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brezplačna revija za študente in dijake

Tête-à-tête:

Žiga Jeglič, hokejist

S culo na rami:

Masaji

Osišče:

Elektronizacija bonov

To je Kranj:

Rok Bohinc
in Sašo Stare

Tragikomična improvizacija

Razpis za mesto odgovornega urednika
spletnega portala Zapik.si
1. Delo obsega:
Vsebinsko vodenje portala, redni
sestanki z novinarji in snemalci,
koordinacija novinarjev, snemalcev in
tehničnih opremljevalcev, obdelava
prispevkov, sodelovanje z vodjo
Video sekcije, sodelovanje z lokalnim
okoljem, administracija.

nosti,
• komunikativnost, resnost, samoiniciativnost, podjetnost,
• delovne izkušnje (formalne ali
neformalne); prednost so izkušnje s
sorodnega področja,
• pismenost.

2. Plačilo:
Mesečni honorar.

4. Prednosti:
• Delo preko študentske napotnice ali
honorarno pogodbeno delo,
• delo v mladem, prijetnem in ambicioznem kolektivu,
• priložnost za osebni razvoj in izziv,
• možnost pridobitve dragocenih
izkušenj in referenc,
• prilagodljiv delovni čas.

3. Pogoji:
• Starost do dopolnjenega 26. leta,
• status študenta,
• znanje uporabe pisarniških
računalniških programov,
• organizacijske in vodstvene sposob-
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5. Prijave:
• Po pošti:
Prijave z življenjepisom pošljite na
naslov:
Klub študentov Kranj
Glavni trg 20
4000 Kranj
s pripisom: Prijava za urednika spletnega portala Zapik.si.
• Po elektronski pošti:
Prijave z življenjepisom pošljite na
naslov:
zapik@ksk.si
V polje »zadeva« vpišite Prijava za
urednika spletnega portala Zapik.si
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Improvizacije jeseni v Kranju nikoli ne manjka, letos pa je še posebej prisotna. Ne mislim
samo na Spopad generacij, ki se je že lepo zasidral v oktober, ampak tudi na predvolilno
dogajanje. Ogromno je je bilo na shodih različnih strank in list, v predvolilnih sloganih,
pri pripravljanju list za mestne svetnike in krajevne skupnosti. Na splošno je predvolilni
boj izgledal kot obsežen impro turnir (lahko bi mu nadeli ime Spopad pocarjev). Veliki
finale, zadnji teden pred volitvami, je postregel z dvema izjemnima vrhuncema: postavitvijo
temeljnega kamna za novo zgradbo na mestu hotela Jelen in dnevom odprtih vrat bodoče
knjižnice v Globusu. Da nekdanji hotel Jelen še vedno stoji, je precej očitno dejstvo, ki ga najbrž
ni treba poudarjati. Prav tako najbrž tudi ni treba poudarjati, da je bilo postavljanje temeljnega
kamna na mestu, kjer gradbišča sploh še ni, predvolilna farsa z elementi tragikomedije. Enako
velja za prostore knjižnice v Globusu, ki sicer že začenjajo dobivati končno obliko, vendar so še
daleč od uporabnosti in odprtja. Zavajanje ljudi s takimi sredstvi je enostavno brezpredmetno,
saj je vsakomur že na prvi pogled jasno, da od bodočega »Dvorca Jelen« in nove knjižnice še nekaj
časa nihče ne bo imel nič. Za začetek bi bili ljudje najbrž zadovoljni že z normalno prehodnim
Jelenovim klancem, ki s svojimi neskončnimi semaforji in luknjami uspešno ubija voljo do obiska
mestnega jedra in voljo do življenja nasploh.
Jan Grilc, odgovorni urednik
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Šport

Znani termini jezikovnih tečajev!
KŠK v letošnjem letu pripravlja tečaje tujih jezikov, o čemer smo
v Zapiku že pisali. Zdaj so znani tudi končni termini tečajev:
španščina bo na sporedu ob sredah od 18.00 do 20.15 (prvič
17. novembra), ruščina ob torkih od 18.00 do 20.15 (prvič 16.
novembra), italijanščina pa ob četrtkih od 19.00 do 21.15 (prvič
18. novembra). Pouk bo potekal v prostorih Gimnazije Kranj. Vsi
tečaji obsegajo 30 šolskih ur dela, trajali pa bodo 10 tednov.
Šport

Tečaji so namenjeni začetnikom, ki nimajo predznanja jezika,
in jih bodo usposobili za enostavno komunikacijo v španščini,

Kultura

ruščini in italijanščini. Predavatelji bodo študenti višjih letnikov študija teh jezikov na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki že
imajo izkušnje s poučevanjem. Skupine bodo obsegale največ
12 tečajnikov, cene pa so primerne študentskim razmeram:
za člane Kluba študentov Kranj bo cena tečaja 45 evrov, za ostale pa 80 evrov. Prijave se zbirajo na KŠK-jevi Info točki do 12.
novembra, dodatne informacije lahko dobite na naslovu
jezikovni.tecaji@ksk.si ali na www.ksk.si.
KŠK

Izobraževanje

Kultura

Izobraževanje

Spet bo tekla kri!

Zdravstvo in sociala

KŠK se spet odpravlja na krvodajalsko akcijo! Tokrat se bomo zopet
napotili na Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice. 22. oktobra ob 9. uri bo tja izpred trgovskega centra Supernova krenil
avtobus, na katerem pa ne pričakujemo le članov KŠK-ja. Projekt
ni namenjen le članom, ampak so dobrodošli vsi posamezniki
dobre volje in krvi.
V Sloveniji mora sicer za zadostitev potreb po krvi vsak dan darovati kri 350 do 400 posameznikov. Kri lahko darujejo vsi polnoletni posamezniki (moški vsake tri, ženske pa vsake štiri mesece), ki
uspešno prestanejo zdravniški pregled pred odvzetjem.
Prijave se zbirajo na elektronskem naslovu krvodajalstvo@ksk.si,
kamor sporočite samo svoje ime in priimek.
KŠK
Matic Zorman

Zdravstvo in sociala

Podivjane generacije se bodo spopadle na
Izbruhovem bazenu!

Pod dirigentsko paličico Kuda Kiks se bodo letos že spet spopadle generacije kranjskih improvizatorjev. Od 20. do 22. oktobra
se nam obetajo divji spopadi štirih generacij, ki so vsaka zase
prepričane, da briljirajo in da jim je zmaga že zagotovljena. Prva
dva dni festivala, v sredo in četrtek, bodo ob 20. uri na sporedu
predtekmovalne impro predstave, v petek pa se nam obeta
veliki finale. Spremljevalni program prav tako obljublja veliko:
21. oktobra bo dogajanje popestril iluzionist, 22. oktobra band
Klintz Fishwood, veliki finale pa Slon in Sadež band. Slednji o
sebi radi povedo, da se še njim zdi kar malo neverjetno, da so
tako lepi in inteligentni hkrati.
Letošnji Spopad generacij bo tretji po vrsti. Kot vsako leto bo
potekal na Izbruhovem kulturnem bazenu, kjer boste lahko tudi
kupili vstopnice. Vstopnina (oz. prispevek) za vsak dan festivala
bo 3 evre. Organizatorji obljubljajo, da bodo poskrbeli tudi za
varnost, če bi se spopadi slučajno razširili tudi med občinstvo.
KŠK
Oto Žan

Zbiranje zamaškov za Mio

Turnir v ročnem nogometu

Turnir v pikadu

12. 11. ob 17. uri, Prošport center Stražišče, info: rocni.
nogomet@ksk.si

22. 10. ob 17. uri, Prošport center Stražišče, info: pikado@
ksk.si

Info točka KŠK (Gregorčičeva ul. 6), prinesete
jih lahko v delovnem času Info točke.
Zamaški se zbirajo za malo Mio, ki je lani
oslepela iz neznanega vzroka.

REKREACIJA:
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Turnir v badmintonu

Turnir Naseljenci otoka Catan

23. 10. ob 9.30, RC Vogu (Spodnja Besnica), info:
badminton@ksk.si

23. 10 ob 16. uri, Kavarna Zlato polje, info: catan@ksk.si

badminton@ksk.si
23. 10. ob 9.30, RC Vogu (Spodnja Besnica), info:

23. 10 ob 16. uri, Kavarna Zlato polje, info: catan@ksk.si

KOŠARKA
DVORANSKA ODBOJKA
Prošport center,
Telovadnica TŠC Kranj
Stražišče
(Zlato polje)
sobote (17.30 – 19.00)
torki (17.00 – 18.30)

torki (17.00 – 18.30)
(Zlato polje)

sobote (17.30 – 19.00)
Stražišče

PLAVANJE
Olimpijski bazen Kranj
četrtki (20.00 – 21.00)
nedelje (20.00 – 21.00)

VODNA
KOŠARKA
Olimpijski bazen Kranj
Nedelje (20.00 – 21.30)

nedelje (20.00 – 21.00)
četrtki (20.00 – 21.00)

Nedelje (20.00 – 21.30)
Olimpijski bazen Kranj
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TSKEGA
IZ ŠTUDEN
KORITA

Lokalne volitve – lokalni šerifi

Cikličnost, drugič

Pa smo nekako preživeli prvi krog. Bruci bodo bržkone najprej pomislili na prvi krog predavanj, ki se
sedaj nekako že za njimi. Verjamem, da ste se že popolnoma vključili v spremenjen ritem dela. Brez
domačih nalog, neopravičenih ur, z utrujajočimi vožnjami v Ljubljano, žuri vsak dan ter poceni prehrano
na študentske bone v novi, telefonski preobleki. Brezskrbnost bo vsekakor trajala vse tja do konca
januarja, ko jo bo kruto prekinilo izpitno obdobje. No, glede prihodnje podobe Kranja pa mislim, da ne
moremo biti tako brezskrbni.

Tokratna kolumna bo znanstvena. Opiraje se na doslejšnja dognanja bomo namreč dokazali cikličnost.
Cikličnost dogodkov, naravnih pojavov, barv, gastronomskih motivov (in gastroloških težav), cikličnost
ljudi (nomina sunt odiosa).

Letos so nas zopet »razveselile« lokalne volitve. Verjamem,
da imate raznih volitev, referendumov in kar je še ostalih
»izražalcev« splošne ljudske volje, čez glavo. Vendar pa se mi
zdi, da so lokalne volitve vedno nekaj posebnega. Za
razliko od državnozborskih in evropskih, kjer v
prvih bojnih vrstah že od osamosvojitve dalje
gledamo popolnoma iste, zgolj malo bolj
sive, plešaste in zgubane obraze, gre pri
lokalnih za mešanico lokalnih šerifov,
nepomembnih strankarskih ritoliznikov
ter kvazipomembnih japijev. Vsi so tu
zgolj z enim namenom. Da se njihov
lokalnošerifovski ego potrdi še z neko
funkcijo na občini. In ker je Slovenija
razdrobljena na kar 210 občin, je teh
funkcij resnično na pretek. O tem, da
najmanjše občine štejejo manj prebivalcev,
kot jih ima en malo večji stanovanjski blok v
Ljubljani, ne gre izgubljati besed. Zadeva tako v
praksi veliko bolj kot na neko resno lokalno
samoupravo spominja na skeč sarajevske
Top liste nadrealistov, v katerem je
Sarajevo razdrobljeno na obilico malih
samooklicanih republik. Skoraj vsak
prebivalec svoje ozemlje razglasi za
republiko, kjer se plačuje carina in
podobne dajatve. Kakšnih teženj po
odcepitvah od Slovenije pri nas sicer
še ni zaznati, imamo pa ogromno nekih
nezadovoljnih občanov, ki bi radi živeli
v svoji občini. Čim manjši seveda. Hej! Če
imamo svojo občino, to potem pomeni, da bo
moj stric župan, sosed podžupan, sestrična tajnica,
sosedova luštna hčerka vodja kadrovske, mami pa vodja
računovodske službe. Če imam potem jaz še eno majhno firmo
za svetovanje, ki mi sedaj sicer ne prinaša posebnega zaslužka,
bomo sklenili z občino par pogodb in bom spet na zeleni
veji. Državi bi morale biti nove občine celo v interesu, pravijo
njihovi zagovorniki. Zagotavljajo nova delovna mesta in boljšo
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porabo sredstev. Ob tem navadno pozabijo pripomniti, da bi se
ta sredstva bolje porabila nekje v njihovih žepih in denarnicah,
daleč stran od transparentnosti ter etičnih ali moralnih poslov.
Za etiko in moralo že dolgo velja, da ne gresta
najbolj skupaj s politiko v Sloveniji. Prav
nič drugače ni s tem tudi v Kranju. Ob
pregledu kandidatov za mestni svet
sem se naravnost zgrozil. Na njem
je bilo mogoče najti oportuniste,
ki so pri svojih slabih 25 letih
že zamenjali po dve ali celo tri
stranke, natakarice in varnostnike
iz okoliških lokalov, ki turista
ne bi znali usmeriti do občinske
stavbe, propadle športnike in
igralce, ki bi se sedaj radi poizkusili še
v politiki, ter cvet gorenjskih tajkunov,
ki je izčrpal gorenjsko gospodarstvo, sedaj
pa bi najverjetneje takisto najraje storil
še z občinskih proračunom. Stolčki v
mestnem svetu so že razdeljeni. Svoj
sedež je tam na žalost dobilo kar
precej zgoraj omenjenih fantov
in deklet. Naj jim bo sreča mila
pri upravljanju z našim denarjem.
Odprta ostaja zgolj še županska
pisarna. Kdo pa bo v njej sedel
v naslednjih štirih letih, pa boste
odločali vi. Prav tako boste tudi
vi, na volitvah 26. in 27. oktobra,
odločili, kdo bo naslednji dve leti vodil
Študentsko organizacijo univerze v Ljubljani.
Verjamem, da imate fantov po toliko nečednih
poslih dovolj. Toda če se volitev ne boste udeležili, jim boste
podarili še en mandat. In s tem še dodaten čas za razmetavanje
z vašim denarjem. Pa naj bo ta občinski ali študentski.
Andraž Šiler, predsednik Kluba študentov Kranj

»Kot bi ne bili vsega skupaj napovedali. Tudi Muppetki so
imeli dolg črn klavir. Zdaj so se vrnili, obrisali prah z njega in
plavolaska nam je zaigrala prve takte Simfonije št. 5 v molu
(katerem koli) za Slovence in orkester, »Narodov blagor«. Sledili
so ji lokalni harmonikarji, ki jih za potrebe kampanje najamejo
skromnejši kandidati za poslance; velike ribe si priskrbijo cel

Še najbolj od vsega pa zakroži denar, ki se v zamaknjenih ciklih vrača k taistim ljudem. Navsezadnje gre za
že večkrat omenjeni princip gospodarstva, češ, »denar
je za med ljudi«.

bend […]. Govornik se mora na vsak način čim prej izjasniti
glede svojega stališča o aktualnih problemih (v kolikor dejansko ima neko stališče), kajti čim zadiši še po golažu in cvrtju
ter prikotalijo sodčke s pijačo, je publika prišla na svoj račun.
Čudi me popolna odsotnost smisla za simboliko: pijeta se tako
belo kot rdeče vino, jé pa se povečini rdeče meso. Občasno se
palačinke zažgejo in so potem črne. Lipov čaj namesto piva? Ali
pa koencim Q10, ki ga po vsej verjetnosti jemljejo na pogled nič
kaj postarani upokojenci? Ampak vse to so le naključja.«

Zakolobarili smo s konopljo in podobnim (nekaj heroinskih
navez je padlo od tedaj), s kamilicami in kamelijami, a tudi s
pisanjem. Muppetki so imeli, je pisalo dve leti tega, dolg črn
klavir. Zdaj so se vrnili, obrisali prah z njega in kratkolaska nam
je zaigrala prve takte Simfonije št. 5 v molu (katerem koli) za
Kranjčane in orkester, »Narodov blagor«. Sledili so ji lokalni
harmonikarji, ki jih za potrebe kampanje najamejo skromnejši
kandidati za župane. Govornik se mora na vsak način čim prej
izjasniti glede svojega stališča o aktualnih problemih (v kolikor
dejansko ima neko stališče), kajti čim zadiši še po golažu in
cvrtju ter prikotalijo sodčke s pijačo, je publika prišla na svoj
račun. Čudita, kot vselej, popolna odsotnost smisla za simboliko: pijeta se tako belo kot rdeče vino, jé pa se povečini rdeče
meso. Občasno se palačinke zažgejo in so potem črne. Najbolj
perfidno, s političnega in agronomskega vidika, pa je »bio«; pri
hrani gre zvečine za najbolj izmaličeno, kržljavo in prezgodnjo
bero popolnoma običajnega krompirja ali jabolk.
Celo suše, ledene dobe in povodnji prihajajo ciklično: v
našem primeru sta se cikla prekrila, prvi, torej volitve, s pridom
izkoriščajo drugega, torej povodenj, za metanje polen pod
noge. (Pogozditve so, mimogrede, tudi ciklična reč.) Ciklično se
tudi žanje; k temu pozivajo določeni kranjski županski kandidati. Kako bodo k žetvi pristopili, s srpom, koso ali kakšnim drugim
rekvizitom, ostaja zavito v koprene meglic.

Dve leti tega je približno takole pisalo v Zapiku na temo volitev,
parlamentarnih sicer. Tedaj smo v Kranju »jahali« na cvetličnih
koritih.
»V Kranju smo se na volitve pripravili na svojevrsten način:
postavili smo cvetlična korita. In le-ta niso prazna z namenom.
Jasno je, da bi bili lahko plačali zasaditev lokalnim cvetličarnam,
ampak: ali ni ceneje prepustiti strankarskim govornikom, ki se
bodo zvrstili v mestu, da sadijo rožice po dolgem in počez ter
tako poskrbijo za uboga, prazna kranjska korita? Prišle bodo
dame s kamelijami, upokojenci s kamilicami, konopljo bi v Kranju tako ali tako kar vsi, jaz osebno pa bi najraje posadil ginko, ki
je odlično naravno zdravilo proti pozabljivosti. Predvsem proti
tisti v zvezi s predvolilnimi obljubami.«
Letos so paradni konj ceste. Nujno potrebna prometna infrastruktura je začela v silno bojazljivih popkih odganjati prav v luči
prihajajočih volitev. Za posledico naj bi imela porast priljubljenosti, čeprav v praksi to pomeni le malo minimalen upad odpora
do lokalnih oblasti, edini efektivni porast se pozna pri kaznih za
napačno parkiranje v tem kaosu surrealistično premikajočih se
in na vse strani mezečih gradbišč.

Nujno potrebna prometna infrastruktura je začela v
silno bojazljivih popkih odganjati prav v luči prihajajočih
volitev. Za posledico naj bi imela porast priljubljenosti,
čeprav v praksi to pomeni le malo minimalen upad
odpora do lokalnih oblasti.

Še najbolj od vsega pa zakroži denar, ki se v zamaknjenih ciklih
vrača k taistim ljudem. Navsezadnje gre za že večkrat omenjeni
princip gospodarstva, češ, »denar je za med ljudi«. Krožnemu
potovanju k še enim volitvam se potemtakem pridruži se denarni cikel. Saj princip je čisto življenjski. Samo kategorija ljudi
ni natančno definirana.
Fokinjak
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OSIŠČE

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je uvedla nov, elektronski sistem subvencionirane študentske
prehrane, ki odpravlja bone v papirnati obliki ter uvaja sistem identifikacije in koriščenja bonov s
pomočjo mobilnega telefona ali brezkontaktne čip kartice, ki stane 15 EUR.

Anketa
Izobraževanje

praktičen, ker
Slišali sva, da je novi sistem bolj
Zdaj se šele vpisujeva v sistem.
vsakič znova
a
treb
dnost je pa najbrž to, da ni več
plačuješ z mobiteli. Največja pre
kupovati bonov.
a in Anja, 19

Kultura

Šport

Zdravstvo in sociala

Od A do Ž o elektronizaciji študentske prehrane

Šport

Zdravstvo in sociala

Izobraževanje

Izobraževanje

Šport

Kultura

Kultura

Tokrat podaljšujem status v sistemu. Sicer pa se mi vse skupa
j zdi super, ker
ni nobenih geografskih omejitev pri koriščenju. Sama slabih
izkušenj nimam, sem
pa slišala, da je pri nekaterih gostincih v Ljubljani slabši signal
.
Izobraževanje

Zdravstvo in sociala

Šport

Zdravstvo in sociala

Šport

Kultura

Izobraževanje

Anja, 23

Izobraževanje

rat se mi zdi v
Sem prvi letnik faksa, zato se šele vpisujem v sistem. Zaenk
je kot pa s
zmede
manj
pa
redu, ker mobitel imamotako ali tako vedno s sabo,
papirnatimi boni. Doslej sem o sistemu slišala samo dobre stvari.
Šport

Zdravstvo in sociala

Zdravstvo in sociala

Izobraževanje

Jerneja, 18
Kultura

Kultura

Izobraževanje

Registriral se bom naslednji teden. Vsi moji prijatelji že koristi
Zdravstvo in sociala

način in so zelo zadovoljni.

jo bone na tak

Kultura

Zdravstvo in sociala

Šport

David, 21

Izobraževanje

Cenik bonov v Kranju
Študentje nad sistemom navdušeni, malce
manj pa gostinci
Študenti so nad novim sistemom navdušeni, ne prav zadovoljni
pa gostinci. »Novi sistem je za nas precej počasnejši, saj mora
transakcijo vsak študent opraviti posamezno, dnevno pa je pri nas
med 70 in 80 študentov,« pravijo v kranjski Pizzeriji in špageteriji
Buf. Dodajajo še, da so imeli probleme doslej le 1. oktobra, ko je
študentom zavračalo transakcijo, vendar ne zaradi zrušitve sistema,
pač pa zaradi nepodaljšanega statusa. Študentje namreč – kljub
temu, da so imeli še veljavne subvencije iz prejšnjih mesecev –
zaradi nepodaljšanega statusa v sistemu teh bonov niso mogli
koristiti. Veljavnost subvencij je sicer še vedno tri mesece, kar
pomeni, da oktobrske subvencije koristite lahko do decembra.
»Sistema se moramo navaditi«, zaključujejo v Mona Lisi, še enem
izmed priljubljenih kranjskih ponudnikov študentske prehrane.
Sistem se je doslej že enkrat sesul, zato se gostinci bojijo, kaj bo šele
oktobra in kasneje, ko bo polno obremenjen. V tem primeru morajo
študenti namreč plačati polno cena obroka, brez subvencije, ki
znaša 2,62 €.  

Ponudnik
Dijaški in študentski dom Kranj
Galerija Dali
Gostilna Pri Viktorju
Kitajska restavracija Azija
Mlečna restavracija
Njamy – dostava
Okrepčevalnica Desetka FOV
Picerija Silvester
Pizzerija in špageterija Buf
Restavracija Interspar Kranj
Restavracija Iskratel
Restavracija Mercator Center
Restavracija McDonald's
Restavracija Mona Lisa
Titanik – catering
Tuš restavracija Planet Kranj
Tvojih pet minut

Naslov
Kidričeva cesta 53
Stritarjeva 5
Partizanska c. 17
Gosposvetska ul. 1
Maistrov trg 13
Šorlijeva 12
Kidričeva c. 55a
Cesta talcev 41
Stara c. 25b
Cesta 1. maja 77
Ljubljanska c. 24a
Cesta Staneta Žagarja 69
Koroška c. 4
Jaka Platiše 17
Britof 120
C. Jake Platiše 18
C. Staneta Žagarja 67

Šport
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Izobraževanje Zdravstvo in sociala

Šport

Študentska prehrana sodi pod okrilje študentskih organizacij
posameznih univerz in ne študentskih klubov, kot pogosto zmotno
mislijo študentje. Poskusni zajček novega sistema je bila Študentska
organizacije Univerze na Primorskem, ki je elektronizacijo uvedla že
maja letos, njej je julija sledila Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, z avgustom pa se ji je priključila še Univerza v Ljubljani.
Študentje se sicer trenutno registrirajo na kateri koli točki
študentske prehrane, ne glede na pripadnost univerzi. Denimo: če
ste študent ljubljanske univerze, registracijo lahko opravite v Kranju.
»To je, poleg splošne geografske neomejenosti koriščenja bonov,
ena izmed dobrodošlih novosti novega sistema,« razlaga študentka
Nena.
Pri prvem vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane
študent potrebuje indeks ali originalno potrdilo o šolanju, osebni
dokument, mobilni telefon in številko prijavnico, če se je že
predvpisal na portalu www.studentska-prehrana.si (predvpis
omogoča skrajšanje vrste); za podaljšanje statusa v sistemu
subvencionirane študentske prehrane študent potrebuje indeks
ali originalno potrdilo o šolanju ali študentsko izkaznico in osebni
dokument.
Študentska prehrana v Kranju sodi pod okrilje Študentske
organizacije v Mariboru, ki ima v Kranju dve prodajni mesti, in sicer
na Fakulteti za organizacijske vede ter na Info točki Kluba študentov
Kranj. Urnik ni fiksen, sprotno je ažuriran na izhodiščni strani
novega sistema: www.studentska-prehrana.si. Omenjena spletna
stran omogoča tudi osebni pregled nad stanjem subvencij, porabe
subvencij in osebnim profilom, malce manj pa je pregledna, kot
tožijo številni študentje, pri ključnih informacijah o uporabi in
težavah, ki se lahko pri tem pojavijo.
Študent lahko dnevno koristi 2 subvenciji, med njima pa more biti
4-urni razmik. S tem naj bi preprečili zlorabo, saj tako en študent ne

Katj

brez problema.
V sistem sem se vpisal že avgusta, doslej mi je vse delovalo
imel.
nisem
še
doslej
Super je, ker lahko ješ kjerkoli. Slabih izkušenj
Uroš, 27

Kultura

Kultura

V sistem se lahko študent vpiše kjerkoli

Registracija in uporaba

Šport

Zdravstvo in sociala

more plačati kosila še drugemu, po možnosti neštudentu. »Pa tudi
tistih nadležnežev pred prodajnimi mesti ne bo več, ki preprodajajo
bone,« je vesela študentka Nina. V novem sistemu subvencionirane
študentske prehrane tudi ni več geografskih omejitev, kar pomeni,
da subvencijo lahko študent koristi pri katerem koli ponudniku
subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji, ne glede
na kraj študija. »To je še posebej uporabno, če grem recimo na
morje, saj tudi tam lahko jem na bone,« je navdušena 19-letna
študentka Manca. Za koriščenje subvencionirane študentske
prehrane študent pri gostincu potrebuje mobilni telefon, osebni
dokument in denar.

Kultura

Razlika med prejšnjim in sedajšnjim sistemom je ta, da sta telefon
oziroma brezkontaktna čip kartica le identifikatorja, razliko v ceni, ki
jo je prej študent plačal na točkah študentske prehrane, pa študent
plača neposredno ponudniku subvencionirane študentske
prehrane. Če je študent prej plačal 2,45 evra za bon na blagajni
študentske prehrane, sedaj takšen znesek plača neposredno
gostincu.
Prenova odpravlja čakalne vrste ob nakupu bonov, saj je obisk točke
študentske prehrane nujen le enkrat na leto, in sicer ob vpisu oz.
registraciji (ne garantirajo pa, da ne boste takrat čakali v vrsti); prav
tako odpravlja geografske omejitve koriščenja bonov, kar pomeni,
da so prej študenti lahko kosili na območju ene univerze, odpravlja
vnaprejšnje plačilo in izbiro ponudnikov študentske prehrane, po
zagotovilih ŠOS pa tudi povečuje preglednost in transparentnost
nad porabo bonov.

Cena doplačila
1,58 €
2,88 €
2,48 €
1,88 €
1,88 €
2,48 €
1,00 €
2,38 €
3,08 €
2,08 €
2,08 €
1,68 €
1,71 €
1,47 €
2,58 €
1,68 €
1,38 €
Mojca Jagodic
Oto Žan
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Žiga Jeglič

“Vsak derbi predstavlja velik
psihološki prisitk, ki pa ga
moraš minimalizirati.”
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TÊTE-À-TÊTE

Žiga Jeglič
Žiga Jeglič je eden izmed najboljših mladih slovenskih hokejistov, ki letos že tretjo sezono zapored nosi
dres HK Acroni Jesenic, kjer se je v preteklosti s številnimi dobrimi igrami zelo izkazal. Lani je zaigral
tudi za reprezentanco, s katero se je z zmago na svetovnem prvenstvu 1. divizije uvrstil med hokejsko
elito, izbran pa je bil tudi za najboljšega igralca turnirja. Tokrat si je vzel nekaj časa za Zapik in nam
povedal nekaj o svoji hokejski karieri.

Kakšni so bili tvoji hokejski začetki? Kako to, da
si se odločil za hokej?
Hokej sem začel trenirato zato, ker so moji starši poznali
starše Boštjana Goličiča, ki je takrat ravno začel trenirati in so
jih navdušili. Zato sem s hokejom začel tudi jaz in na Bledu
igro hitro vzljubil, predvsem zato, ker je hokej zelo hiter. Na
začetku je bilo precej težko, dolgo sem se »lovil« na drsalkah.
Tako sem pri petih letih začel spoznavati čare te igre in kmalu postal popolnoma navdušen.

Mnogi tvoji vrstniki, npr. Boštjan Goličič, Gregor
Urbas, Jan Muršak, so se odločili za odhod v
tujino. Kako to, da se ti nisi nikoli odločili za
takšno potezo?
Tudi sam sem dobil ponudbe, vendar ekipa, ki je pokazala
največ zanimanja zame, potem ko smo na Bledu osvojili
naslov državnih mladinskih prvakov, ni bila iz tako zelo dobre lige. Vsi so takrat nekam odšli in jaz sem se odločil, da
prestopim k HK Jesenice Mladi. Mislim, da sem se odločil
pravilno, saj sem že naslednje leto dobil priložnost v članski
ekipi. Danes prav nič ne obžalujem, da nisem šel v tujino, saj
se bodo verjetno v prihodnosti še ponudile priložnosti za
odhod iz Slovenije.

»Bil sem presenečen, da sem sploh prišel v reprezentanco, ker sem pred tem trikrat izpadel v zadnjem delu
priprav.«

Kdo so bili tvoji vzorniki v mladosti?
Zgledoval sem se po mnogih igralcih, zelo všeč mi je bil Ivo
Jan, malce kasneje pa me je navduševal Marcel Rodman. Po
starejših igralcih, ki so že zelo izkušeni, sem se močno zgledoval in se zgledujem še danes.

Koga pa bi trenutno označil za najboljšega?
Pri nas je to sigurno Anže Kopitar, ki je tudi na svetu med
najboljšimi, poleg njega pa bi izpostavil še ruskega hokejista
Aleksandra Ovečkina in Kanadčana Sidneya Crosbyja.

Z Rokom Tičarjem in Robertom Saboličem se
letos v vašem napadu odlično ujamete. Kaj je
najpomembneje pri tem, da trije napadalci tako
dobro sodelujejo?
Najpomembneje je to, da smo vsi mladi, željni dokazovanja,
željni golov in imamo domiselne akcije. Poleg tega pozorno
upoštevamo navodila trenerja in na vsaki tekmi poizkušamo
narediti najboljše kar lahko.

Trenutno (ob nastajanju intervjuja) z Jesenicami v letošnji sezoni lige EBEL zasedate 4.
mesto. Kako visoko misliš, da lahko posežete
ob koncu sezone, kakšne imate cilje?
Mislim, da je letos realen cilj končnica in glede na dosedanje
prestave tudi verjamem, da nam bo to uspelo. V končnici
pa je, kot smo že videli v preteklih sezonah, vse mogoče in
takrat bomo poizkušali naredi čimveč.

Koga vidiš kot glavnega favorita letošnje sezone?
Kmalu si na Jesenicah dozorel in prestopil v
člansko zasedbo. Verjetno je bila razlika med
igranjem v slovenski ligi in v avstrijski inačici
Erste Bank Eishockey Liga velika?
Zagotovo je razlika v nivoju igre v slovenski in avstrijski ligi
zelo velika, vendar najprej sem moral še iz slovenske mladinske prestopiti v slovensko člansko ligo in to je še večji
preskok. Z igranjem v EBEL pa sem stopil še stopničko višje
in tu se hokej igra hitreje, več je igre na telo in vsi so fizično
izjemno močni. Ni prostora za napake, saj se vsaka napaka
hitro kaznuje.

Vsako leto je glavni favorit Salzburg, ker ima vsaj še enkrat
več denarja kot ostali, odličnega trenerja, odličen sistem
igre, super tujce, vsako leto so najmanj v finalu in ravno zato
so oni zmeraj favoriti. Imata pa tudi Dunaj in celovški KAC
močni ekipi, ki sta zaenkrat pokazali odlične predstave.

Ali je mogoče tebi osebno proti kateri izmed
ekip težje igrati kot proti drugim?
Zagotov je proti nekaterim težje, proti drugim lažje. Meni
osebno je zelo težko igrati proti Beljaku, ker njihovi branilci
igrajo zelo močno pred golom, prav tako mi je težko igrati
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proti zaprtim ekipam, kjer je težko priti do prostora za strel,
vendar se na vsako tekmo poskušam skoncentrirati in oddelati svoje naloge.

Največji hokejski derbi v Sloveniji je zagotovo
tekma Jesenice:Olimpija. Ali pred tekmami z
Ljubljančani čutiš kakšen poseben pritisk?
Vsak derbi predstavlja velik psihološki prisitk, ki pa ga moraš
minimalizirati. Tekme z Olimpijo je po eni strani vedno lepo
igrati, ker je veliko gledalcev, ampak to zagotovo prinaša
tudi večjo napetost.

Pogoste na derbijih tudi zapojejo pesti. Kaj
mora nasprotnik storiti, da igralca tako vrže iz
tira, da se odloči za pretep? Ali prihaja tudi do
besednih bojev?
Največkrat pride do pretepov v situacijah, ko ima kdo preveliko željo po zadetku in mogoče udari nasprotnikovega
vratarja. Takrat celotna ekipa skoči nadenj in pogostokrat
pride do pretepov. Vendar če si igralec ne želi pretepov, se
teh lahko izogne, saj ga ostali pustijo na miru. Predvsem
med starejšimi igralci in tujci je tudi ogromno žaljivk, ki
največkrat letijo na sodnike, ampak jih ti ne kaznujejo, saj do
njih gojijo nekoliko večje spoštovanje kot do mladih.

Kako pa se potem taki igralci, ki se med sezono
tepejo, gledajo v reprezentanci? Ali se tam pozabi klubske zadeve?
Po mojih izkušnjah se klubske stvari vedno pozabijo.
Mogoče se v preteklosti ni vselej pozabilo, saj sem slišal nekaj zgodb o problemih znotraj reprezentance pred časom.
Denimo letos je bil med sezono en precej velik pretep, a so
se te stvari že do naslednje tekme pozabile in smo se imeli v
reprezentanci zelo lepo.

Letos spomladi ste se s Slovenijo uvrstili na SP
elitne divizije. Kakšni so bili občutki, ko ste prvič
zaigrali z reprezentanco na večjem turnirju, takoj zmagali, se uvrstili naprej, ti pa si bil celo
izbrani za najboljšega igralca prvenstva?
Občutki so bili fenomenalni. Bil sem namreč že presenečen,
da sem sploh prišel v reprezentanco, ker sem pred tem trikrat izpadel v zadnjem delu priprav. Izbira za najboljšega
igralca je bila samo potrditev dobrih iger, ki sem jih kazal čez
celo prvenstvo, je pa veliko pripomogel tudi selektor, saj je
našemu napadu z Urbasom in Tičarjem zelo zaupal in nam
tudi ponudil ogromno priložnosti. Poleg tega nam je še uspelo osvojiti prvo mesto v Ljubljani, kjer nas je spremljalo
polno navijačev, in bil sem zelo presenečen ter v šoku.
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Ali igralci slišite, kaj skandirajo navijači?
Med tekmo se ne slišo točno vse, vendar veš, da navijajo
zate. Po nekem določenem času pa se zapomniš njihova
besedila in po daljšem obdobju približno veš za kaj se gre.

Kako pa se igranje za reprezentanco razlikuje
od igranja za klub? Ali so morda prisotnejša
močnejša čustva, ko zastopaš svojo domovino?
Gre za podobno zadevo, morda je bilo zato, ker smo igrali v
Ljubljani, prisotnih malo več čustev, saj je bil Tivoli vsako tekmo poln in je bil zelo lepo igrati. Vendar tudi na Jesenicah je
super vzdušje, tako da ne bi rekel, da se igra za reprezentanco in klub močno razlikuje, je pa zagotovo majhna razlika.

»Zagotovo je razlika v nivoju igre v slovenski in avstrijski ligi zelo velika, vendar najprej sem moral še iz
slovenske mladinske prestopiti v slovensko člansko
ligo in to je še večji preskok.«

S slovensko reprezentanco boste drugo leto
odšli na Slovaško, kjer se boste v skupini
pomerili z reprezentancami Rusije, Nemčije
in Slovaške. Kaj pričakuješ od tega prvenstva?
Katero ekipo vidiš kot glavnega favorita?
Letos maja bodo zagotove zelo težko tekme, že zaradi težkih
nasprotnikov v skupini. Nekako pričakujemo obstanek, tak
je cilj, kaj se bo zgodilo pa bomo še videli. Na Slovaškem
bo namreč zelo težka konkurenca. Kar se tiče favoritov pa
je vsako leto enako, prvi dve favoritinji sta Kanada in Rusija,
iz ozadja pa bodo kot vedno napadali še Švedska, Finska,
domačini Slovaki in Češka, ki je lani presenetila z odličnimi
igrami.

Iz sezone v sezono se dokazuješ tudi kot posameznik, kakšne pa imaš osebne cilje za nadaljevanje kariere? Ali si morda želiš nekoč zaigrati v NHL-u?
Moj glavni cilj je vsako leto biti boljši, nenehno napredovati.
Mogoče bom čez kakšno leto prestopil v tujino, v kakšno
boljšo evropsko ligo, NHL pa je zaenkrat še zelo daleč in se s
tem še ne obremenjujem.
Žan Sadar
Oto Žan

Borštnikovo srečanje
Osrednji slovenski gledališki festival, ki že vsa leta poteka v Slovenskem narodnem gledališču Maribor,
se bo letos odvijal od 15. do 24. oktobra.
Borštnik?
Marsikdo se bo verjetno vprašal kdo je
pravzaprav bil Borštnik in zakaj se vse
skupaj imenuje prav po njem. Ignacij
Borštnik je bil slovenski igralec in režiser,
ki velja za utemeljitelja sodobnega
slovenskega gledališča. Rodil se je
leta 1858 v Cerkljah na Gorenjskem
in bil prvi poklicni igralec in režiser v
sodobnem smislu besede. V svojem
življenju je ustvaril več kot 400 vlog in
režij na ljubljanskem in zagrebškem
odru in poučeval kot profesor dramske
igre in teorije na novoustanovljenem
konservatoriju v Ljubljani.
Malo zgodovine
To bo že 45. Borštnikovo srečanje
po vrsti, kajti prvič je potekalo leta
1966 pod imenom Teden slovenskih
gledališč ali tudi Teden slovenske
drame. Po štirih letih od ustanovitve
se je preimenovalo in tako je leta 1970
potekalo 5. Borštnikovo srečanje, ki pa
je poleg imena spremenilo tudi svoj značaj, saj so v festival
uvedli tudi tekmovalni del. V okviru srečanja gledališč se tako
podeljuje tudi najbolj prestižna nagrada za igralske dosežke pri
nas, Borštnikov prstan.

10. 2010), Iz antike (17., 18. in 19. 10. 2010) ter Interkritika (21.
in 22. 10. 2010), možen pa bo še ogled razstave Gledališki
utrinki, ki jo je v avli SNG pripravil Slovenski gledališki muzej v
sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje in katere glavna
tema bo 45 let Borštnikovega srečanja.

Potek festivala in letošnji program

Vstopnice

Festival poteka vsako leto v drugi polovici oktobra in traja deset
dni, gostitelj pa je vedno že prej omenjen SNG Maribor. Srečanja
se udeležijo vsa slovenska gledališča, zadnja leta pa tudi tuja,
gostujoča gledališča in strokovnjaki s področja gledališke
umetnosti. Festival obsega konference, simpozije, razstave
in pa seveda tekmovalni del, kamor se izmed vseh premier
ponavadi uvrsti le okoli deset, izbranih s strani selektorjev, ki so
izvoljeni z dveletnim mandatom. Letos sestavljajo strokovno
žirijo, ki bo podelila nagrade za najboljšo predstavo, režijo,
igralske in druge umetniške dosežke Melita Forstnerič Hajnšek,
Thomas Irmer, Amelia Kraigher, Katarina Pejović in Marko
Peljhan, žirijo za podelitev Borštnikovega prstana pa Aleš Jan,
Mateja Koležnik, Tone Partljič, Alja Predan in pa Milena Zupančič.

Tisti, ki ste vpis abonmaja, ki je trajal do 9. oktobra, zamudili, si
morda lahko še zagotovite karte na spletnih straneh www.sngmb.si in www.mojekarte.si ali po telefonu na številki 041 662
002. Če ste bolj avanturistične narave pa se lahko kar odpravite
v Maribor in svojo srečo preizkusite na gledališki blagajni, ki je
odprta od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 in od 17.00
do 19.30, v soboto od 10.00 do 13.00 in uro pred predstavo.

Na letošnjem Borštnikovem srečanju si bo moč ogledati kar
41 predstav in igro uveljavljenih igralcev kot so Uroš Smolej,
Jernej Šugman, Janez Škof, Jurij Souček, Pavle Ravnohrib, Primož
Ekart, Polona Juh, Jožica Avbelj in drugi. Nekaj predstav bo tudi
delo študentov AGRFT-ja, ogledate pa si lahko tudi predstave
gledaliških skupin iz Madžarske, Hrvaške, Srbije in Poljske.
V času srečanja bodo potekali še trije simpoziji: Vloga
dramaturgije – ključ do ustvarjalnega procesa v gledališču (16.

V času festivala bo dnevno vozil poseben festivalski
avtobus na relaciji Ljubljana (Hala Tivoli) – Maribor (Slomškov
trg) – Ljubljana, prevoz pa je možen s predhodnim nakupom
vstopnice.
Za študente in dijake so sicer letos pripravili izbor predstav
po za nas ugodni ceni. Vstopnice se gibljejo med cenama
5 in pa 7 eurov, naslovi izbranih predstav pa so Leonce in
Lena, Platonov, Škrip orkestra, Love Dolls, V šalo zavite resnice,
Moskva-Petuški, Metamorfoze, Miza ter Pes, pizda in peder.
Karte si lahko ob predložitvi dijaške ali študentske izkaznice
kupite pri blagajni SNG Maribor.
Urša Bajželj
Matic Zorman
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Rok Bohinc in Sašo Stare
Poznana tudi kot Bohn in Sašo. Organizatorja impro turnirja Spopad generacij, ki se bo od 20. do 22.
oktobra odvijal na Izbruhovem kulturnem bazenu, sta drugače improvizatorja, stand-up komika, vodje
Kuda Kiks, še kaj in včasih tudi študenta. Dobili smo se na kavi v Mitnici, kjer sem samo prižgal diktafon
in predlagal temo pogovora, debatirala pa sta sama. Iz njiju dobesedno vre, večkrat povsem banalne
asociacije povsem obrnejo smer pogovora, zraven pa sta pila sadni čaj in si sama zvijala cigarete.
S = Sašo Stare

B = Rok Bohinc
B:
S:
B:
S:
B:
S:
B:

Impro proti klasičnemu gledališču.
S: Če bi bilo klasično gledališče oseba, bi bila to stara mama.
B: Res stara. Antično stara.
S: In impro bi bil mlad postaven jedi. In če bi se stepla med
sabo ... Stara mama ima res izkušnje, precej ve in načeloma
ima kar izdelano svojo taktiko ...
B: ... ima pa hkrati tudi obrabljene kolke, ki lahko kadarkoli
razpadejo.
S: Jedi pa ima light saber in načeloma lahko premika stvari z
mislimi. Torej vemo, kdo bi zmagal.

S:

B:
S:
B:
S:

Humor v politiki.
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B: Imam občutek, da so na začetku vsi politiki imeli smisel za
humor, ampak so ga potem izgubili, ker so ugotovili, da
stvari, ki so se jim na začetku zdele smešne, niso smešne,
ampak žalostne.
S: Ljudje se radi delajo norca iz politikov, tudi jaz to rad
počnem, ampak zdaj smo po mojem prišli do točke, ko stvari
preprosto niso več smešne.
B: Je pa res, da vsakič znova presenečajo predvolilne kampanje.
Neverjetni so ...
S: Hahaha. Celotna politična scena je prav tragikomična. Še bolj
kot sami politiki in politika je pa tragikomično volilno telo.
Zdi se mi, da večina ljudi voli za iste že zadnjih 30 let, ker pač
zmeraj so volili za njih ...
B: Ampak tudi zaradi tega, ker pač na drugi strani nimajo neke
ustrezne celote, ki bi lahko nadomestila to. Ko je Pahor prišel
na oblast, smo vsi mislili, da bo zdaj kaj drugače. Ampak je isti
k....
S: Mislim, očitno je, da sva midva oba malo bolj levo usmerjena

B:

S:
B:

S:

...
Ne! Jaz nisem nikamor usmerjen. Jaz sem obupal nad
celotno politično sceno. Jaz sem za DeSUS.
Hahahaha! Ampak te razumem. Ti niti ne hodiš toliko ven,
zgodaj hodiš spat, tko odrasel si in odgovoren ... Razumem,
zakaj si za DeSUS.
Pa še zelo me privlačijo starejše ženske.
Bravo! Našel si si pravo stranko. Po mojem bi morali več stvari
urejati na tak način.
Po mojem bi morali vse stvari urejati ljudje. Politika naj
ureja zakone in take stvari, ki pa naj bodo pobuda iz strani
državljanov.
Ma daj no. Saj veš, da bo nekdo prišel in rekel: Ej, daj gremo
en zakon sprejet! Daj gremo se v vsi v petek brez hlač okoli
valjati! Veš da bi se to zgodilo. Vsaj jaz bi bil tak.
Nisem mislil iz tega vidika. Saj še vedno imaš ti politike, ki
bodo to sprejemali. Mislim, najbrž tak predlog ravno ne bi šel
skozi.
Ampak še vedno imaš tukaj Ruparja, ki je predlagal, da bi za
eno od poslank preverili mednožje, če je dejansko ženska.
No, če imaš take ljudi, bodo seveda podprli predlog, da v
petek hodimo brez hlač.
Mogoče bi morali za politike postaviti malo višje kriterije.
To je dobra ideja! Jaz bi volil zate.
Pa zelo preprost kriterij. Samo en psihološki test izvedeš, ali
je model debil ali ni. Čisto preprosto. Če je debil, ne more biti
politik.
Ja! Daš mu eno tablico, kjer so noter trikotnik, krog, kvadrat
in zvezdica in potem mu daš v roke trikotnik, krog, kvadrat in
zvezdico in če vse pravilno razporedi, potem je lahko politik.
In to bi moralo biti javno! In če tega ne bi mogel narediti, bi
vanj metali paradižnik.
Te spremembe sem drugače mislil bolj v takem stilu:
državljanska aktivnost ljudi, kjer obstajajo neki intelektualni
krogi, ki pripravljajo spremembe. Pa ne mislim intelektualni ko
v smislu res »pametni«, ampak kulturniki, umetniki, študenti,
upokojenci, ki bi zastopali prepričanja svoje skupine in bi
v nekem konsenzu iskali najboljše rešitve za vse družbene
skupine. Normalno imaš tu tudi neke gospodarstvenike, ki ti
povejo realno stanje.
Se pravi nek odprt forum idej, ker bi se jih potem predstavljalo
tistim, ki sprejemajo zakone.
V bistvu. Mogoče bi bilo treba prenesti več pristojnosti na
občine. Ker zdaj je po mojem vse preveč podvrženo temu, da
imaš ti leve in desne, koalicijo in opozicijo, ki si nasprotujejo
samo zato, da si pač nasprotujejo.
Ja, ampak a ni to poanta politike? Tako je zmeraj bilo.

B: Je, ampak temu bi se morali izogniti, da lahko pride do nekih
družbenih sprememb. Pa ni bilo vedno tako. Imel si grške
polise, kjer so ljudje imeli več besede.
S: Okej, ampak tam so tudi ljudje imeli svoje predstavnike, ki so
jih kamenjali, če niso izpolnili njihovih pričakovanj. V bistvu,
če tako pomislim, to niti ni tako slaba ideja.
B: Ja. Mogoče ne ravno kamenjanje, ampak pač zapreš jih ali
jim daš neko kazen. Na primer: stokrat napiši »ne bom več
dajal neumnih komentarjev«.
S: Ali pa »ne bom več kradel denarja«.
B: Čeprav, če krade denar mora iti pomojem kar v zapor.
S: In mora v svoje milo, ki mu bo padlo na tla v zaporu, vrezati
»ne bom več kradel denarja«.
B: Ampak kaj če je milo tekoče?
S: Ne sme biti. Mislim, da moramo sprejeti en zakon, da morajo
vsi v zaporih imeti trdo milo in da mora biti zelo spolzko. Čisto
tako, da bodo imeli še politiki, ki gredo v zapor, občutek, kako
se mi počutimo skozi tista štiri leta, ko so oni na oblasti.
B: Zdaj mi je všeč, da je šel en poslanec v zapor in bo dejansko
dobil naziv »lopov«. On je kradel denar, on je šel zaradi tega v
zapor, on je kazensko odgovoren za svoja dejanja ...
S: Nazivi: magisterij, lopov – to bi morali imeti! Tatu na čelo bi
mu morali dati! Tatu tat!

B:

S:

B:
S:

Ali mislita, da bi bilo kaj drugače, če bi bil humor
bolj prisoten med politiki?
B: Saj je. Najbolj mi je všeč ta varianta, kot je rekel eden od
poslancev, da ko so izven parlamenta, so med sabo prijatelji.
To so ljudje, ki se razumejo med sabo.
S: Ja. Skupaj ga pijejo in hodijo na prostitutke. In snifajo koko iz
njihovih hrbtov. Oprosti – tako predstavo imam jaz v glavi.
B: Zakaj pa ne? Se pravi, ne glede na to, koliko se kregajo v
parlamentu, so še vedno prijatelji. In humor je pri njih še
vedno prisoten.
S: Stari, včeraj sem ti skenslal tisti zakon, ki bi veliko ljudem
rešil službe. Hahaha. In potem se oba smejita temu! To je
hudo. Pa tudi karikature so prisotne znotraj politike! Recimo
Jelinčič. Imamo žive karikature, ki hodijo naokrog! Kako bi
narisal karikaturo Jelinčiča? Humor, ironija in sarkazem so
ves čas prisotni. Na žalost je ves čas prisotno tudi razočaranje
ljudstva. Ampak to je njim po mojem smešno! Če si bogat in
imaš oblast, je vse smešno, ali ni? Poglej, ljudje brez službe,
hahahaha!
S: Ko si ustvarjaš mnenje o politiki je tako kot takrat, ko prvič
seksaš. Ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak veš, da bo nekdo
pofukan. To je politika!

Kako iz odra vidita smisel publike za humor?
B: Meni osebno sej je nekajkrat zgodilo, da se bil kar malo
razočaran, ko sem še pred polovico predstave ugotovil, da
se publika smeji samo straniščnemu humorju – skret, fuk,
čefurji in podobno. Odvisno je seveda, kje nastopaš. Če greš
v neko majhno vasico, kjer so ljudje navajeni samo dnevnika
in nekih zabavnih oddaj in zaradi dela niti nimajo časa, da
bi vlagali v osebni razvoj, se pač zadovoljijo s preprostimi
stvarmi.
S: Zdaj da ne bo nekih zamer – oba sva ponosna potomca
delavskega razreda in iz tega izhajava, ne da gledava na to

B:
S:

B:
S:
B:
S:

z viška. Pač opažava, da je nekatere ljudi lažje zadovoljiti z
enostavnejšim humorjem, kdaj pa kdaj pa si pač razočaran.
Nekje na podeželju ne pričakuješ višjega smisla za humor,
ker pač ljudje niso tega navajeni. Pač največ, kar poslušajo,
je politična satira Radio Gaga, ki se meni osebno ne zdi
nek presežek. Imajo določene elemente, nimajo pa nekih
dobrih for, ampak je več ali manj neka improvizacija iz samih
karakterjev, ki se jim zdi smešna. Bolj kot se premikaš v mesto,
se takoj pozna, da pride študentska in dijaška publika, ki ima
drugačen humor.
Ampak ni nujno, da je tako. Dostikrat se tako zgodi, ni pa
pravilo. Zadnjič sem imel nastop v Šentjerneju, ki je prej
vas kot mesto, ampak so me presenetili z nivojem humorja
in je bilo odlično! V Kopru, kjer bi glede na velikost mesta
pričakoval višji nivo, pa so slabše sprejeli moj način humorja.
Je pa to odvisno od ogromno dejavnikov – atmosfera ...
In izobrazba, starost, okolje iz katerega izhajajo. Na
Gorenjskem imamo drugačen smisel za humor kot recimo
na Primorskem.
Ampak ko pridem na Štajersko, je pa recimo spet povsem
hudo. Jon Stewart, voditelj odlične politične satire Daily
Show, ki je začel v stand-upu, je super razložil zadevo. Najbolj
beden del tega poklica je to: imel sem bombastičen nastop
v nekem lokalu in lastnik mi je rekel, naj se vrnem čez tri ure
in imam še en nastop. Čez tri ure sem v istem prostoru, z
istim materialom, popolnoma pogorel. Tudi pri nas v Kranju
bi lahko imel zelo slab nastop, če bi bile okoliščine prave. Ni
mogoče povedati, kaj je odločilno za dober nastop.
Veliko je odvisno od samega komika in kvalitete njegovega
nastopa.
Recimo meni se As ti tud' not padu?! ni zdel smešen. Redko
katera fora mi je bila zabavna in celoten koncept oddaje
mi ni bil blizu. So pa ljudje, ki so nad tem navdušeni. Jaz to
spoštujem, različni ljudje imajo različen smisel za humor,
ampak te isti ljudje lahko tudi pridejo na moj nastop in se
smejijo mojim foram. Se pravi: isti ljudje z istim ozadjem se
lahko zabavajo na veliko različnih načinov.
Ampak to so ljudje, ki so zelo odprti glede svojega smisla za
humor. Imaš ljudi, ki bi se smejali čemurkoli, ker so tam zato,
da bi uživali.
Imaš pa tudi pubiko, ki misli: no, nasmej me. In seveda ga ne
moreš, razen če se res zelo potrudiš.
No, to je samo eden izmed dejavnikov, ki vpliva na dober
nastop.
Mogoče je ta pristop ljudi k humorju podoben kot do
politike. Veliko sranja lahko preneseš od komikov in od
politikov. Ljudje so odprti za humor ali pa niso odprti za
humor. Če so ljudje odprti za humor in se ti potrudiš, jih
lahko zabavaš. Izkušen stand-up komik bo profesionalno
odpeljal nastop in nasmejal ljudi. Pri improvizaciji je drugače,
saj predloge daje publika in že iz predlogov lahko precej
razbereš. Če bodo prvi trije predlogi za dejavnost fuk, seks
in analni seks, in ne od enega samega človeka, ki je slučajno
perverzen, ampak če je tako vzdušje, potem lahko nastop
prilagodiš. Iz tega vidika prilagodljivosti je impro precej nad
stand-up komedijo.
Jan Grilc
Matej Slabe
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Slovensko visoko šolstvo ali sprememba za
spremembo
Na vseh ravneh slovenskega izobraževalnega sistema, pa naj bo to osnovna ali srednja šola ali pa univerza, so spremembe edina stalnica. V zadnjem desetletju smo bili tako denimo priča uvedbi devetletke,
spremembam učnih načrtov, nenazadnje pa tudi (ne)slavni bolonjski reformi. Toda kljub temu, da slednja še ni niti zares zaživela – zadnji študijski programi so se ji 'prilagodili' z letošnjim šolskim letom
–, se v visokem šolstvu sodeč po novih osnutkih Nacionalnega programa visokega šolstva (NPVŠ) in
Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) obetajo še nadaljnji pretresi in korenite spremembe.
Na slovensko pojmovanje in izvedbo bolonjske reforme letijo
kritike iz vseh smeri. Nezadovoljni so študentje, profesorji
in nekateri tuji ocenjevalci. Skrajšanje študija, ena temeljnih
manter vseh ministrov, je doživelo popoln polom in se bo na
nekaterih fakultetah (denimo na pravni, kot je v intervjuju za
Dnevnik dejal donedavni dekan te fakultete Rajko Pirnat) še
podaljšal, kar je pokazala tudi analiza Študentske organizacije
Slovenije avtorice Jelene Štrbac. Vprašljiva je tudi enotna
strukturiranost programov po formuli 3+2 (nekaj fakultet, med
njimi FDV in PF, se je odločilo tudi za formulo 4+1), saj obstajajo
specifični študiji, ki se jih ne da oz. ne sme krajšati (kdo bi
želel, da ga pregleda doktor s tremi leti študija namesto oni
s šestimi?). Nadalje strokovnjaki in statistika opozarjajo, da je
slovensko visoko šolstvo še vedno zelo zaprto samo vase. Eden
od bolonjskih ciljev je bil povečati mednarodno mobilnost
študentov in profesorjev, a je po tem kriteriju Slovenija na repu
Evrope (a krivda za to leži tudi v zakonskih predpisih, kakršen
je tisti, da morajo predavanja potekati v slovenskem jeziku,
kar lahko težave povzroča že našim južnim bratom, kaj šele
nekemu Portugalcu ali Dancu). Problemi so nastali tudi v zvezi z
vrednotenjem stopnje izobrazbe po novih študijskih programih
v primerjavi s starimi (denimo znanstveni/strokovni magisterij).
Nekateri študenti trdijo, da so z Bolonjo postali preobremenjeni,
saj se po novem kot prisilo za reden študij uporablja tudi
kopičenje nepomembnih sprotnih obveznosti, zaradi česar
mladim primanjkuje časa za druženje, obštudijske dejavnosti
in študentsko organiziranje. Sploh če pri tem upoštevamo, da
se ob iskanju službe dandanes najbolj izplača imeti izkušnje
in priporočila, ki jih lahko dobiš bolj ali manj le z delom ob
študiju. Ob tako zaskrbljujočem stanju (ne le v Sloveniji,
podobne težave s to reformo imajo študentje po vsej EU) pa
se je Golobičevo ministrstvo odločilo, da gremo še v nadaljnje
spreminjanje visokošolskega sistema. Pričakovano se je tudi
glede tega usul plaz kritik.
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Pred letošnjim šolskim letom se je najprej odpor pojavil
zaradi nove „inovativne sheme“ (tako ministrstvo) financiranja
doktorskega študija. Kot pišejo v Mladini in menijo člani
iniciative Odbor za obrambo visokega šolstva in raziskovalnega
dela, ta „predvideva, da bodo sofinancirani samo tisti programi,

ki bodo v okvir doktorskega študija vključili raziskovalno delo
v povezavi z gospodarstvom ali z vnaprej predpisanimi 17
tematskimi področji, ki jih je določilo ministrstvo“. S takšno
„inovativnostjo“ se ni strinjala niti Univerza v Ljubljani, njen
rektor dr. Radovan Stanislav Pejovnik je zapisal, da univerza v
tako shemo ne more privoliti, saj se „nova shema osredotoča
le na povezave doktorskega študija z gospodarstvom, ne pa na
doktorski študij, katerega osrednji namen je razvoj znanosti in
pridobivanje novega znanja, kar je osrednja naloga univerze
na tej stopnji študija“. Kasneje je ministrstvo tem pritožbam
prisluhnilo.

»NPVŠ (Nacionalni program visokega šolstva) predvideva ločitev strokovnih programov od univerze in
ustanovitev novih t. i. politehnik, medtem ko bodo
univerzitetni programi ostali tam, kjer so zdaj.«

polovica pa na nove strokovne politehnike, kako pa bo z
osebjem ni popolnoma jasno.
Zgodovina politehnik je raznovrstna. V nekaterih državah
so jih uvedli in nato ukinili, v drugih jih še vedno imajo.
Nemci denimo imajo z njimi dobre izkušnje in funkcionirajo
zelo dobro, vendar je za to potrebno odlično sodelovanje z
gospodarstvom. Britanci pa so jih po drugi strani uvedli že pred
skoraj pol stoletja, a jih kmalu za tem tudi ukinili. Premisliti kaže
tudi dejstvo, da je bil prav dvostopenjski študij po bolonjski
reformi namenjen takšni diferenciaciji, kot naj bi se zgodila po
trenutnih predlogih. Po prvi stopnji naj bi dobili hitro zaposljive
kadre, ki imajo za seboj dovolj prakse, medtem ko bi se tudi bolj
teoretično usposobljen kader izobrazil še na naslednji stopnji.
Toda ta ideja pri nas ni zaživela, saj je zaradi novega vrednotenja
stopnje izobrazbe prišlo do navala na drugo stopnjo, poleg tega
pa v študijskem procesu na prvi stopnji skorajda ni omembe
vrednega praktičnega usposabljanja, opozarjajo kritiki.
Ti pa se ne ustavljajo tu. Opozarjajo še, da naj bi šlo za
podrejanje najvišjih institucij izobraževanja interesom kapitala
in gospodarstva ter za omejevanje akademske svobode. Eden
najglasnejših nasprotnikov sprememb je sociolog dr. Rastko
Močnik, ki pravi, da slovenskemu gospodarstvu ni moč zaupati.
Še pred uvedbo bolonjske reforme je opozarjal na njene pasti,
denimo podaljšanje študija namesto skrajšanja ali to, da bo
šele druga stopnja izobrazbe enaka dotedanji diplomi, kar se
je tudi res zgodilo. Takrat je med drugim dejal tudi, da ideja o
boljši mobilnosti med univerzami ni nič novega, saj so te to
že poznale v različnih oblikah in da je bila povsem delujoča.
Tako kot takrat pa tudi zdaj opozarja, da se sicer ne bi smelo
strogo razločevati med znanostjo in gospodarstvom, saj sta
medsebojno povezana, vendar se boji podreditve izobraževanja
kratkovidnim gospodarskim interesom, kar bi vodilo v hudo
znižanje kvalitete izobrazbe. Takšnim pomislekom v prid

govori tudi RISS, kjer je mnogo novodobnega „gospodarskega
žargona“, le malo pa je govora o raziskovanju in bazični
znanosti. Ne smemo namreč pozabiti, da je aplikativna znanost
sicer potrebna, vendar velikih premikov in novih spoznanj ni
brez svobodnega raziskovanja v vseh smereh. Nenazadnje se
zapostavljata tudi družboslovje in humanistika, brez česar ni
družbeno-kritičnega premisleka. Brez tega pa se polje svobode
(in blaginje) lahko hitro skrči, družba pa zaide po poteh, ki niso
tisto, česar naj bi si ljudje želeli.
Poleg tega že omenjeni nekdanji dekan pravne fakultete
Pirnat pravi, da so „na univerzi že hudo utrujeni od vsega
tega reformiranja“. Na nekaterih fakultetah morajo že zdaj
izvajati študijske programe po dveh sistemih, ob predvidenih
spremembah pa jim bo naloženo še novo delo. Meni, da je
„mnogo prenagljeno uvajati novo reformo, ne da bi se najprej
soočili s posledicami bolonjske“. Je pa mnenja, da ni vse črno.
Dejal je, da je dobro „že to, da o problemih visokega šolstva
lahko razpravljamo, preden je sprejet zakon. Zelo dobro so
diagnosticirane tudi glavne težave“, vendar so po njegovem
predlagane rešitve še povsem nedodelane.
Očitki predlaganim spremembam so tako bolj ali manj takšni,
kot so v našem visokem šolstvu prisotni že dlje časa. Skrb
vzbujajoče je lahko tudi dejstvo, da je že implementacija
dobrih predlogov pogosto izvedena slabo. Upamo lahko le,
da bo ministrstvo v javni razpravi poslušalo vse vpletene strani
– tu bi bilo verjetno potrebno tudi večje angažiranje mladih,
ki jih spremembe najbolj zadevajo – in v končnem predlogu
upoštevalo vse konstruktivne predloge. Izobrazba je namreč
tisto, kar bo odločilnega pomena za svet, v kakršnem bomo
živeli v prihodnosti.
Dejan Rabič
blogs.ubc.ca/ross

NPVŠ in RISS sta dokumenta, ki bosta pomembno vplivala
na dogajanje v visokem šolstvu v naslednjih letih. NPVŠ tako
predvideva ločitev strokovnih programov od univerze in
ustanovitev novih t. i. politehnik, medtem ko bodo univerzitetni
programi ostali tam, kjer so zdaj. Politehnike bi postale bolj
povezane z gospodarstvom, na njih bi se šolanje osredotočalo
na prakso. Po drugi strani bi bili univerzitetni programi tisti, ki bi
se več ukvarjali s teorijo in novimi dognanji, znanostjo v njeni
osnovni obliki. Sicer na ministrstvu pravijo, da to ne pomeni
stroge ločitve, saj naj bi na obeh vrstah šol še vedno obstajali
tako teorija kot praksa, le v različnih odmerkih.
Pri tem pa se pojavljajo različna vprašanja o čisto tehničnih
aspektih takšne ločitve politehnik od univerze. Denimo kaj
bo s prostori? Bodo nove šole dobile nove, ločene prostore?
Kaj pa kadri, bodo isti profesorji in asistenti predavali na
večih ustanovah? Pa administrativno osebje? In študenti?
Predlagatelji predvidevajo, da se bodo študenti v prihodnjih
letih odločali tako, da jih bo polovica šlo na univerzo, druga
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Čeprav sva bila pred odhodom prepričana, da je plesanje ob
ognju le popačen medijski kliše reprezentiranja Afrike, se
začudena kmalu zares znajdeva v osupljivem prizoru. Zbor
starešin, zaobsegajoč predstavnike različnih vasi, se odloči, da
najo prekrstijo v prava Masaja in po krajšem ceremonialnem
obredu v soju ognjenih plamen sva ponosna nosilca imen s
čudovitim pomenom. Slovesna priložnost je pospremljena z
nekaj plesno-pevskimi točkami, ki se nadaljuje pozno v noč.
Poleg izbire imena za naključne mimoidoče bele popotnike se
zbor starešin ukvarja tudi z resnejšimi temami, saj so izkušeni
Masaji hkrati sodniki, politiki in svetovalci, katerih beseda zlahka
preglasi državne zakone.

Med kenijskimi Masaji: Kralji savan
Luknjasta cesta potone pod rdečim prahom, v katerega se ugrezajo naše avtomobilske gume. Zaprašeno
okno okvirja prostrane ravnine savane z redko razstresenim grmičevjem, nenavadno zveriženimi
drevesi in čredo zeber ali osamljeno žirafo tu in tam. V fokusu pogleda se kmalu izostrijo živopisane
podobe gologlavih žena in s sulicami opremljenih mož, s katerimi si delimo zimporvizirano cesto. Še
preden se uspeva z uščipom prepričati, da je filmska scena pred našimi očmi resnična, avto zavre pred
v zid urejenim kupom vej in blata, ki nas ločuje od vstopa v pravo masajsko življenje.
Živahni kriki otrok, ki prevevajo topel kenijski večer, se ob
stiku z najinima obledelima obrazoma hipoma pretopijo v
krčevit jok. »Niso še videli belega človeka ali dekleta z dolgimi
lasmi,« v smehu obrazloži najin prijatelj Freddy, ki naju je
na najino prošnjo z veseljem odpeljal v svojo domačo vas.
Življenje najmlajšega člana masajskega sveta svoje skupnosti
je razpeto med delom v nevladni organizaciji v najbližjem
mestu in svojo rodno manyatto. Medtem ko čez teden osvešča
o nevarnostih AIDS-a, potencialih demokracije in išče poti
do mirne medplemenske simbioze, se ob vikendih s polnimi
vrečami osnovnih surovin vrača v iz blata, vej in urina sezidano
kočo k svoji mami in ostalim sorodnikom. Skriti v divjem
objemu savane, se uspešno upirajo težnjam domače vlade po
izkoreninjenju tradicionalnega polnomadskega življenja.
Ker solze še kar neustavljivo vrejo iz ogromnih otroških oči,
pozabiva na svoja anti-imperialistična načela razkazovanja
moči in bogastva z deljenjem bonbonov in mladino podkupiva
z belim kruhom, ki nemudoma lačno izgine v njihova usta.
Kruh je cenjena redkost, saj za edini finančni priliv
skrbita izključno Freddy in njegov brat, ki svojo
skromno plačo zamenjata za živež za
celotno vaško skupnost.

20

Denarja je komaj dovolj za nekaj moke, sladkorja in kakšen kos
zelenjave, ki jih njegova mama – zakuhane v solidno okusne
jedi – distribuira med svoje sorodnike. Da je hrana izključno
sredstvo za preživetje in ne gurmanska izkušnja, se v naslednjih
dneh prepričava ob skromnih in redkih obrokih, ki iz najinih
trebuhov ne uspejo povsem pomesti pajčevin lakote. Še bolj
problematična je voda, ki skozi suha savanska tla sramežljivo
prodre v več kilometrov oddaljenem izviru. Rjava brozga z
dodatkom utopljenih mrčesov, ki jo v posušenih bučah in
nekaj kanistrih žene vešče pritovorijo na svojih glavah, služi
za osnovno ohranjanje higienskega minimuma, površno
splakovanje posode in pitje.
»Grajenje hiš je izključno ženska domena,« pove Freddy
in naju povabi v kočo, ki jo je brez enega samega žeblja
zgradila njegova mama. Vroč in temen prostor prežema ostra
aromatična kombinacija živalskih izrebkov, dima in večerje. »Žal
ne bosta spala z nami, ker bodo tvoji dolgi lasje prelahka tarča
za bolhe,« odvrne najin gostitelj z vidnim razočaranjem, čeprav
mi misel na zamujeno priložnost spanja z tridesetimi kozami,
desetimi otroki in nekaj sto bolhami ne uspe ravno pokvariti
dneva. Svoji spalki tako razgrneva na masajskih odejah v koči
za shranjevanje zunaj vaške ograde, ki ponoči odganjajo lačne

leve in druge zveri. Od bolh k levom, lepa reč!
Masaji so poznani po svojih bojevniških spretnostih in prav
vsak moški je moral ob vstopu v odraslost svojo sulico zariti
v umirajoče levje telo. Pravzaprav je ubijanje levov tako
priljubljen »hobi«, da postajajo kralji živali na kenijskih tleh
močno ogroženi. A tradicije so za omenjeno pleme bolj
pomembne kot okoljevarstveniški projekti, kar pričata tudi
globo ukoreninjeno žensko obrezovanje ter luknjanje in
daljšanje ušes. Bliskovit tečaj masajskih tradicij, ki mi ga je pred
odhodom v vas odrecitiral Freddy, ni pustil želenih rezultatov in
kar naprej se motim, pred kom se moram ob pozdravu skloniti
in se pustiti pobožati po čelu, komu moram ponuditi roko in
katero od fraz v maa jeziku moram pripeti svojemu dejanju, kar
je posebej pomembno predvsem za ženske.

A vladne ideje se počasi tihotapijo v masajsko življenje. Eden
od nedavnih projektov je bil povezan z ustanovitvijo šol, ki bi
nomade zadrževale na istem mestu in bi male Masaje primerno
vzgojile v dobre državljane. Iz »naše« vasi hodi v šolo samo en
fant, eno dekle pa jo je že zapustilo. Razlog ni bila njena lenoba,
vendar učiteljevo posilstvo, ki je vodilo v nezaželeno zgodnjo
nosečnost. »Žene vedno rojevajo v svojem domu,« razloži in
Freddy in nam razloži, da Masaji ne hodijo v bolnice, saj nimajo
nobenih možnosti transporta, denarja za plačevanja uslug niti
zaupanja ali znanja o sodobnem zdravstvu. Življenjski krog
ostaja naraven: bolni umrejo, močnejši preživijo in življenje
teče dalje. »Vode ne moreš pripraviti, da bi tekla navzgor,«
skomignejo z rameni.
Masajski dan se začne z brutalno zgodnjih bujenjem. Ženske že
ob prvem svitu pomolzejo živino in pripravijo čaj s sladkorjem,
ki bo predstavljal zajtrk. Moški se oborožijo z lesenim orožjem,
se zavijejo v nepogrešljivo shuko, masajsko ogrinjalo, in jo v
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družbi otrok mahnejo na pašo. Medtem ko se moški sprehajajo
z živino, ženske pripravljajo hrano, obnovijo zaloge vode,
pospravijo po koči in poskrbijo za mlajše otroke. Tudi sama
poprimeva za leseno palico in se poženeva za čredo koz in krav.
»Živina je nadvse pomembna, saj predstavlja naše bogastvo,«
razlaga Freddy, ki bo za svojo čredo krav kmalu kupil svojo
bodočo ženo. Poleg bodočih sopotnikov krave poplačajo tudi
prekrške in se ponašajo kot darila ob posebnih priložnostih.

Novost za gorenjske dijake
Z letošnjim šolskim letom je Gimnazija Kranj svoje metode poučevanja drastično spremenila. Seveda
si je to dovolila le v razredu dijakov, ki so se odločili opravljati Mednarodno maturo (MM). Program
Mednarodne mature pa je za Gimnazijo Kranj pomembna pridobitev, saj je tako postala prva gimnazija
na Gorenjskem in tretja gimnazija v Sloveniji s tem programom.
Ravnatelj Gimnazije Kranj, Franci Rozman, je pred dvema
letoma za Zapik povedal, da si kranjski hram učenosti že nekaj
časa pridobiva vso potrebno birokratsko dokumentacijo za
uresničitev ideje o MM. To mu je z letošnjim šolskim letom
tudi uspelo, kar je tako rekoč poseben dosežek in pridobitev
za celotno Gorenjsko regijo. Kranjska gimnazija je sicer licenco
za izvajanje MM pridobila že v lanskem koledarskem letu,
decembra 2009. Do septembra 2010 pa so imeli tako vodstvo
šole kot tudi profesorji čas, da so se udeležili raznih seminarjev,
tečajev angleškega jezika in se tako v dokaj kratkem obdobju
pripravili na drugačen poklicni izziv.

Medtem ko se skupaj z dečkom, ki obiskuje angleško šolo,
podiva za pobeglimi kozami, ga povprašam o njegovi družini.
»Moja starša sta mrtva,« pove brez pretirane emocionalnosti.
Masajska gospodinjstva so komunalna, družine poligamne in
zato ogromne, otroci pa skrb celotne skupnosti. Odraščajoči
potomci tako niso središče vesolja svojih ambicioznih
staršev po vzoru zahodne vzgoje, vendar so deležni skoraj
enakovredne nege in ljubezni od vseh članov svoje skupnosti.
Odsotnost zasebne lastnine (no, pravzprav kakršnekoli lastnine)
in tekmovalnosti med vrstniki se odraža tudi v solidarnem
odnosu med otroci. Celo star stopljen twix, ki se je valjal nekje
na dnu moje borše, si otroci razdelijo na povsem enake dele
in si vsak svoj miniaturen košček prisvojijo brez prerivanja
ali prepiranja. »Daj me raje slikaj,« razblini moj antropološki
premislek o socialnih strukturah moj novi prijatelj in že se smeji
svoji poplešujoči podobi na ekranu digitalne kamere.

MM je program, ki je namenjena pripravi na študij na (tujih)
univerzah. Pouk pri vseh predmetih, razen pri materinščini in
ostalih jezikih (kot izbirnih predmetih) poteka v angleškem
jeziku. Tako je učni načrt zasnovan za izvajanje v 3. in 4. letniku
gimnazije.
Večina dijakov iz oddelka MM na Gimnaziji Kranj je to
gimnazijo obiskovala že od 1. letnika dalje in torej srednje šole
niso izbrali na podlagi želje po opravljanju MM. Nekaj dijakov iz
tega oddelka pa je popolnoma spremenilo kraj bivanja in krog
znancev ter prijateljev z namenom biti v programu MM in nato
tudi uspešno opraviti izpite Mednarodne mature.

Zamazana od rdeče zemlje, odišavljena s kravjim parfumom
in v spremstvu razočaranih otrok, ki naju prepričujejo, naj vsaj
enega od njih vzameva v Slovenijo, se zdrenjava v prepolno
staro kripo. Suhe in visoke mahajoče podobe postajajo vse
manjše, dokler se ne zabrišejo s veličastno podobo savane.
Zaželiva si, da bi čim dlje ostali tako naravno zliti s kenijsko
divjino.
Pina Sadar
Ekke Vasli
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Program, ki spodbuja k izražanju lastnih mnenj in svobodi
razmišljanja, je sestavljen iz manj predmetov, kot smo jih
Slovenci navajeni na naših splošnih gimnazijskih programih.
V prvih treh letih je število predmetov na splošnih gimnazijah
višje od 10, medtem ko je program MM zastavljen na drugačnih
načelih. Dijak MM ima »zgolj« 7 predmetov, ki imajo posledično
večje število ur. Tako se lahko dijaki in profesorji bolj poglobijo
v obravnavano snov.

Tipična komparacija MM in slovenske mature je pri predmetu
Slovenščina. Pri klasičnem pouku slovenščine dijaki v štirih letih
intenzivno preletijo celotno svetovno in slovensko književnost
od samih začetkov pa do sodobnosti, hkrati pa naj bi se
izpopolnili v poznavanju slovnice v dokaj širokem pomenu te
besede. Tudi če za zgled vzamemo zgolj pouk 3. in 4. letnika,
je snovi ter literarnih besedil ogromno. V MM pa se dijaki
poglobijo zgolj v literaturo in še to v okrnjeni meri. Osredotočijo
se na posamezne tekste in avtorje ter jih podrobneje razčlenijo.
S takim načinom dela lahko tudi dijaki, ki niso zainteresirani za
kronološki pregled književnosti oziroma se jim je ravno zaradi
tega književnost zagabila, pridobijo zanimanje za literaturo.
Na gimnazijah ter ostalih šolah po svetu imajo pri vpisu
v program MM postavljene določene omejitve oziroma
standarde znanja. Na Gimnaziji Bežigrad je pogoj za vpis na MM
aktivnost dijakov na najrazličnejših področjih ter doseganje
visokih uvrstitev, rezultatov ter nenazadnje tudi učni uspeh.
Dijak naj bi bil v 1. in 2. letniku vsaj prav dober. Ocena pri
glavnih predmetih: slovenščini, angleščini in matematiki pa ne
bi smela biti nižja od 4.
Gimnazija Kranj pa se bo očitno poizkusila uveljaviti brez
(nepotrebnih) omejitev in morda kasneje, ko bo zanimanje
za MM med mladimi gimnazijci poskočilo, postaviti določene
norme, ki bi programu MM tudi na Gorenjskem pustile
pozitiven, uspešnejši pečat.
&

Barbara Zupanc

Filip Jozić, dijak programa MM,
je o svoji odločitvi glede izbire
tega programa povedal: »Izbral
sem ga zato, ker je nato lažje iti
na študij v tujino. Na Gimnazijo
Kranj sem prišel iz Umetniške
gimnazije
Nova
Gorica,
dramsko gledališke smeri. Všeč
mi je, da je pri jezikih poudarek
na književnosti in ne na slovnici
in da nas spodbujajo k razvoju
naših lastnih stališč.« Njegove
sanje so študij režije v ZDA in
sicer na New York University.
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Olimpijsko vzdušje v Selci
Ker Zapikovci radi potujemo in hodimo na izlete, tudi ta mesec nismo mogli brez njega. Za destinacijo
smo po nekaj dolgih pogovorih izbrali Prvo gorenjsko olimpijado. Piknik, kjer naj bi se zbrali predstavniki vseh študentskih klubov iz gorenjske regije, so organizirali člani Kluba študentov Selške doline, tako
da smo se v soboto, 2. oktobra, odpravili v Selco.
Nekoliko presenetljivo smo bili tokrat na izletu sami fantje, a
to nam prav zagotovo ni pokvarilo izleta. Vožnja do Selce ni
trajala dolgo, čeprav bi jo po pričevanju nekaterih udeležencev
še skrajšali po cesti čez hrib Jošt namesto ˝okol' rit u varžet˝
skozi Škofjo Loko. No, smo pa tisto pot izkoristili na poti nazaj
in si v nočni perspektivi ogledali še Čepulje, Pševo
in Javornik. Idilična lokacija ob Športnem
parku v Selci nas je pričakala v nekoliko
hladnem, a zato vsaj suhem vremenu.
Organizatorji so se izkazali, saj
smo takoj opazili, da nam tisto
popoldne jedače in pijače res
ne bo zmanjkalo. Poskrbeli so
tudi za prijeten ambient, za
katerega je skrbel predvsem
dober izbor glasbe. Fantje in
dekleta iz Selške doline so nas
lepo sprejeli in bili nasploh ves
čas zelo gostoljubni.
Poleg članov našega Kluba
študentov Kranj se je na pikniku
pričakovalo še jeseniške, radovljiške,
škofjeloške, tržiške in žirovske študente
ter študente iz Poljanske doline. Organizatorji
so predlagali predvsem nekatere športne aktivnosti,
prednjačila naj bi nogomet in prstomet, po domače metanje
balincev. Na žalost smo športe preskočili, na kar pa so vplivali
različni dejavniki. Na pikniku so bili poleg našega kluba prisotni
le še organizatorji in člani Kluba škofjeloških študentov, poleg
tega pa je bila iz obeh gostujočih klubov udeležba bolj borna,
saj smo se na primer sami odpravili tja samo z enim avtom.
Nekoliko nam jo je zagodlo tudi ne ravno toplo ozračje, pa tudi
vsi udeleženi so se raje zadrževali ob roštilju kot na nogometni
zelenici.
Seveda se v pogovorih nismo mogli izogniti aktualnem
dogajanju v vseh klubih in predvsem v naši krovni organizaciji,
zvezi Škis. Nekaj besed je bilo o brucovanju, ki ga v petek, 22.
oktobra organizira Klub škofjeloških študentov, kjer bodo za
svoje bruce pripravili krst, po njem pa še zabavo Pri rdeči ostrigi,
kjer bodo nastopili The Rude Skankers in Dubioza kolektiv.
Nekaj besed smo rekli tudi o prihajajoči Škisovi štafeti. Gre za

projekt, ki združuje povezovanje študentskih klubov med seboj
in ozaveščanje o zdravi prehrani ter športnem načinu življenja,
saj Škisova štafeta po Sloveniji potuje s pomočjo kolesarjev
različnih klubov. Medtem ko je štafeta v času, ko berete
Zapik, že prepotovala štajersko, celjsko-savinjsko, dolenjsko in
osrednjo regijo, pa bo v gorenjski in primorski
regiji potekala ravno v času izida Zapika.
Pogovor je tekel tudi o prihajajočih
volitvah za predsednika zveze
Škis, saj bo moral dosedanju
predsednik Marko Funkl predati
svoje ˝žezlo˝ naprej. Seveda
se določene špekulacije o
kandidatih že pojavljajo, kaj
več pa je težko reči.
Kot se za kranjčane spodobi,
smo se zelo aktivno vključili
tudi v dogajanje na pikniku,
saj smo prednjačili pri pripravi
hrane na roštilju (nekoliko je k
temu pripomogla tudi neodločnost
organizatorjev in naša lakota) in tudi
kasneje pri pospravljanju hrane z roštilja.
Kljub drugačnim načrtom o zgodnjem odhodu pa
smo se izkazali tudi kot odlične žurerje, saj smo proti večeru
poskrbeli predvsem za veliko smeha med ostalimi udeleženci,
kajti naši člani so polni zanimivih in predvsem smešnih izkušenj.

BOWLING KLUB 10
1h bowlinga
brezplačna izposoja obutve

PROTENEX
BADMINTON
MULTI IGRIŠČE
TENIS

2,50 EUR

A2U BIKES

VITACENTER

FOTO BONI
9,00 EUR

AEROBIKA
4 vadbe
8 vadb
mesečna karta - neomejena

6,00 EUR

FITNES CENTER POPAJ

razvijanje 4 fotografij

RC VOGU
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

15,00 EUR
25,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
4,00 EUR
18,00 EUR
28,00 EUR

MAXXIMUM SHOP

Okoli enajste ure zvečer se nam je le uspelo posloviti,
organizatorjem smo se najlepše zahvalili za povabilo, svoje
druženje pa v nekoliko okrnjeni postavi nadaljevali v domačem
Kranju. Saj veste, povsod je lepo, a doma je najlepše! Na pikniku
smo se dogovorili, da bo Gorenjska olimpijada naslednje leto
vsekakor postala tradicionalna, poskušali pa bomo vsekakor
odigrati tudi kakšno nogometno tekmo, pa četudi z mešanimi
ekipami.

20% popusta pri nakupu športne prehrane

Domov smo se vrnili z lepimi občutki, še enkrat pa gre za
prijetno popoldne zahvala Klubu študentov Selške doline.

PLATINUM TAXI

Luka Stare

FITNES
mesečna karta – dopoldanska
mesečna karta – neomejena
trimesečna karta - neomejena
AEROBIKA
mesečna karta – neomejena
FITNES/AEROBIKA
8 vadb
12 vadb
SAVNA
1h
3h
BADMINTON

15% popusta pri nakupu in servisnih storitvah

KONCERTI.NET
5% popusta pri nakupu aranžmajev

Mesečna vadba
1 obisk/teden
2 obiska/teden
3 obiski/teden

vožnja po Kranju in okolici
1 km vožnje

fitnes - mesečna karta
aerobika – mesečna karta

24,00 EUR
35,00 EUR
95,00 EUR
36,00 EUR

22,50 EUR
27,00 EUR
31,50 EUR

4,00 EUR
0,80 EUR

5,00 EUR
12,00 EUR
5,00 EUR

KNJIŽNICA KRANJ

TAXI MONET
0,65 EUR

tečaji tujih jezikov

260,00 EUR

2,40 EUR cenejša članarina

MEGACENTER
19,50 EUR
28,00 EUR
34,00 EUR

24,00 EUR
24,00 EUR

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

MAXXFIT
15 % popusta pri fitnesu, aerobiki in kombinirani
vadbi

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

0,04 EUR
0,07 EUR
0,09 EUR
0,45 EUR
0,50 EUR
0,08 EUR
0,15 EUR
0,15 EUR
1,00 EUR

10,00 EUR

6,50 EUR
13,00 EUR

ŠD ČRNI PANTER
mesečni tečaj kickboxa

25,00 EUR

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
2,50 EUR cenejša vstopnica

FLY BOX
1 vadba
mesečna vadba

3,00 EUR
27,00 EUR

EVENTIM
prodaja kart

DRUŠTVO KI AIKIDO

GBD GORENJSKA
BORZNOPOSREDNIŠKA
DRUŽBA D.D.
ob nakupu vrednostnih papirjev
odpiranje trgovalnega računa

20,00 EUR
27,90 EUR
8,50 EUR
4,30 EUR
6,80 EUR

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

KŠK
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

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

25,00 EUR
36,00 EUR

MEDNARODNA ŠTUDENTSKA
IZKAZNICA ISIC

PILATES KRANJ

1 km vožnje
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9,00 EUR
37,00 EUR
10,00 EUR

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
OLIMPIJSKI BAZEN
enkratna vstopnica

FITNESS STUDIO IRENA

PROŠPORT
8,00 EUR

mesečni tečaj ki aikida
brezplačno

GAMING SHOP
popust pri servisu računalnikov in nakupu
računalniške opreme

27,00 EUR

PARKIRNE KARTICE ZA
KRANJ
4,00 EUR

MASIRANJE.NET
20% popust pri masaži hrbta, nog ali telesa

Cenik velja od 4. 10. 2010. Vse cene so v EUR in �e vsebujejo DDV.
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Šport

NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ
Izobraževanje

za mesec oktober in november

Ex-yu
evergreen

Kultura

Šport

Zdravstvo in sociala

ŠPORT

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

Izobraževanje

22. oktober 2010, sobota
Pikado turnir
17.00, Prošport center, Stražišče, člani KŠK 1 €, nečlani 2 €,
informacije: pikado@ksk.si, 040 93 86 42 (Seba).

1. oktober – 31. december 2010
zbiralna akcija: Rdeči noski
Na Info točki zbiramo kartuše in tonerje za otroke, oddate jih
lahko v delovnem času Info točke.

23. oktober 2010, sobota
Badminton turnir
9.30, RC Vogu (Sp. Besnica), za člane KŠK 4 €, za nečlane 8 €,
dodatne informacije: badminton@ksk.si. Bogate nagrade!

1. oktober – 31. december 2010
zbiralna akcija: Zbiranje zamaškov
Na Info točki zbiramo zamaške za punčko Mio, zamaške lahko
prinesete v delovnem času Info točke.

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

1. oktober – 31. december 2010
Pravna pomoč
Brezplačna pravna pomoč bo potekala prek elektronske pošte:
pravna.pomoc@ksk.si; svetovali vam bodo absolventi PF v
Ljubljani.

Kultura

Zdravstvo in sociala

12. november 2010, petek
Ročni nogomet – turnir
17.00, Prošport center, Stražišče, Člani KŠK 1 €, nečlani 2 €,
informacije: rocni.nogomet@ksk.si, 040 93 86 42 (Seba)
Šport

Izobraževanje

Kultura

KULTURA
Zdravstvo in sociala

17. oktober 2010, nedelja
Potopisni večer: Kolumbija, Ekvador, Filipini in Nova
Zelandija
19.30, Klubar, Uroš Ravbar, vstopnine ni.

22. oktober 2010, petek
Krvodajalska akcija
9.00, zbirno mesto pred Bufom (Supernova), Klub študentov
Kranj, Vabljeni vsi krvodajalci, kri gremo tokrat darovat na
Jesenice.
Šport

Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE
Kultura

PLESNI TEČAJI
Swing
Mladinski kulturni center
Vsako sredo ob 19.30
člani KŠK 35 €, ostali 50 € (za 8 vadb), informacije: 040 423 328
(Nejc), tecaji@ksk.si.
Zdravstvo in sociala

21. oktober 2010, četrtek
Četrtkanje: Cocktail party
21.00, Klubar, Glasba: DJ Tomy D´King (pop house), cocktail
show.
23. oktober 2010, sobota
Okrasna strašilca
18.00, KluBar, zstvarjalne delavnice, vstopnine ni, za starejše od
30 let prispevek 2 €.
24. oktober 2010, nedelja
Potopisni večer: Polarni sij – Islandija
19.30, Klubar, Damjan Končnik, vstopnine ni.
28. oktober 2010, četrtek
Četrtkanje: Hip Hop & R`n`B
21.00, KluBar, glasba: K´Pow & Bronson, Ali DeLuks, Amon,
Bratski udar, Emka, Glok, Soco, SpetNC (Kranjski mixtape).
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4. november
glasba:

DJ.Tomy &
presenečenje

In vino
veritas
11. november
DJ Pero (pop m

glasba:

usic)

Orientalski ples (začetnice)
Dvorana KS Primskovo
Vsako sredo ob 20h
Člani KŠK 60 €, ostali 90 € (trimesečna vadba), info: orientalski.
ples@ksk.si, 040 91 38 15 (Anja).
Salsa
Mladinski kulturni center
Vsak četrtek ob 20h
člani KŠK 25 €, ostali 30 €, info: salsa@ksk.si, 051 237 249 (Petra).
Družabni plesi
Mladinski kulturni center
Vsako nedeljo ob 19h
člani KŠK 25 €, ostali 30 €, info: tecaji@ksk.si, 041 31 22 55
(Andreja).

KAJ JE ČETRTKANJE?
Gre za tematske zabave, namenjene polnoletnim osebam, še
posebej jih priporočamo študentom.

Člani KŠK se lahko zabavajo brez plačila, ostali polnoletni pa
prispevajo 2,5 EUR.
Od 21h do 22h lahko izkoristite ugodnost “ 1 EUR HOUR”.

KAJ MORATE VEDETI?

V prostoru se nahajajo plakati “PIJAČA V AKCIJI”,  ki vam povedo,
katera pijača je v času zabave bistveno cenejša.

Zabavo si privoščimo ob četrtkih od 21h do 3h v prostorih lokala
Klubar.

Z upoštevanjem priporočil določenih tematskih zabav si lahko
prislužite tudi nagrade.

OKTOBER ‘10

RECENZIJE

Ko se združita mleko in glasba
Komični duet Slon in Sadež je ponovno stopil na glasbeno sceno, izdala sta namreč ploščo s pomenljivim naslovom Sponzorska plata.

DrumNbass
18. november
glasba:

JAMirko,
Massimo,
KoLTeK, Bugi
(RDY

Naslov je tak zaradi Ljubljanskih mlekarn, ki naj bi krile celotne
stroške nastanka plošče. Seveda sta Slon in Sadež poskrbela,
da imamo nekaj od tega tudi poslušalci, saj je album mogoče
dobiti zastonj na njuni spletni strani.
Album je sestavljen iz pesmi in humornih vložkov ter
skečev med njimi, s katerimi dodobra nasmejita slehernega
poslušalca. Seveda ne moreta brez tega, da ne bi v njih večkrat
omenila svojega sponzorja, pa tudi nasploh se skeči večinoma
vrtijo okoli mlečnih izdelkov.
Pri pesmih so, kot je pri duetu v navadi, v ospredju besedila,
glasba pa poskrbi za imenitno ozadje. Seveda ne ostajata
le pri eni zvrsti, pač pa s ploščo prepotujemo velik spekter
različnih glasbenih stilov, začenši z rokenrol komadom Od

O DJs, 360° Drum.n.Bass)

Pirana do Metlike, prek raperskega Mestnega redarja ter
metalsko obarvanega Fotra pa do umirjenega komada Dan
za. Za romantiko poskrbi pesem Nocoj, Disko kmet pa se
dotakne osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ne gre tudi prez
parodije na turbofolk s pesmijo Čreva na plot, za konec pa nam
ponudita še bluzersko Nimam razloga za (bluz).
Kot že prej omenjeno, je glasba le podlaga za njuno humorno
vsebino, pa naj parodirata mestno redarstvo, odnose med
očetom in hčerko, samomore (Dan za) ali ljubezen. V pesmi
Čreva na plot se pozabavata tudi iz ˝povprečnega Slovenca˝.
Parodijo se opazi tudi v skečih, ki predvsem poskrbijo, da
poslušanje plošče teče nemoteno, da se pesmi povezujejo
med seboj in da album na koncu gledamo kot neko zaključeno
celoto.
Sponzorsko plato bosta fanta s svojim bandom predstavljala
tudi na nekaj koncertih širom Slovenije, Kranjčanom pa vsekakor
ne bo treba daleč, saj že 22. oktobra prihajajo na Izbruhov
kulturni bazen, kjer bodo gostovali v okviru improvizatorskega
Spopada generacij. Še prej pa predlog: priskrbite si Sponzorsko
plato, slušalke v ušesa in jo preposlušajte od začetka do konca.
Toplo priporočamo!
Luka Stare Tajgr

Piran/Pirano
Režiser, scenarist in pisatelj Goran Vojnovič nam po več uspešnih kratkih filmih in najboljšemu romanu
leta 2008, Čefurji raus!, predstavlja svoj prvi celovečerni film Piran/Pirano. Film je bil predpremierno
predstavljen septembra 2010 v Avditoriju Portorož, kjer je odprl 13. festival slovenskega filma, premierno 6. tega meseca v Ljubljanskem Koloseju in je v rednem programu slovenskih kinematografov
od 7. oktobra.

Večer v
gorski koči
25. november

V zgodovinsko ljubezenski drami, ki se, kot že odkriva naslov,
dogaja v Piranu, nastopajo v glavnih vlogah Boris Cavazza,
Mustafa Nadarević, Nina Ivanišin, Moamer Kasumović,
Francesco Borchi, Peter Musevski in Gregor Zorc.

glasba:

DJ Svizec
+ presenečenje

organizator
* 1 EUR HOUR

pomoč

Piran/Pirano nas popelje v čas druge svetovne vojne, ko so v
slovenska obalna mesta, kjer so takrat živeli večinoma italijanski
prebivalci, prišli partizani. V filmu se prepletajo življenjske
zgodbe Veljka, Anice in Antonia, ki jih vojna za trenutek usodno
poveže in nato kmalu loči, vse dokler se Antonio čez desetletja
ne vrne nazaj v Piran. Ob spominjanju Veljka in Antonia se
potopimo v vrtinec vojne, ljubezni, strahu, obupa in predvsem
iskanja svoje pripadnosti, takraten čas si ogledamo s človeške,
ne zgodovinske ali politične plati, ter dobimo vpogled na
posledice, ki jih vojno obdobje pusti na ljudeh.

Film se ponaša s prepričljivo igro mednarodne igralske zasedbe,
sestavljene iz nam znanih obrazov in imen ter nekaj novih
neznanih obličij, ki pa si jih boste zaradi njihovega nastopa
zapomnili. Pri slovenskih filmih vedno pričakujemo neko
moreče ozračje in seveda ima tudi Piran/Pirano svoje trenutke
zateženosti, a kaj drugega pri filmu, postavljenem v drugo
svetovno vojno, ni pričakovati. Kljub morebitnim predsodkom,
ki jih imate do skromne slovenske filmske industrije, vam
predlagam, da za en večer na njih pozabite in se odprtega
in objektivnega uma odpravite pogledat film. Morda vas
preseneti.
Urša Bajželj

Med 21. in 22. uro je določena pijača v akciji po 1 €.
Akcija ne velja za pijačo, ki je dražja od 2,2 EUR in pivo!
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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 Senca nemrtvih, 1. del
Bil je povsem običajen večer v Gaju. Okroglolična polna luna je nanosov maskare na moške trepalnice, je prekinil jezen dekliški
sramežljivo mežikala izza koprenastih oblakov, ki so prekrivali
glas.
nebo kot nekaj belega in koprenastega, kar prekriva neko stvar. »Pa, pizda, Tadej, kaj ti ni jasn? A sem ti že stokrat rekla, da mi ne
Ali pa kot vata, ki se je iz vrečke stresla Afroditi, ko si je v nebetež, ker nimaš šans.«
sni kopalnici želela sčistiti ličila z obraza, če so vam po okusu »Lej to žoko zdej,« je kanček staromodno odvrnil Tadej, ker avkanček bolj prefinjene metafore. Tako kot Fedru, ki
tor ni na tekočem z najsodobnejšim kranjskim
je ta trenutek posedal na zidu in s pomočjo
najstniškim slengom. »Komad popizdila. Zabolj hudomušnih pripadnic fungijevskega
kaj že?«
On je močen, on je možat,
kraljestva klepetal s Prešernovim duhom.
»Zakaj? Ker me spet šlataš po riti, pa ti vsak
To je nova pesem taramtaramtarat.
Če ne bi bil pod vplivom halucinogenov,
vikend razlagam, da me nehi vrebat …«
Fijufiju trosijo mu rož,
bi ga najbrž precej presenetilo, ko bi
Frndžemrndže to je Strijamož.
»Ej, ej, ej, ustav se mal, kaj sem ti delou?«
ugotovil, da za klepet niso krive gobice,
»Šlatou! Po riti! Spet!«
temveč dejstvo, da skupek Prešernove ekto»Kaj teb ni jasn, Milena? Koko bi te šlatou, če
plazme dejansko sedi na cvingerju ter z njim
z levico prijemam blago zveneče akorde in z
razpreda o slovenski konkretni poeziji drudesnico ubiram otožne melodije po struFrndžemrndže to je Strijamož.
ge polovice dvajsetega stoletja in ideji, da
nah,« ji je v trenutku avtorjeve poetične
Fijufiju trosijo mu rož,
bi celoten sonetni venec strnil v haiku:
spozabe odvrnil Tadej.
To je nova pesem taramtaramtarat.
On je močen, on je možat,
»Ja, kdo me je pa pol šlatou, če ne ti? AnVrebam najstnico.
dreja? Evo, spet me šlataš!«
Ne jebe me pet posto.
»Lej to zblodo! A ne slišš, da glihkar igram
Fura se safer.
Wicked game u verziji od HIM.«
»Od kerga je pa pol ta rokaaaaAAAAAAAAAA!«
Fedr mu je psihedelično prikimaval , medtem ko so mu misli
Vreščeč krik je predrl spokojno ozračje v Gaju, ko je Milena zauhajale k mavricam, ki so vznikale vseokoli njega in se kot bal- tipala dlan, ki jo je otipavala, in ugotovila, da poganja iz zemlje.
dahini razprostirale nad samorogi, mulečimi gajsko zelenico.
Ob pogledu na bledikavo in zelenkasto petprsto zel je skočila
Nedaleč od snovno-nesnovnega literarnega krožka se je v v zrak s tako naglico, da bi ji učitelj telesne vzgoje na mestu
krogu vrtela steklenica. V njej je pljuskalo vino, ki se je na na- odpustil vse ure telovadbe, ki jih je prešpricala s ponarejenimi
lepki hvalilo, da pozna trgatev, a je bilo tiste vrste bruhovabna
podpisi staršev, in ji do konca srednje šole v redovalnico natrosil
kislica, ki je trgatev najbrž poznala le iz družinskih albumov, ki ji same odlične ocene. Podobne ocene bi se mu samodejno zapijih je kazal prijatelj merlot. Mladeži, ki si je steklenico podajala
sale tudi ob odzivu preostale šesterice. Naval strahu in groze jim
od ust do ust, ni motilo, da bi bilo to vino pogojno užitno le v je pospešil presnovo, da so se v trenutku streznili, in jo vrešče
bambusu, pa še to, če bi ga z oranžado mešali v razmerju ena
odkurili iz Gaja, čeprav je do zadnjega avtobusa manjkala še
proti deset. Pravzaprav bi okusnejši bambus najbrž naredili z slaba ura .
vinskim ocetom, toda ko si najstnik in moraš dokazovati svojo
Dlan, moleča iz zemlje, je vzbrstela in zrasla v postavo, ki se
emovitost, moraš piti najcenejše, kar najdeš v diskontu. Takoj ko je počasi postavila na noge, si otrkala grudice sprijete prsti s
si rane puščic krutega sveta sladiš z nečim, kar je kvalitetnejše
starega, na komolcih preperelega plašča, spila preostanek vina
od vmesnega člena med kisom in rujno kapljico, te sotrpini prov steklenici, ki jo je tam pustila emolarija, in majavo odkolovraglasijo za razvajenca. V krogu je poleg poceni vina tekla tudi tila v noč.
beseda o tem, kako so starci bedni, ker jim nočejo podpisovati
»Ti, šment, očitno sem vstal« je ob pogledu na prišleka iz zemlje
opravičil za telovadbo, ker jim težijo, naj si las ne češejo prek oči, bolj sebi kot Fedru, ki je ravno razmišljal, da bi zajahal samoroga
saj si bodo uničili vid, in ker so, preprosto rečeno, starci. Javkali
in z njim odjezdil do bencinske po čike, dejala pesniška ektoso in stokali, kakšna krivica, da se jim godi, vili roke proti nebu plazma ter odlebdela za seboj.
in kar je še podobnih samopomilovalnih kretenj, ter se počasi,
a vztrajno potapljali v nabrgljanost. Ves ta kup poživljajočega
Pižama
svetobolja, ki je osmišljal njihovo eksistenco v tej dolini solz, ki
ni razumela njihovih nagnjenj k bledičnosti polti in troslojnih
1
2

Priznam, da nimam pojma, kako naj bi bilo to videti, ampak sliši se kul.
Ki je bil tehnično gledano sedemkotnik.

ZA LUNO

Dvojčka

Rak

Lev

Devica

Peti petek v mesecu nikar ne
hodite na avtobus, na njem bodo
kar tri osebe, ki bodo neverjetno
glasno klepetale po telefonu in ena
nenormalno pijana štirinajstletnica.
Prihranite si živce in drugače pridite
do želene lokacije. Ali pa sploh ne
pojdite, tako ali tako vas nihče ne
bo pogrešal.

Novo šolsko ali študijsko leto ste
pričeli s primernim zagonom, pazite
le, da vam ga ob očaranosti nad
jesenskimi barvami ne zmanjka.
Priporočam vam temna sončna
očala, da malce uničijo barvitost
okoli vas in veliko časa v varnosti
vašega doma, za zaprtimi žaluzijami,
seveda. Barva meseca: črna.

Prenehajte s kompliciranjem. Vedno
obstaja lažja, hitrejša in bolj očitna
rešitev, a vi jo preprosto spregledate
in rinete z glavo skozi zid. Privoščite
si vročo kopel, še enkrat razmislite,
ko se bo para razkadila, vam bo
jasno. Na pločniku zapuščenega
denarja ne pobirajte. Ne veste, kje
je bil prej.

Kot že vsak oktober poprej boste
tudi letos znova dokazali kako
ironično je poimenovanje vašega
nebesnega znamenja. Seveda ne
pozabite biti previdni in izogibajte
se visokega moškega s črnimi
lasmi, tudi če ste močnejšega
spola. In nihče noče poslušati vaših
telefonskih pogovorov na avtobusu.

Strelec

Kozorog

Tehtnica

Škorpijon

Čeprav imate radi avanture in vam
pobijanje malih insektov z golimi
rokami ne predstavlja nobenega
problema, se temu ta mesec raje
izogibajte, kajti sreča ne bo na vaši
strani, najbližja ambulanta pa zaprta
zaradi prenove. In še to, tokrat raje
prižgite luč, ko greste ponoči na
stranišče.

Vdih, izdih in pomislite kdaj še
na ljudi okoli sebe. Niso vsi tako
briljantni v dolgočasnih stvareh
kot ste vi in morda niso vsi tako
navdušeni nad zbiranjem znamk in
starih kovancev kot vi. Ta mesec si
omislite kak nov, zabavnejši hobi in
poskusite si najti kakšnega prijatelja.
Dvojčki so baje osamljeni.

Mesec boste posvetili tehtanju vseh
predmetov v vaši sobi. Zataknilo
se bo pri večjih artiklih, vendar ne
vrzite puške v koruzo in vsaj enkrat
v življenju nekaj dokončajte. Zaradi
fizičnih naporov boste dobili kilo, na
vaškem srečelovu pa boste zadeli
kilogram sadja. Srečna številka: 1.
Loto igrajte ob sredah.

Že dlje časa vas muči neka
nerazrešena zadeva iz preteklosti.
Soočite se z njo, saj vam bodo ta
mesec zvezde še posebej močno
svetile. Kljub temu pa ne pozabite
na varnost v prometu in nosite
kresničko, saj se dnevi krajšajo.
Denarja boste imeli na pretek v
drugi polovici meseca. Izogibajte se
visokim ljudem.

Vodnar

Ribi

Oven

Bik

Za vami je obdobje polno stresa
in zaslužite si malo oddiha
in sprostitve. Sprijaznite se z
resničnostjo in ne poskušajte
nadzorovati vsega. Spontanost
bo prinesla veliko notranjega
zadovoljstva v vaše življenje. Imeli
boste veliko energije. Usmerite jo
v umetnost in odkrijte kakšen nov
talent. Srečni besedi: Abdomen,
slavjanofilstvo.

Sezonska hrana je tista prava,
zato le urno s košarico v gozd po
velike, rjave kostanje, bogate s
škrobom. Med nabiranjem pa le
dobro razmislite o vaši novi zvezi,
saj se vam obeta vihrav mesec poln
prepirov in pretepov. Sočustvujte z
državo in tudi sami malo zategnite
pas, saj vam finance znajo zaškripati.

Ponudila se vam bo nova priložnost
na kariernem področju, zato
zgrabite bika za roge in se prepustite
novim izzivom. Nehali boste kaditi in
postali nejevoljni, zato se vas bodo
ljudje začeli izogibati. Izkoristite
obdobje socialne izoliranosti za
branje poezije in maturitetnih
katalogov. Pesem meseca: Marko
Vozelj – Brez miru.

Vzljubili boste kraške pojave in se
odpravili na Kras, kjer boste imeli
avanturo z domačinom/domačinko.
V zakotni gostilni bosta jedla kraško
pico z uvoženim pršutom in pila
mošt. Potrudite se in negujte novo
zvezo. Zdravnik vam bo sporočil
neprijetno novico. Banka vam bo
odobrila posojilo.

Agata
Petar Stojanović
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OKTOBER ‘10

Nagradna križanka
Geslo septembrske križanke je bilo Poletni zapik. Rešitve oktobrske križanke nam pošljite do 1. novembra na naslov Revija Zapik,
Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj, ali preko spletnega obrazca na www.zapik.si/zapik. Čakajo vas lepe nagrade!
SESTAVILA
MATEJA

URA, KI ZVONI
MUŠKATNO
OB DOLOBELO VINO
ČENEM ČASU

SADNA
PIJAČA

VISEČ
SNEŽNI
ZAMET

ZAPIK

SKUPNO IME
ZA
NORDIJSKA
BOŽANSTVA

ZELO
NEVARNA
BULA

SREDIŠČE
IMOTSKEGA
POLJA V
DALMACIJI

ZAPIK

ZAVRAČANJE
MORALNIH
NAČEK

TIP
CITROENA
KDOR JE
IZBRAN

POLOTOK NA
JAPONSKEM
OTOKU
HONŠUJU
SANJARJENJE O NEURESNIČLJIVEM
DOKAZNO
SREDSTVO
SANDRA
BOGATAJ
LJUBKA ŽENSKA (EKSPR.)

VEZNIK
DENAR EU,
EVRO

ZAPIK

IZOSTANEK
ZADNJA
MENAVSTRIJSKA
CESARICA STRUACIJE

VOZLIČASTA
PREJA
UČENEC 5.
RAZREDA

MALAJSKA
BOLEZEN
PRIČA
DOGODKA
DOBER PRIJATELJ (FR.)
UDAREC S
SEKIRO

KAR ONEMOGOČA
PREHOD,
OVIRA
LJUBLJENEC
(EKSPR.)
SVILENA
TKANINA

KRAJ OB
SOTLI PRI
PODČETRTKU
SPODNJI DEL
UHLJA
DIVJA
MAČKA

KMETJE
BREZ IMETJA
V STARI
GRČIJI

ZORMAN
HEKSAMARKO
VALENTNI
ALKOHOL V IZOBRAZBA,
GLIVAH
VZGOJA

TRIDELNA KRONA PAPEŽEV

KRČMAR,
GOSTILNIČAR
DEFEKT,
OKVARA

JAPONSKO
OBLAČILO
RAHEL
VETRIČ
SMOLA INDONEZ. DREVES
GL. MESTO
ITALIJE

VELIK
BOGATAŠ,
KREZ (GR.)
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1. ČRKA
ABECEDE
KDOR SE S
KOM POZNA

KRSTA
(KNJIŽ.)

ČEŠKA
PRITRDILNICA

ZAPIK

ARABSKI
ŽREBEC
GOSTLJATA
JED

PRISTANIŠČE
NA KORČULI ???? LUKA

TOLSTOJEVA
JUNAKINJA
ANA

ZRAK
(NAREČNO)

KROG, PO
KATEREM SE
GIBLJE
PLANET

DOMAČA
PERNATA
ŽIVAL

SLANO
JEZERO V
TIBETU

SPODNJI DEL
ŽIVALSKE
NOGE
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FOTOGALERIJA

OLILNI KVIZ

V

sk.si

http://foto.k

M matic zorman; T tadej slemc; O oto žan; Č črt slavec; B bojan okorn; X samo bešlagič;
A miran alijagic; Ž žan kuralt; G grega valančič; S matej slabe; D tea derguti; L luka rener

Tovrstnih seznamov in obkroževanja
smo zaradi izjemnih okoliščin vajen
i. Le da tokrat ne boste (nujno) obkr
glede na preference, marveč glede
ožali
na pravilnost odgovora.

1. Kdo je aktualni generalni sekre
tar
a) Kofi Anan

OZN?

4. Kateri sovjetski voditelj je uved
el gospodarske in
politične reforme, imenovane peres
trojke?
a) Vladimir Jelcin

b) Ban Ki-moon
c) Koičiro Matsura
d) Helmut Kohl

b) Lenin
c) Mihail Gorbačov
d) Stailn

e) Al Gore

e) Vladimir Putin

2. Katero ime nosi španska vladarska
hiša?

O

Na potopisnem večeru smo se po cesti
podali od Miamija do San Francisca

5. Kdo je bil zadnji kralj Jugoslavij
e?

a) Karolingi
b) Habsburžani
c) Burboni
d) Windsorji

O

KŠK-jev športni dan v Megacentru – zunaj je bilo
pač premraz

O

Začetki plesnih tečajev pod okriljem KŠK-ja

a) Aleksander I.
b) Peter II.
c) Pavle

d) Aleksander II.
e) Peter I.

e) Savojci
3. Kdo je bil med II. svetovno vojno
vrhovni poveljnik
Vichyjske Francije?
a) Georges Clémenceau
b) Charles de Gaulle
c) Giscard d'Estaing
d) Henri Philippe Pétain
e) Erich Maria Remarque

6. Kateri predsednik ZDA je uved
el program za
reševanje gospodarske krize »New
Deal«?
a) Abraham Lincoln
b) Richard S. Nixon
c) Harry Truman
d) Dwight D. Eisenhower
e) Franklin D. Roosevelt

G

Več kot 15 tisoč ljudi je spodbujalo našo reprezentanco na Stožicah

Nace Fock
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Davčno lahko posredujete tudi
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B

5. kolesarki pokal Tadeja Valjavca v Besnici

A

V KŠK ste se lahko včlanili tudi na šolah
pri naši najlepši ekipi

M

Prvo četrtkanje v novi sezoni – full house!

NE POZABITE NA
ZDRAVSTVENO VARNOST!
Matjaž Fajfar

direktor PE Kranj

Zdravje je
neprecenljiva
vrednota nas vseh,
zato ga varujmo in
skrbimo zanj.
Mladim, ki jim poteče status
študenta, svetujemo pravočasno sklenitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. Če
zavarovanja ne sklenejo v enem
mesecu od vključitve v sistem
obveznega zdravstvenega zavarovanja, bo, skladno z zakonom, zanje veljala trimesečna
čakalna doba. To pomeni, da
bo zavarovanec tri mesece od
sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika še
vedno sam kril delež stroškov

PE KRANJ
Koroška cesta 1
tel.: 04/ 201 03 00

zdravstvenih storitev, ki bi sicer
bili pokriti z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Čakalne dobe ni, če oseba sklene
zavarovanje v roku enega meseca od dne, ko postane zavezanec za plačevanje doplačil k
zdravstvenim storitvam, običajno je to po prekinjenem ali
zaključenem šolanju oziroma
s pričetkom redne zaposlitve.
Zakon predvideva tudi poviševanje premije za tri odstotke
za vsako nezavarovano leto. V
Vzajemni zato še toliko bolj priporočamo pravočasno sklenitev
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

A si zavarovan?

Veš,
da sem.

V Vzajemni smo
za mlade pripravili
poseben paket
Vzajemna Mladi.
Paket Vzajemna Mladi lahko
sklenete do 31. 12. 2010 v vseh
naših poslovalnicah, preko
klicnega centra na brezplačni
telefonski številki 080 20 60,
poiščite obrazce na info točkah Vzajemne in jih pošljite po
pošti, pri sklenitvi zavarovanja
preko www.vzajemna.si pa
nudimo najvišji zakonsko dovoljeni 3-odstotni popust.

• Kranj, Zlato polje 2,
tel.: 04/20 10 301
• Jesenice, C. Cirila Tavčarja 3/b,
tel.: 04/ 58 33 830
• Radovljica, Kranjska c. 2,
tel.:04/53 37 690
• Škofja Loka, Kapucinski trg 8,
tel: 04/511 25 20

Zdravja ne prepuščaj
naključju - skleni paket
Vzajemna Mladi.
Se splača!

Če skleneš paket Vzajemna Mladi, prejmeš:

• dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Vzajemna Zdravje,
• darilni bon za 4 mesečne premije ob
sklenitvi zdravstvenega zavarovanja
Vzajemna Tujina MULTITRIP,
• torbico Vzajemna in
• ugodnosti za zavarovance Vzajemne.
Paket Vzajemna Mladi lahko skleneš do 31. 12. 2010. Več o darilih in
zavarovanju v vseh poslovalnicah Vzajemne, na www.vzajemna.si ali
na brezplačni telefonski številki 080 20 60.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Zdravstvena zavarovalnica
Vzajemna želi obvestiti vse
tiste, ki bodo izgubili status
študenta ali dijaka, se prijavili na zavodu za zaposlovanje,
dopolnili 26 let ali se prvič zaposlili, da bodo tako postali zavezanci za plačevanje doplačil
k zdravstvenim storitvam. Obvezno zdravstveno zavarovanje
jim namreč po izteku statusa
stroškov zdravstvenih storitev
ne bo več krilo v celoti, zato jim
priporočamo, da si uredijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

