
obremenitev znaša 17,7 %.

10.

morajo mesečno vse pravne in fizične osebe, kjer študenti
ali dijaki opravljajo delo, od vsake realizirane napotnice
plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri

ter zagotavljajo plačila uporabnikom.

delu in poklicne bolezni, ki trenutno znaša 4,34 €.

Top 10 najboljših univerz (povzeto po www.topuniversities.com)
1.

Harvard

7.

Chicago

2.

Cambridge

8.

Princeton

3.

Yale

9.

MIT (Massachusetts Institute of Technology)

4.

UCL (University College London)

10. CalTech (California Intitute of Technology)

5.

Imperial College London

...

6.

Oxford

401. – 500. Univerza v Ljubljani

Top 10 najstarejših univerz
1.

Univerza v Bologni (1088)

2.

Univerza v Parizu (1090)

3.

Univerza v Oxfordu (1096)

4.

i datum)
Univerza v Montpellierju (1289 – uradn

5.

Univerza v Cambridgeu (1209)

6.

Univerza v Salamanci (1218)

7.

Univerza v Padovi (1222)

8.

)
Univerza v Neaplju – Federico II. (1224

9.

Univerza v Toulusu (1229)

Lev

Devica

Nezadovoljstvo se razrašča v
vas pretežno zaradi hlepenja po
ljubezni, deloma tudi zaradi preveč
časa, ki vam ostaja kljub navidezno
nevihtnim časom. Zamotite se
z delom in z bežnimi aferami,
vendar se ne oklepajte predolgo
teh obrambnih mehanizmov, kajti
končali boste še bolj razočarani. Vse
skupaj lahko podmažete z nekoliko
alkohola.

Venera in Mars sta se že zbudila po
burni noči, vi pa še vedno spite.
Počasi bi lahko zlezli iz svojega
zimskega spanja, iz spomladanske
utrujenosti in prihajajoče poletne
apatičnosti. Pojdite v naravo,
začutite sončne žarke, dotikajte se
dreves, pogovarjajte se z živalmi.
Finance: ta mesec bo šlo vse za
pijačo. Šola/študij: ne bo nič posebej
produktivnega, glej prejšnjo poved.

Razvratno življenje pušča posledice
na vašem telesu in na vaši duši. Toda
zdaj imate pred očmi drugačen cilj,
približujete se mu s polno hitrostjo,
ne obupajte zdaj, ko ste že skoraj
tam. Recite, da cilj opravičuje
sredstva, in se za njegov doseg
napajajte v posvetnem in poltenem.
Pomagajte si z vsemi sredstvi in
mehanizmi, ki jih imate pri roki. Ali
na sebi.

Strelec

Kozorog

Tehtnica

Škorpijon

V maju prežijo na vas številne
nevarnosti, pri čemer so alergije še
najmanj zločeste. Bodite pozorni
na nenavadne dogodke okrog
sebe, lahko da tudi vas opazujejo
na vsakem koraku. Šola/študij:
zelo dobro, bolje bi ne moglo biti!
Finance: tudi ne bo slabo. Ljubezen:
morda ni nujno, da jo boste našli
pri/v osebi nasprotnega spola.

Prvi teden v maju bo čisto poseben,
pa tudi sicer vas čaka razburkana
prihodnost.
Ne
počenjajte
neumnosti, saj bodo nezgode
prišle same od sebe, ko boste
to najmanj hoteli. V avtomobilu
bodite vselej privezani, na prehodu
za pešce dobro poglejte v obe
smeri, ustrezno se zaščitite pred
dežjem, točo, snegom in ostalimi
padavinami.

Že dolgo niste bili tako polni
energije in zanosa, vaš nasmešek
bo v maju še lepši in še bolj vabljiv.
Po žepih in v predalih boste
presenečeni odkrivali denar in
sladkarije, pod posteljo še neodprte
steklenice, v hladilniku pločevinke
piva. Približuje se sezona posedanja
in poležavanja na soncu, tako da te
zadnje le prihranite …

Ker bo matura porazna, ker boste
na vseh izpitih po vrsti pogrnili, ker
se boste zredili za minimalno štiri
kilograme in ker vas bosta zapustila
tako fant kot tudi dekle, se boste
tolažili z zapravljanjem. Steklena
krogla priporoča tunike, zadnje,
za sedemdeset odstotkov znižane
smučarske kombinezone in pletene
japanke. Zdravje: še kar.

Vodnar

Ribi

Oven

Bik

Čeprav niste med najlepšimi, ste
še kar simpatični, tako kot vsi, ki so
rojeni v obdobju, ko je bil Neptun na
očetovskem dopustu. Ker je vodnar
vodno znamenje, so stroški vode pri
vas še posebej visoki, zato poskusite
s kakšno drugo pijačo. Intelektualno
lepo dozorevate, le še korak vas
loči od priznanja za prizadevnost v
večerni šoli.

V iskanju prave mere pri pitju boste
zopet potegnili kratko. V to vas
seveda sili družba, sami ste docela
spodobni, dostojni in razumni.
Mesec maj vam bo prinesel cel kup
presenečenj: večjo vsoto denarja,
čokolado z lešniki, ljubezen vašega
življenja in gajbo piva.

Utrujeni boste, izpraznjeni, mehki in
mlahavi kot cunja. Privoščite si krajši
oddih v vaški krčmi, popoldanski
počitek na seniku ali pa se, da se
nadihate svežega zraka, do bližnjega
Mercatorja tokrat odpravite peš.
Vaše energijske blokade izvirajo
iz neusklajenosti zvezdne karte
in vaših čaker, kar se da najlažje
odpraviti s poglobljeno masažo.

Bliža se čas, ko boste morali odločno
reči ne vsem skušnjavam. Takšno
življenje vodi v vaš osebni propad,
česar se globoko v sebi celo sami
zavedate, kadar greste zvečer
v mesto v trenirkah in športnih
copatih. Svetujemo vam tudi obisk
logopeda (da, Łogopeda) in še
kakšnega strokovnjaka, ki vas bo
potegnil proč od globokega brezna,
po robu katerega hodite.

10. Univerza v Sieni (1240)
Zapik

34

Rak

Ta mesec se bo vaše zadovoljstvo
plodilo kot živina v štali: dragi
avtomobili,
peroksid,
kičaste
obleke, ulovili boste kakšnega
premožnega/premožno,
priredili
zabavo svojega življenja – skratka,
dosegli boste najvišjo raven osebne
izpolnitve. Razumljivo je, da ste
sveta preproščina, saj ste se rodili ob
tretjinskem prekrivanju Plutona in
štirih Saturnovih lun. Naj vas torej ne
žalosti, da niste preveč lucidni.

napotnice dijaka oziroma študenta neupravičeni osebi.

se sistem študentskega dela ohrani.«
4.

Dvojčka

Agata
Petar Stojanović
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MAJ ‘10

Nagradna križanka
Geslo aprilske križanke je bilo Literatura. Marina Muršič si je s pravilno rešitvijo priskrbel knjižno nagrado, tolažilna KŠK paketa
pa sta tokrat dobila Žiga Gorenc in Saša Pavlovič. Rešitve majske križanke nam pošljite do 1. junija na naslov Revija Zapik, Klub
študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj, ali preko spletnega obrazca na www.zapik.si/zapik.
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KRALJ SAUDSKE ARABIJE

1. IN ZADNJA
ýRKA ABC

AM. POLITIK
ROMNEY

FRNIKOLA
PREDPISAN
DELAVNICA
VERSKI
UMETNIKOV
OBRED
RIMSKA BOGINJA JEZE
POJEM DUŠE
V BRAHMAN.

NOVEC,
DENAR
NEBESNI
SVOD

IZDELKI ZA
OKRAS TELESA

1. ýRKA
HEBREJ. ABC
LONDONSKA
GALERIJA
ITALIJ. NAFTNI
KONCERN

ZNAMKA ýEŠKIH KAMIONOV

REKA V
ROMUNIJI
OKRAS NA
MINARETU
NAHTIGAL
ANA

URŠKA
LOKAR
ýARMAN
ALENKA

IZBOýEN DEL
STAVBE Z
OGRAJO

ZNAK ZA
ENAKOST

VELIKA OST,
KONICA

ZAKLJUýNA,
ODLOýILNA
TEKMA
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FOTOGALERIJA

MLADI KVIZ

sk.si

http://foto.k

M matic zorman; T tadej slemc; O oto žan; Č črt slavec; B bojan okorn; J tjaša jenko;
A miran alijagic; Ž žan kuralt; G grega valančič; S matej slabe; D tea derguti; R rožle bregar

Še en kviz z domačih bojišč. KŠK, TM,
kratice so nam v splošnem kar pri srcu
. Pravilni odgovori so kot vselej
zaželeni, čeprav imamo radi tudi napa
čne, ki so toliko bolj zabavni.

1. Kdo organizira festival Teden
mlad

ih (TM)?

4. Kateri resor KŠK nima dogodkov

a) Artcenter

a) Kultura
b) Sociala in zdravstvo

b) Center mladih
c) Vedi center

v programu TM?

c) Služba za klubsko varnost
d) Šport
e) Izobraževanje

d) Klub študentov Kranj
e) Mestna občina Kranj
2. Kje se bo odvil otvoritveni konc
ert

S

5. Katera zasebna varnostna služb
a bo zadolžena za varnost na TM?
a) Sintal

TM?

a) na Slovenskem trgu
c) v Planetu Tuš

b) G7
c) Rival
d) Varnost Maribor

d) v Qlandiji

e) BBR Security

b) na Pungertu

e) v avli Mestne občine

Indonezija skozi oči Indonezijca na potopisnem predavanju v Klubarju

M

Najboljši sedeži za ogled Lige prvakov na
velikem zaslonu

J

Gledališka predstava Ženska od prej

6. Prvi odstavek 7. člena Zakona
o omejevanju porabe alkohola pravi
:
»Prepovedana je prodaja in ponu
dba alkoholnih pijač in pijač, ki so
jim dodane alkoholne pijače, oseb
am, …
a) starejšim od 60 let.«

3. Kdaj se letos zaključi TM?
a) 13. 5.
b) 15. 5.
d) 1. 6.

b) mlajšim od 14 let.«
c) manjšim od 1,65 metra.«
d) oblečenim v trenirko.«

e) 25. 12.

e) mlajšim od 18 let.«

c) 32. 5.

S

KŠK-jev komorni zbor poje ljudske pesmi

Nace Fock

KU
HITRI SUDO
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Davčno lahko posredujete tudi
naknadno, ko ste izžrebani.

1

2
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rešitev kviza

B

Vsak ima svojega favorita med mladimi DJ-ji

8		
1

rešitev križanke

M

Višje in hitreje na tečaju plezanja
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Pa smo jo očistili v enem dnevu!

Fajt DJ-ev na Četrtkanju

S

Kako se kuha po francosko s KŠK-jem

tm.ksk.si

DAN D MAL A SUERTE MI2

CRVENA JABUKA KUD IDIJOTI
KR ALTER FEST NOČ SIL AKOV

ČETRTKANJE-OUTWORK NEŽA&GODALIKA
J MAJIK NIKOLOVSKI RAZTUR PARTY

VESELI SVATJE INTERPARTY GUTTI THE TIDE
TEK PO ULICAH KRANJA DIFASO KOSTA
PLAYFULNESS ALPHA MALE BUCHANOLOGIJA
FESTIVAL NEUVELJAVLJENIH SKUPIN STAND UP
BALINČKANJE KUD KIKS KRICE-KRACE ...

