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brezplačna revija za študente in dijake

Tête-à-tête:

Bojan Rojko,
promotor koncertov

Po rodni grudi:

Človeške ribice v
Kranju

Švic:

Zakon o navijačih

Glasba:

Slovenska glasba na
radijskih postajah

Čas za odhod

RAZPIS KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ
MLADE MAMICE

Naslovnica:
Matic Zorman
Odgovorni urednik:
Jan Grilc
Tehnična urednica:
Sandra Kert

Pogoji za prijavo na razpis:
•
•
•
•

študentke/študenti in dijakinje/dijaki starši (s statusom in nezaposleni) morajo izpolnjevati pogoje
članstva za študijsko leto 2010/11 in so postali člani Kluba študentov Kranj pred 1. 10. 2010;
morajo biti redni člani Kluba študentov Kranj (stalno prebivališče v občini: Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor ali Jezersko);
redni študentje morajo priložiti izjavo, da niso zaposleni oz. iskalci zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu
za zaposlovanje;
izredni študentje morajo priložiti izpis iz osebnih zavarovanj, ki ga pridobijo na Zavodu za zdravstveno
zavarovanje (ZZZS) (Po sklepu št. 2008-40/5 UO KŠK se bodo uporabljala določila 21. člena Pravilnika o
subvencioniranju študentske prehrane.).

Prijava:
•
•

•

naj vsebuje kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti - zdravniško potrdilo, izdano
od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda)
mora jasno navajati naslednje podatke:
• stalno in začasno prebivališče
• elektronski naslov ali GSM številko
• starost otroka
mora ne glede na način prenosa prispeti na Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj najkasneje
do vključno ponedeljka, 30. novembra 2010.

Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2000 dalje.
V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Klub študentov Kranj obravnaval prijave,
ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo
prispela na Klub študentov Kranj do roka, določenega s tem razpisom. Če bo kandidat na razpis prijavil več
kot enega otroka, bo prvemu prijavljenemu otroku pripadal en vrednostni bon, drugemu prijavljenemu
50 % vrednosti bona in vsakemu naslednjemu 25 % vrednosti bona. Praktična darila bodo za vse enaka.
Nepravočasnih in nepravilnih prijav nadzorna komisija za pregled prispelih prijav ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijavljenim osebam. Kandidata, čigar prijava bo nepopolna, se bo v roku 8 dni od odpiranja
prijav pisno pozvalo k dopolnitvi prijave. Prijavo, ki je kandidat ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, se bo s sklepom zavrglo.
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Informacije na: sociala@ksk.si

Hkrati odhaja še en pomemben član ekipe – Nace Fock. Novinar, kolumnist, lektor in eden
mojih najtesnejših sodelavcev, ki me je ob moji odsotnosti tudi zamenjal na mestu urednika za
eno številko, se je za odhod odločil zaradi obilice drugih obveznosti in aktivnosti.
Dragi Fokinjak, najlepša hvala za vse ure, ki si jih prebil ob Zapiku, za vse sive lase, ki si jih dobil ob
lektoriranju prispevkov, za vse iskrive modrosti v kolumnah in za vse dobre ideje!
Hvala tudi vsem drugim članom ekipe, ki so se trudili skupaj z mano v času mojega urednikovanja.
Upam, da smo bili uspešni.
Jan Grilc, odgovorni urednik

ZAPIK.si
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IZ ŠTUDENTSKEGA KOR

Križanka:
Mateja Novak Kukovič

Kranj, 30. 10. 2010
KLUB ŠTUDENTOV KRANJ
Resor za socialo in zdravstvo

18 številk Zapika je imelo uvodnik, pod katerim sem bil podpisan Jan Grilc. Ta je zadnja.
Za odstop sem se odločil, ker nisem več premogel volje in energije, da bi uredniško
taktirko vihtel na vso moč in popolnoma predano. Ko sem nastopil funkcijo, sem si
obljubil, da bom takrat odstopil. Študentski medij mora biti aktiven, ves čas mora rasti,
se spreminjati in se energično odzivati na dogajanje – zato mora biti tak tudi urednik.
Upam, da bo moja naslednica Mojca Jagodic dobro izkoristila vsa svoja znanja in dobro
poznavanje revije, pri kateri sodeluje že 5 let. Verjamem, da bo Zapik še naprej rastel. Sam pri
reviji ostajam kot novinar, tako da bosta moje ime in priimek še kdaj pokukala iz kakšne strani.
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Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

Literarni natečaj Kluba študentov Kranj za
najboljšo poezijo

Klub študentov Kranj (v nadaljevanju: KŠK) razpisuje
literarni natečaj za najboljšo poezijo.
1. Prispevki
En prispevek ustreza eni pesmi, torej se ocenjuje vsaka pesem
zase, in ne pesniška zbirka. Vsak sodelujoči lahko na natečaj pošlje
največ tri (3) pesmi. Avtorjem dajemo na razpolago dve možnosti
oz. dve omejitvi: oblikovno in tematsko. Pesem naj ima bodisi obliko soneta (s poljubno tematiko) bodisi družbenokritično tematiko
(v poljubni obliki). Avtorji se lahko odločijo za kombinacijo obeh
kriterijev (torej sonet z družbenokritično tematiko), pri čemer pa
takšna odločitev ne bo vplivala na ocenjevanje prispevka. Prispevki dvema različnima in ne nujno sovpadajočima oblikovnotematskima omejitvama navkljub ne bodo ocenjevani v različnih
kategorijah.
2. Oblikovno-tehnični pogoji
Prispevki naj bodo tipkani, v berljivi pisavi črne barve, velikost 11
ali 12.
3. Udeleženci
Na natečaju lahko sodelujejo dijaki in študentje oz. mladi od 15. pa
do izpolnjenega 26. leta starosti, ki imajo slovensko državljanstvo
ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec lahko
pošlje največ tri (3) prispevke.
4. Avtorstvo
Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo prispevkov. Avtor s
poslanim delom dovoljuje njegovo objavo, prav tako nima KŠK do
avtorja nikakršnih materialnih obveznosti. Avtor se strinja, da lahko
KŠK njegova avtorska dela krajevno in časovno neomejeno reproducira ter distribuira. Rokopisov ne vračamo.
5. Žirija in način selekcije
Poslane prispevke bo dobila v pregled strokovna žirija, ki bo
določila zmagovalca na podlagi strokovnega znanja ter lastnih

izkušenj in presoje. Ocenjevala bo kreativnost, slog, jezik, spretnost
povezave vsebine in oblike ter celostni umetniški vtis literarnega
teksta. Odločitev žirije glede zmagovalca bo dokončna in se nanjo
ne bo mogoče pritožiti.
6. Nagrade in povratne informacije
Zmagovalec natečaja prejme denarno nagrado v vrednosti 200 €,
drugo uvrščeni 150 €, tretje uvrščeni pa 50 €. (Pri vseh treh gre za
bruto zneske.) Razglasitev zmagovalca in prevzem nagrad
bosta izvedena na zaključni prireditvi, katere datum bo določen
naknadno, okvirno marca 2011. Prevzem nagrad bo mogoč
izključno na omenjeni prireditvi, razen v primeru utemeljene
odsotnosti nagrajenca.

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

Modra knjižica neformalni indeks Nefiks je sistemsko orodje
za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično
in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega sistema
izobraževanja še počel (delavnice, seminarji, tečaji, konference,
projekti, prostovoljno delo, glasba, šport, samostojno učenje
in še kaj). V praksi to pomeni, da v modro knjižico vpisuje vsa
svoja neformalno pridobljena znanja, sposobnosti in spretnosti.
Projekt je nastal v sodelovanju med Društvom mladinski ceh in
Uradom RS za mladino, njegov pomen pa je lahko velik predvsem pri iskanju zaposlitve. Knjižico lahko dobite na Info točki
KŠK (Gregorčičeva ulica 6), cena pa znaša 6 evrov. Več informacij
lahko dobite na elektronskem naslovu izobrazevanje@ksk.si.

7. Rok za oddajo izdelkov in naslov
Izdelke natisnjene in podpisane s psevdonimom oz. šifro pošljite
do 31. januarja 2011 po navadni pošti (šteje datum žiga) ali
priporočeno na naslov:

Šport

Izobraževanje

Klub študentov Kranj (Za natečaj)
Glavni trg 20
SI - 4000 Kranj
Slovenija

Kultura

Zdravstvo in sociala

Vodja projekta:
Resor: KULTURA
Maja Weisseisen
4000 Kranj

Šport

8. Ostalo
Dodatne informacije dobite na natecaj@ksk.si.

Izobraževanje

Rekreacija – plavanje:

Potopisni večeri:

Zaradi občutne podražitve bosta plavanje in vodna
košarka po novem plačljiva tudi za člane KŠK. Člani
bodo za rekreacijo ob četrtkih in nedeljah prispevali 1 €,
nečlani pa 2 €.

21. november
S kolesom po deželi vzhajajočega sonca (Klubar, 19.30)
28. november
Egipt (Klubar, 19.30)
5. november
Java in Bali (Klubar, 19.30)
12. november
Maroko: divji Berberi in rdeča puščava (Klubar, 19.30)

nečlani pa 2 €.

Maroko: divji Berberi in rdeča puščava (Klubar, 19.30)
12. november
Java in Bali (Klubar, 19.30)

Zdravstvo in sociala

Nova rekreacija s
KŠK-jem: športno
plezanje

Telovadnica TŠC na Zlatem polju premore odlično plezalno
steno in zdaj imate tudi vi priložnost, da jo preizkusite! Nova
rekreacija pod okriljem Kluba študentov Kranj se bo začela 6.
decembra 2010, zaključilo pa 5. aprila 2011, v teh petih mesecih pa bo vsak ponedeljek med 19. in 21. uro poskrbljeno za
vso opremo, varnost in strokovno vodenje. Cena enega obiska
bo 4 evre za člane KŠK, nečlani pa bodo odšteli 8 evrov. Več informacij lahko dobite preko elektronske pošte na sport@ksk.si.
Oto Žan

Pošiljki v zaprti kuverti priložite svoje podatke: ime, priimek in psevdonim, pod katerim ste napisali prispevek/prispevke; naslov, telefonsko številko, el. pošto, podatke o šolanju/izobrazbi ter datum
rojstva.

Kultura

4

Nefiks odslej tudi na
Info točki KŠK!

Komorni zbor Kluba
študentov Kranj išče
zborovodjo

Komorni zbor KŠK išče študenta ali mlajšega zborovodjo, ki ga
veseli petje in s sovrstniki ustvarjati klasično in zabavno glasbo.
Od kandidatov pričakujemo večletne izkušnje s petjem v zboru
ali s solopetjem in motiviranost do dela z mladimi pevci. Vaje
potekajo enkrat tedensko v Kranju.
Več informacij in prijave po elektronski pošti na kultura@ksk.si .
Prijave zbiramo do 30. novembra 2010.
Luka Rener

KŠK
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Važno, da se nekaj dela

Labodji spev

Slovenske avtoceste so brez dvoma svetovni fenomen pri obnavljanju. Ker so vse omembe vredne
izobraževalne institucije skoncentrirane v naši prestolnici, sem sam že dobra 4 leta vezan na skoraj
vsakodnevni transport proti Ljubljani. In odkar so si naši politiki izmislili sistem vinjet, ki naj bi prihodnje leto naša vetrobranska stekla krasile v sumljivi roza barvi, to počnem s pomočjo avtoceste. Vstop
na uvozu Kranj - zahod in izstop na izvozu Ljubljana - Brod. In na teh slabih 20 kilometrih avtoceste so
uredili in obnovili že vse. Večkrat. Zdi se mi, da so vsaj že dvakrat preplastili asfalt, trikrat zamenjali
ograjo, dvanajstkrat zamenjali prometni režim in uredili okoliška drevesa v stilu versajskih vrtov. Kake
dodane vrednosti teh investicij resnično ne vidim. Razen če pristojni pod to točko štejejo gnečo, ki se
ob tem ustvarja in je urejena okolica mišljena kot pripomoček za zbujanje vizualnega ugodja živčnih
čakajočih voznikov. Važno je, da se dela, si verjetno mislijo pri DARSU. In važno je, da ima Zidar biznis,
da zasluži dinarčke za svoj vsakdanji težko prisluženi konjak.

Izgleda, da se je tega principa navzela tudi naša vlada. Važno,
da malo sestankujejo, razpravljajo, sestavljajo razne zakone, ki
jih potem sicer strokovnjaki in javnost praviloma raztrgajo in
po možnosti za neustrezne z vetom razglasi tudi državni svet,
za katerega itak polovico državljanov sploh ne ve, da obstaja.
V primeru Zakona o malem delu se je izkazal celo za koristno
institucijo. Koristne institucije pa bi rada postala tudi naša
sodišča. Začenjajo z majhnimi koraki. Najprej bodo obračunali
s policisti, ki so v žep pospravili darila katarske delegacije za
dobro opravljeno delo. Dragih daril po slovenskem zakonu
ni dovoljeno zadržati zase, pravijo. Potrebno jih je prijaviti, da
postanejo last države, ki jih varno zapre v svoje depoje, da
ne služijo ničemur. In ker ti fantje tega niso storili, morajo biti
kaznovani. Kajti zakon je zakon in tega je potrebno spoštovati.
Če pa izčrpaš podjetje, tlačiš milijone na račune po Lihtenštajnu
in Kajmanski otokih, delavce dobesedno zasužnjiš in jim ne
izplačuješ ne socialnih prispevkov ne plač, to sicer tudi ni ravno
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v skladu z zakoni, ampak ker imaš ob
vsem tem še nekaj vplivnih prijateljev, se
ti sodišča ni treba bati. Tako ali tako pa so
fantje tam polno zaposleni s kurjimi tatovi
in medsosedskimi spori glede mejnikov
in služnostih poti. Jah, že Adi Smolar je
pravilno ugotovil, da se bolj kot »šraufe«
splača krasti tovarne. Izgleda, da to v
Sloveniji drži kot pribito. Ponoči, še pred
dobo Šport TV-ja, ki me sedaj navdušuje
z nočnimi prenosi severnoameriških
lig, sem bil primoran gledati stare
dnevnike, ki jih je RTV kot mašilo za svojo
produkcijo veselo vrtela vsako noč. Če
odmislimo zastarelo produkcijo in lase
Janeza Janše, bi jih z lahkoto datirali
tudi v leto 2010. Osebe so popolnoma
iste. Še Kučan je sedaj izvedel svoj veliki
povratek, kot posebni odposlanec za BIH,
čeprav mi ni najbolj jasno, kaj bo Milan
na svoji novi funkciji pravzaprav počel. Važno, da se nekaj dela,
je najverjetnejša filozofija tudi tega delovnega mesta. Pred
lokalnimi volitvami so se po Kranju pojavile duhovite nalepke,
ki so sporočale, da je v politiki korito vedno isto, le »svinje« se
menjajo. No, očitno v Sloveniji še nismo na tej stopnji politične
kulture. Pri nas so še »svinje« vedno iste …
Vendar pa so se nekje le zamenjale. Počasi in na mikro ravni.
Kot pri slovenskih sodiščih. Novo oblast je dobila Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani. S skoraj dvotretjinsko večino
je zmagalo društvo N.A.Š.I.. Njihov program je dober in strmi
k reorganizaciji in napredku. Upam, da ga bodo v čim večji
meri tudi realizirali. Kajti ne smemo pozabiti, da je tudi prejšnje
vodstvo imelo odličen program, a ga ni realiziralo niti kanček.
Oh, kako zelo slovensko se to sliši …
Andraž Šiler, predsednik Kluba študentov Kranj

Mar res pride dan, ko obmolkne poet?
V slavo in ode in blišč je odet,
a dolg terjata pero in slava,
ko se z gibkimi prsti poigrava,
z besedami in z melodijo,
in z novci, ki mu polzijo
med prsti, in z dekleti,
no, takšni so pač poeti,
vseskozi brez konca in kraja
prepeva, in se predaja
pijači, razvratu, nasladi,
pa drugi mu tudi prav radi
pritegnejo, čisto iskreno,
sedajo mu na koleno,
z ustnic mu berejo stihe mižé
(Dame, kakopak! Gospodje? Gorjé!!)
ter ritem neugnani lovijo,
kadar zapreže srebrno kočijo,
da v noč odvihra;
naj še tako divja bo sla,
jarem ga čvrsto drži,
nič ga dolga ne razbremeni.

Veleva mu dolg, da kar je lepó,
je že dobro, vendár le ljubkó
božajoče pisanje, in nežno
in neškodljivo, pretežno,
je sicer poetu zabava,
in še komu, kadar mu roka zatava,
ki naj bi vihtela pero,
med plavkaste kodre, na lice mladó,
na ramo, krog hrbta in tja,
kjer se ne spodobi in se ne poda
ter se navsezadnje ne sme,
ampak smo taki, ljudje:
lepota prehitro ovene –
naj vrag vzame dobre namene!
Skratka, mogoče vam paše,
da kot mačka okrog vrele kaše
plesaje vam delam veselje,
zato je težko doumeti,
prešerni, lahkotni, prevzeti,
ko vas ponižen gladim in ubogam,
s prav ljubeznivo
ročico poeta,
da se vam rogam
nenadkriljivo
že vsa ta leta.

Bolj kot udrihati z mečem
in se vas lotevati s silo
se obnese, vam porečem,
zlivati po vas črnilo.
Ne le to: zgolj žolč pljuvaje
kilavo pero vihteti
se ne spača; mnogo raje
slišim gloso zazveneti.
Blagozvočno, leporečno,
krasni stavki, nič priročni,
vam vse skupaj silno tečno,
ker pri branju ste nemočni.
Prav prevzetni bi prevzeli,
vabite nas vkup s plakati,
ne znate pa, oholi, smeli,
ne verzov ne med njimi brati.
Kratke misli, puhla glava,
ko bi moral delat, spava,
išče novce in zlató,
zláto pa prav rad popije,
suče cifre in grobó
uganja nam norčije.
Komu mar so okostnjaki,
ki se skrivajo v omari;
so pretežki tu bedaki,
ki so za nameček – stari.
Dan prehitro mine,
pesem se prehitro neha,
a ne minejo skomine
in ne mine nič brez greha.
Sučejo prsti pero, melod
ijo,
pomenljivo se pogled nas
miha,
od pikrosti hkrati se listi šibi
jo,
posmeh in prezir pa do zad
njega diha.
Kdor vsaj pol je pričujoče
strani prebral, opaža,
da resnici se krohoče,
rime so zgolj žoftna maža.
Na tej strani uvidel pa bra
lec le bo,
nalašč ali le v nezgodi,
šele ko od nje odtegnem
pero,
da vendar žlehtnoba mu
godi.
A bržčas kljub divoti vsej,
marsikdo, kogar zadeva,
tega, kot že vseh poprej,
ne bo razúmel speva.

Fokinjak
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OSIŠČE

NE POZABITE NA
ZDRAVSTVENO VARNOST!

Usoda malega dela še vedno ostaja negotova, saj je bil v začetku novembra na Zakon o malem delu
izglasovan odložilni veto. Za sprejetje zakona o malem delu bodo poslanci ob vnovičnem odločanju
morali zbrati absolutno večino. Po načrtu predlagatelja naj bi sicer malo delo stopilo v veljavo leta
2012*.
Poslanci in poslanke so na redni seji konec oktobra z 39 glasovi
za in 32 proti sprejeli Zakon o malem delu. Takoj po sprejetju
so se oglasili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki
so zakonu napovedali veto, iz Študentske organizacije Slovenije
(ŠOS) pa oznanili pričetek zbiranja podpisov za referendum.
Teden kasneje so državni svetniki na izredni seji z 20 glasovi
za in 14 proti izglasovali odložilni veto na zakon o malem delu.
Predlog veta je vložila interesna skupina delojemalcev v DS na
čelu z Dušanom Semoličem (ZZZS). V tem času so v ŠOS-u in
ZSSS-ju tudi zbrali več kot 10.000 podpisov za začetek postopka
za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o malem
delu. Ob vnovičnem odločanju bodo tako poslanci morali
zbrati absolutno večino. Usoda malega dela tako še vedno
ostaja negotova, saj je zakonu že pri prvem odločanju podporo
odrekel tudi del koalicijskih poslancev.

Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo zakona, s katerim so znižali
število ur malega dela v mesecu pri delodajalcu, ki sicer nima
zaposlenega nobenega delavca ali ima zaposlenega enega, na
180 ur. Pri delodajalcu, ki zaposluje več kot enega do vključno
deset delavcev, pa se lahko opravi 360 ur malega dela.
Delodajalec, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev,
lahko nudi 720 ur malega dela, če zaposluje več kot 30 do
vključno 50 delavcev, 1080 ur malega dela, če zaposluje več kot
50 delavcev do vključno 100 delavcev, pa se lahko opravi 1440
ur malega dela. Delodajalec, ki zaposluje več kot 100 delavcev,
lahko nudi 2880 ur malega dela.

Kaj je malo delo?

Omejitve
Malo delo sme obsegati največ 60 ur na mesec. Izjema velja
za študente in dijake, katerim je zaradi študijskih obveznosti
omogočeno, da malo delo opravljajo tudi več ur na mesec,
vendar pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči
dovoljenega obsega ur, preračunanega na letni obseg ur, kar
znese 720 ur. Omejen je tudi letni zaslužek iz tega naslova v
višini 6.000 evrov, najnižja bruto urna postavka pa znaša 4,00
evre. Na ministrstvu opozarjajo, da bo več kot 90 % študentov
lahko delalo v enakem obsegu kot do sedaj, saj je doslej večina
študentov letno opravilo za manj kot 4.000 evrov študentskega
dela.
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direktor PE Kranj

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.

Zdravje je
neprecenljiva
vrednota nas vseh,
zato ga varujmo in
skrbimo zanj.

O malem delu se sliši veliko, ve pa bolj malo. Z vsemi močmi se
proti njemu borijo študentski servisi in organizacije, ki jim bo
novi zakon odškrtnil dobršen del sredstev, veliko študentov pa
niti ne ve, kaj zakon prinaša.
Malo delo želi pod eno streho združiti študente, upokojence in
brezposelne. Opredeljeno je kot plačano začasno, občasno
delo ali trajnejše časovno omejeno delo študentov in
dijakov, upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih
oseb. Številni nasprotniki zakonu očitajo prav vključitev
vseh treh skupin v isti zakon, tako študentje kot sindikati pa
opozarjajo, da bo malo delo le še pospešilo trend zaposlovanja
v negotovih oblikah ter v nasprotju s svojimi cilji povečalo delo
na črno.

Matjaž Fajfar

Pink-ponk med ministrstvom ter ŠOS in ZSSS
ZSSS trdi, da bo malo delo ustvarilo več revnih, da bodo
predvsem brezposelni ujeti v pasti malega dela, ki ne prinaša
enakih pravic kot pogodba o zaposlitvi po Zakonu o delovnih
razmerjih. Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan
Svetlik zagotavlja, da malo delo tistim, ki ga bodo opravljali,
prinaša več socialne varnosti, ohranja fleksibilnost trga dela,
zajezilo bo delo na črno in tudi zlorabe študentskega statusa.
Dodaja, da je malo delo namenjeno tistim skupinam, ki že imajo
urejen primaren status in iz njega uživajo določene pravice.
Zakon tako po prepričanju ministra tem skupinam ničesar ne
jemlje, temveč jim bo le omogočal dodaten zaslužek.
* Taka je bila situacija ob zaključku redakcije.

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

Mojca Jagodic
Oto Žan

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.

Vlada in študentje v bitki za malo delo

9

Bojan Rojko

NOVEMBER ‘10

TÊTE-À-TÊTE

»Organizacija koncerta je
kot gradnja hiše.«

Bojan Rojko
Bojan Rojko je organizator in predvsem promotor koncertov. Nekateri izmed njih so bolj klubskega
značaja, spet drugič gre za velike množice. A naj bo koncert manjše ali večje narave, vanj je potrebno
vložiti vso svojo energijo. Kako se s tem spopasti v marketinškem in organizatorskem smislu, lahko
preberete v tem intervjuju. Zaradi nenehnih obveznosti in zasedenosti (koncertom seveda ni ne konca,
ne kraja) sva se pogovarjala po elektronski pošti.

Začniva najprej nekoliko o organizaciji
povprečnega koncerta. Kako stvari potekajo?
Na kaj vse je treba misliti?

Kateri projekti so bili do sedaj največji oz katera je bila največja zvezda, za katere koncert
ste skrbeli?

Organizacija koncerta je kot gradnja hiše, vključno s tem,
da je treba razmišljati, kako to hišo potem prodati. Ključni
elementi so finančna konstrukcija, ocena trga (v smislu
zaželjenosti izvajalca), izvedba promocije v pravi meri, komunikacija z managementom glasbenika, tehnične predpriprave in izvedba samega koncerta, seveda pa pred tem
tudi skrb za vsa potrebna dovoljenja na lokalni ravni.

Najbolj razvpit je bil gotovo koncert RBD v Ljubljani, sicer
pa sem delal tudi pri projektih, kot so Eros Ramazzotti, Pearl
Jam, Santana, ZZ Top, Massive Attack, Billy Idol, Joe Satriani,
Phil Collins in še bi lahko našteval.

Koliko časa vnaprej se začne razmišljati o
koncertu določenega glasbenika? Kako organizacija poteka časovno?
To je odvisno od lokacije in izvajalca. Manjši klubski koncerti
se lahko promovirajo tudi vsaj 3 tedne, veliki koncerti pa
najraje pol leta, oziroma vsaj 3 mesece. Dvorano je dobro
rezervirati čimprej, a je odvisno od dvorane: nekatere se lahko najamejo mesec prej, določene pa je treba rezervirati že
eno leto vnaprej.

Kakšni denarji se obračajo pri organizaciji
nekih manjših koncertov (npr. Kino Šiška,
Cvetličarna) in koliko so finančno močnejši veliki koncerti (Hala Tivoli, Dvorana Stožice)?
Na to vprašanje je težko odgovoriti. To je lahko 5000 eur ali
pa 350000 eur (če govorim o Sloveniji, kjer smo omejeni kar
se tiče stroškov, posledično zaradi velikosti države in kupne
moči), odvisno od izvajalca in lokacije. Vrednost promocije
je sorazmerna z vrednostjo koncerta v celoti.

Kako ste sploh začeli z organizacijo in promoviranjem koncertov?
No, malo manj organiziram, več pa promoviram koncerte.
Od 13. leta sem hodil na koncerte, odtlej sem jih videl okoli
1500. Nekako medtem, ko sem delal kot glasbeni novinar,
sem dobil željo pred 13 leti, da bi bil bolj aktiven v koncertnem smislu in se počasi in postopoma lotil sodelovanja pri
različnih projektih, od elektronskih dogodkov, preko rocka,
popa, alternativnega rocka, etna in klasike.

Koliko možnosti ima nek manjši medij, da z
neko zvezdo svetovnega formata (za primer Joe
Cocker, ki bo v ponedeljek nastopil v Stožicah)
opravi intervju? Kako glasbeniki oz. njihovi
managerji poskrbijo za to?
Stvar je v temu, da so velike glasbene zvezde časovno zelo
zaposlene zaradi napornih turnej. Načeloma lahko dobimo
ponavadi do največ tri intervjuje za Slovenijo, seveda pa je
v interesu managementa (torej izvajalca), da so ti intervjuji
objavljeni v največjih medijih.

S gradnjo dvorane v Stožicah so se odprle nove
možnosti. Kako bo vse to vplivalo na koncertno sceno pri nas, koliko več koncertov lahko
pričakujemo?
To bomo še videli, bo pokazal čas, a vsi upamo, da bomo
tako lahko gostili večje glasbene zvezde. Vprašanje, če jih
bo več, gotovo pa bodo večji koncerti.
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Koliko je možnosti, da bi na stadionu v Stožicah
nastopila kakšna velika zvezda, kot so na primer slavni The Rolling Stones ali U2?
Je možno, a brez močnih finančnih sponzorjev to ne bi bilo
izvedljivo. So previsoki stroški za tak koncert.

Je res, da se organizacijsko to ne bi splačalo,
češ da naj bi imel stadion premalo sedežev?
Vsekakor bi bila previsoka cena vstopnice.

BOWLING KLUB 10

Če se take stvari še ne bodo dogajale (stadionski koncerti), kaj bi bilo potrebno storiti, da bi
se največje koncertne zvezde ustavljale tudi v
Ljubljani in ljudem ne bi bilo več treba hoditi v
Zagreb, Milano, Munchen in na Dunaj?

1h bowlinga
brezplačna izposoja obutve

PROTENEX
BADMINTON
MULTI IGRIŠČE
TENIS

Teoretično je možno, a to zahteva sponzorski denar in pa
povezovanje s sosednjimi državami v smislu promocije.

enkratna vstopnica

15% popusta pri nakupu in servisnih storitvah

FOTO BONI
razvijanje 4 fotografij

Trenutno se ukvarjate s koncertoma Joeja Satrianija in Neishe. Kakšni so najbolj sveži vtisi
o organizaciji in poteku njunih koncertov? (op.
a.: intervju je potekal v tednu, ko je v Hali Tivoli
nastopil Satriani)
Vsako sodelovanje je v končnici (torej na dan izvedbe)
najbolj naporno, a če ni nobenih zapletov in gre za kvalitetno glasbo ter dobro voljo v teamu vseh, potem ostanejo
samo dobri občutki. Težave pa so vedno prisotne, a to je del
bivanja.
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9,00 EUR

RC VOGU

Katera posebna zahteva glasbenika se vam
je do sedaj najbolj vtisnila v spomin? Kateri
glasbeniki so še posebej zahtevni?

Osebno veliko poslušam vse zvrsti glasbe, osebno pa so se
mi najbolj vtisnili v spomin koncerti Pearl Jam, Trio Bulgarka
in Einstuerzende Neubauten.

2,50 EUR

A2U BIKES

V veliki večini primerov maksimalno. Zelo redki koncerti so
se prodali »sami od sebe«.

Kakšna glasba je vam osebno najbliže in kateri
je tisti koncert, ki se ga najbolje spominjate?

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

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
OLIMPIJSKI BAZEN

Koliko vpliva PR in marketing na prodajo koncertnih kart?

Ponavadi ni nekih posebnih zahtev (vsaj za moje pojme
tega, da so le ljudje, ki so vajeni nekega standarda bivanja
in jih kot gostitelji moramo upoštevati), najbolj pa se mi
vtisne v spomin, če je glasbenik dobre volje in spregleda
tudi kakšno svojo zahtevo.

PROŠPORT
8,00 EUR

Kako razumete pojav (predvsem rockerjev iz
bivše Jugoslavije) glasbenikov, ki so nekoč razprodajali velike dvorane, bili poznani po celotni
bivši državi, danes pa igrajo po majhnih klubih,
kot je Cvetličarna?
Časi se spreminjajo, nekoč jugoslovanski trg je razdrobljen,
mnogi veliki glasbeniki pa tudi na svojo željo nastopajo v
klubih, čeprav še vedno polnijo dvorane. Gre za povsem
drug občutek v smislu stika z občinstvom in dojemanjem
sebe na odru.

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

18,00 EUR
28,00 EUR

20% popusta pri nakupu športne prehrane

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

PLATINUM TAXI

Se še ne ve, se pa dogovarjamo z različnimi, bomo videli, kaj
bo uspelo naslednje leto dobit v našo državo.

TAXI MONET

Miro Majcen

15,00 EUR
25,00 EUR
6,00 EUR
6,00 EUR
4,00 EUR

MAXXIMUM SHOP

Kateri bodo vaši največji koncerti in projekti
v prihodnosti? Bomo v Sloveniji videli kaj odmevnega?

Luka Stare

6,00 EUR

vožnja po Kranju in okolici
1 km vožnje

1 km vožnje

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

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

FITNESS STUDIO IRENA
24,00 EUR
35,00 EUR
95,00 EUR
36,00 EUR

FITNES CENTER POPAJ
fitnes - mesečna karta
aerobika – mesečna karta

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

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

KNJIŽNICA KRANJ

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

24,00 EUR
24,00 EUR

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

MEDNARODNA ŠTUDENTSKA
IZKAZNICA ISIC

10,00 EUR

4,00 EUR
0,80 EUR

0,65 EUR

MASAŽNI SALON
MAISTROV TRG

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

2,40 EUR cenejša članarina

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

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

DRUŠTVO KI AIKIDO
mesečni tečaj ki aikida

27,00 EUR

4,00 EUR

brezplačno

GAMING SHOP

20% popust pri masaži hrbta, nog ali telesa

EVENTIM

KONCERTI.NET

5% popusta pri nakupu aranžmajev

260,00 EUR

PARKIRNE KARTICE ZA
KRANJ

popust pri servisu računalnikov in nakupu
računalniške opreme

prodaja kart

tečaji tujih jezikov

MEGACENTER

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

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

25,00 EUR
36,00 EUR

VITACENTER

AEROBIKA
4 vadbe
8 vadb
mesečna karta - neomejena

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

SMUČARSKE KARTE
KRVAVEC/ROGLA
pon-pet:
pon – ned:

18,00 EUR
22,00 EUR

STARI VRH
nočna smuka:

13,00 EUR

Cenik velja od 22.10.2010. Vse cene so v EUR in �e vsebujejo DDV.
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GLASBA

ŠVIC

Koliko slovenske glasbe na radijskih postajah?
Nekaj časa nazaj je v javnost pricurljal osnutek novega Zakona o medijih. Osnutek je dvignil kar precej
prahu, najmočneje pa je završalo med predstavniki slovenske glasbene scene. Zakon namreč predvideva znižanje obvezne kvote slovenske glasbe na glasbenih postajah iz dosedanjih štiridesetih odstotkov
na skromnih petnajst odstotkov.
po predvajanju najmanj petdeset odstotkov slovenske glasbe
oziroma avtorske glasbene produkcije slovenskih avtorjev
vsakega radijskega ali televizijskega programa. Kvoto petnajstih
odstotkov, predlagano v Zakonu o medijih, so na kongresu
označili kot smešno, kot genocid nad slovensko glasbo in za
zgrešeno kulturno strategijo države.

Bi zakon o navijačih s stadionov pregnal nasilje
ali navijače?
V Sloveniji se je po dogodkih na novem stožiškem stadionu, kjer so gostujoči navijači iz Maribora
uničili 298 stolov in tako povzročili domnevno za 20.000 evrov škode, začelo veliko govoriti o novem
navijaškem zakonu, ki naj bi omejil »huliganizem« na naših tleh.
razmere izpred 20 let je torej zelo
težko primerjati z današnjim stanjem
pri nas. V Angliji se stvari po tem, ko
je konec 80. let takratnja premierka
Margaret Thatcher sprejela zakon
o nogometnih navijačih, še vedno
niso povsem umirile. Pretepi so se
z nogometnih zelenic, kjer se jih
je dalo vsaj nekoliko kontrolirati,
preselili na ulice. Nov zakon
pa huliganizma tudi ni povsem
izkoreninil z nogometnih tekem,
saj smo skoraj vsako leto priča
raznoraznim pretepom in vdorom
na igrišče.

Vsaj v nečem pa se predlog zakona približa izboljšanju kvalitete
slovenske glasbe. Verjetno vam je ob poslušanju radijskih postaj
postalo jasno, da čez dan vsekakor ne slišimo niti petnajst, kaj
šele štirideset odstotkov slovenske glasbe, saj se je večina
odvrti ob poznih večernih urah. Novi zakon pa za razliko od
dosedanjega predvideva predvajanje določenih kvot med 6. in
20. uro, kar bo vsekakor pozitivno vplivalo na slovensko glasbo.
Kaj poreči o tem? Nekaterim se zdi štirideset odstotkov močno
pretirana kvota, češ da Slovenija ne premore dovolj kvalitetne
glasbe, da bi jo (predvsem komercialne) radijske postaje vrtele
štirideset odstotkov časa svojega repertoarja. Med zagovornike
spadajo predvsem uredniki komercialnih radijskih postaj, saj je
znano, da so le-te mnogo prevečkrat v rokah kapitala, kar se
odraža v tem, da je zanje najpomembnejša kvota poslušalcev,
ki pa jih je danes očitno najlažje pridobiti s komercialnimi
uspešnicami tujega izvora. Komercialna glasba iz domačih
logov pa, roko na srce, res ni tako močno kvalitetna, da bi jo bilo
treba vrteti štirideset odstotkov časa.
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Veliko je torej spornega, mnogo je različnih pogledov. Zakon
vsekakor ni idealen, a idealnosti se ne približajo niti zahteve
slovenskih glasbenikov. Zdi se, da je njihova zahteva po kvoti
petdesetih odstotkov močno pretirana, saj bi predvsem pri
določenih specifičnih radijskih postajah (predstavljajte si na
primer country ali blues radio) res težko našli dovolj kvalitete,

Proti zakonu seveda protestirajo mnogi slovenski
glasbeniki, ki so se v znak protesta tudi zbrali na
kongresu v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma in
javnosti sporočili svoje »zahteve« o perečih temah.

Spet drugi zagovarjajo mnenje, da je kvalitetne slovenske
glasbe več kot dovolj, zato se jim zdi kvota skromnih petnajst
odstotkov mnogo premalo, da bi se glasbena scena razvijala in
izboljševala. Proti zakonu seveda protestirajo mnogi slovenski
glasbeniki, ki so se v znak protesta tudi zbrali na kongresu v
Linhartovi dvorani Cankarjevega doma in javnosti sporočili
svoje »zahteve« o perečih temah. Prva zahteva je bila naslovljena
na RTV Slovenija, naj v svoje programske sheme vrne nekatere
oddaje, ki so v preteklosti močno spodbujale razvoj in kakovost
slovenske glasbene produkcije. Kdo se ne spomni slavnih
Videospotnic, oddaje Na liniji, pa še kaj bi se našlo. Oddaje naj bi
spodbujale mlade generacije pri ustvarjanju glasbe ne glede na
žanr, pa naj gre za rock, urbano popularno glasbo, alternativne
žanre, domačo klasiko, jazz ali narodno zabavno glasbo.

ki bi zapolnila takšno kvoto. Verjetno najbolj objektiven
komentar novega zakona so besede Igorja Dernovška, kitarista
legendarnih Niet, ki poudarja, da bi bila kvota petdesetih
odstotkov nujna za nacionalko in medije, ki jih sofinancira
država, že zaradi nacionalnega interesa in spodbujanja domače
produkcije. Po drugi strani pa se mu zdi, da na komercialnih
radijskih postajah kvote nimajo nikakršnega smisla, saj
kvalitetna, inovativna in drugačna glasba sploh ne pride do tja.

Druga zahteva od Ministrstva za kulturo terja brezpogojno
zaščito avtorskih pravic, tretja pa je tista najodmevnejša in
tudi najbolj sporna, saj ves čas buri duhove. Gre za zahtevo

Luka Stare

Še za konec: četudi do sprejetja novega zakona pride, nam
v avtoradiu še vedno ostanejo CD in MP3 predvajalniki, ki
poskrbijo, da nas tudi radijske postaje, ki ne vrtijo nam ljube in
kvalitetne glasbe, ne morejo spraviti v slabo voljo.
Tea Derguti

Letos avgusta je bil nov nogometni stadion v Stožicah
slavnostno odprt, vendar pa je prva prava preizkušnja za stadion
s kapaciteto 16.038 sedežev prišla šele 29. septembra, ko je pri
domači Olimpiji gostoval največji nogometni tekmec Maribor.
Z njim so seveda na srečanje prišli tudi štajerski navijači Viole, ki
slovijo po tem, da vselej ponesejo svoje igralce do boljših iger,
seveda pa občasno pripravijo tudi negativno presenečenje.
Viole so tokrat po končani tekmi začele z razgrajanjem in
tako odpulile skoraj 300 stolov, policija pa se je odločila
posredovati šele, ko je bila večina »dela« že opravljenega. Škode
na novem stožiškem lepotcu je bilo za kar 20.000€, nekaj so
morali plačati Mariborčani, velik del denarne kazni pa so morali
poravnati organizatorji zaradi slabega varovanja.
Po tem dogodku se je začelo govoriti o novem navijaškem
zakonu, ki naj bi navijače kaznoval tako močno, da naj ti ne
bi upali več povzročati izgredov. Nov navijaški zakon naj bi se
zgledoval po angleškem, ki npr. za vrženo baklo na igrišče
storilca lahko kaznuje z vse do 15.000 (!) evri. Razmere v Angliji
pred sprejetjem zakonu so bile res hude, tedenski zloglasni
pretepi na stadionih niso bili nič posebnega, smrtne žrtve
pa so bile skoraj tako pogoste kot goli na tekmah. Angleške

Zatorej ne čudi, da večina slovenskih
navijaških skupin ostro nasportuje
novemu zakonu o navijačah, kar
lahko na vseh tekmah, kjer so
prisotne ultras navijaške skupine,
vidimo v obliki transparenotv z
napisom Proti zakonu o navijačih. Tako so na spletni strani Viol,
ene največjih slovenskih navijaških skupin zapisali: »Seveda
navijači ostro nasprotujemo navijaškemu zakonu in organom,ki
prav gotovo ne bodo ločili pravih navijačev od izgrednikov,
ampak bodo vse metali v isti koš, kot že to počnejo sedaj, ampak
z izjemo - da bi v slučaju sprejetja zakona vse bilo še veliko bolj
drastično in represivno. Navijači se bomo borili proti temu z vsemi
legalnimi sredstvi in do konca.” Navijači novega zakona, ki bi, kot
pravijo, izkoreninil vse kar je ostalo pristnega pri nogometu, ne
podpirajo, vendar menijo, da bi se bilo potrebno pripraviti na
rizične tekme in bolje izvajati zakone, ki so že v veljavi.
Nekaj je na slovenskih stadionih zagotovo potrebno spremeniti,
da ne bo več prihajalo do podobnih incidentov kot 29.
septembra v Stožicah, vendar se je potrebno vprašati, če bi nov
navijaški zakon po zgledu angleškega resnično prinesel željene
spremebe ali bi zgolj še bolj represivno deloval na tistih nekaj
redkih navijačev, ki redno in zvesto podpirajo svoj klub.
Žan Sadar
Matej Slabe
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V kraljestvu človeške ribice

Prošport,
živimo zdravo!

Akcija m
eseca
novembra
:
PRIPELJI
PRIJATEL
JA!

Od 15. 11.
do 15. 12.
vsak član Pr
pripelje pr
ošporta, ki
ijatelja, da
se včlani v
center, prej
naš športni
me 7-dnevn
i neomeje
vstop v fi
tnes ali n
a skupinsk n
e vadbe!

Fitnes

Savne

Technogym trenažerji v treh po sklopih
ločenih prostorih, naprave za kardio vadbo,
proste uteži…
Uredili smo tudi prostor za funkcionalni trening
(kettlebel, medicinke, elastike)…
Izkušeni osebni trenerji!

Za sprostitev duha, razstrupljanje telesa in
povečanje odpornosti organizma.
Finska, infra in aroma savna ter masažni
bazen in veliko počivališče.
Možnost individualnega zakupa!
Torek samo za ženske, sreda samo za moške!

Ponedeljkovo popoldne, ki se je prevešalo v večer. Sive industrijske zgradbe in nekaj avtomobilov. Ravnokar je nehalo deževati in na glave smo si nadeli baterijske svetilke. Naročeno nam je bilo, naj ne
svetimo preveč, da ne bomo prestrašili prebivalcev. Odprla so se vrata v podzemlje in vstopili smo.
tega smo morali biti še posebej pazljivi, da jih ne bi
preveč vznemirili z baterijskimi svetilkami. Svetlobe
se izogibajo tudi v naravi, saj se, če priplavajo k
jamskemu vhodu, hitro obrnejo nazaj v podzemlje.
Na svetlobi bi bile lahek plen za ribe in ptice. Dosežejo
lahko zavidljivo starost, saj biologi domnevajo, da
lahko živijo tudi sto let. S svojimi približno tridesetimi
centimetri kraljujejo na lestvici največjih jamskih živali
na svetu. Prehranjujejo se z drobnimi rakci in ribicami,
brez hrane lahko živijo kar dvanajst let, saj morajo
biti sposobne preživeti z malo hrane, ki je v jamah ni
nikoli na pretek. Takrat si pomagajo z zalogami, ki jih
črpajo iz jeter.

V jamo Tular, ki se ne nahaja na kakšni izmed utečenih tras
srednješolskih ekskurzij, ampak le streljaj od kranjskega
mestnega središča, v bližini železniške postaje. Tular je naravna
jama, ki jo je izoblikoval majhen potok, o njej pa je pisal že Janez
Vajkard Valvasor. Jama, ki je bila v preteklosti najprej »navadna«
jama, nato pa protiletalsko zaklonišče, se je pred petdesetimi
leti spremenila v jamski laboratorij, ki ga je uredil biolog Marko
Aljančič. Vanjo je naselil človeške ribice, ki jih je prinesel s
Krasa. Speleobiološki laboratorij je edini te vrste v Sloveniji.
Ukvarjajo se s preučevanjem človeške ribice v polnaravnem
laboratorijskem okolju, skrbijo za ohranjanje te vrste, sodelujejo
z domačimi in tujimi inštitucijami in skrbijo za promocijo
človeške ribice v javnosti. Tokrat je vrata laboratorija Zapikovi
ekipi odprl Gregor Aljančič, ki nadaljuje očetovo delo.
V jamo vodi dolg betonski rov, domovanje jamskih kobilic in
pajkov iz rodu Meta. S stropa visijo stalaktiti oziroma jamski
špageti, ki morda niso tako spektakularni kot tisti v turistično
najbolj znanih slovenskih jamah, ampak zelo majhni in krhki že
na pogled.
Na koncu rova se prostor razširi in vstopili smo v dvorano, kjer se
nahajajo kupi laboratorijske opreme in bazeni z jamsko ilovico
in apnenčastimi kamni, v katerih živijo človeške ribice.

16

www.prosport.si

Pro šport, Jernejeva 12
4000 Kranj (Stražišče)
Telefon: 04/23-10-240
Mobitel: 031/362-629
E-pošta: info@prosport.si

Delovni čas:
PON-PET 06:30 do 23:00
SOB, NED 09:00 do 23:00

Človeška ribica je dvoživka, ki celo življenje preživi v jamskih
vodah. Prilagodila se je težkim, predvsem pa temnim razmeram
v jamah. Je slepa ter brez pigmenta, zato lahko skozi njeno
kožo celo vidimo njene notranje organe. Svetlobo čuti s kožo, v
kateri ima proste živčne končiče, ki reagirajo na svetlobo. Zaradi

Najdaljšo tradicijo raziskovanja človeške ribice ima
prav Slovenija. Prvič je bila omenjena v Slavi vojvodine
Kranjske, kjer je Valvasor opisal zgodbo o zmajevem
mladiču iz Vrhnike. Leta 1768 so jo, kot prvo jamsko
žival na svetu, znanstveno opisali in ji dali ime
Proteus anguinus, naslednjo, hrošča drobnovratnika
iz Postojnske jame, so odkrili šele leta 1831. Kljub temu, da so
največ zanimanja zanjo pokazali Slovenci, pa človeška ribica ne
živi samo v Postojnski jami, kot še danes zmotno menijo mnogi,
ampak na celotnem Dinarskem krasu (od Gradišča v Italiji,
čez južno polovico Slovenije, Istro, Liko, Hercegovino, vzdolž
jadranske obale do meje s Črno goro).
V jami Tular živi 32 belih človeških ribic, večina jih je tam
že od leta 1963 in so stare že vsaj 70 let. V laboratoriju so še
posebej ponosni na izjemen dosežek, saj jim je z veliko mero
potrpežljivosti, človeške ribice se namreč razmnožujejo na 7 – 8
let, uspelo, da so se razmnoževale v ujetništvu.
Poleg belih, v ločenem bazenu, živijo tudi skrivnostne črne
človeške ribice, ki so belokranjski endemit, v Tularju jih je kar
sedem. Na ozemlju Bele krajine, velikem okrog 30 km2, so jih
odkrili šele leta 1986. Čeprav imajo bolj razvite oči in temen
kožni pigment, so vendarle prave jamske živali.
Človeška ribica je strogo zavarovana živalska vrsta, ki jo lahko
zadržujemo v ujetništvu samo v znanstvene ali izobraževalne
namene. Ker se v jami Tular trudijo, da bi človeškim ribicam čim
bolj približali njihov naravni habitat in jih čim manj vznemirjali,
laboratorij ni odprt za javnost. Vsi, ki bi si radi ogledali znamenito
»jamsko velikanko«, se lahko odpravite v Postojnsko jamo, kjer
je človeška ribica postavljena na ogled širšemu občinstvu.
Petra Ajdovec
Gregor Aljančič
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OSIŠČE

Kako pa kam, Slovenija?
Kakšno je dandanes stanje v Sloveniji? V zadnjem času je to pogosto slišano vprašanje in prav je tako.
Brez trenutka refleksije, brez premisleka o tem, kje smo in kam gremo, ne moremo priti daleč, sploh
pa ne v obljubljeno deželo, kjerkoli (in kadarkoli) ta že je. Kako naj bi izgledala pa je na nas, kajti sami
moramo ugotoviti, kaj sploh hočemo. Predvsem mladi.
Ampak, kot rečeno, najprej je potreben premislek o sedanjosti.
Naj že vnaprej opozorim, da naslednjih nekaj tisoč znakov
odraža predvsem moje razmišljanje, v mnogočem subjektivno
in morda nedodelano. Toda obenem vsakega, ki bi se ga
moje pisanje utegnilo na kakršenkoli način dotakniti, vabim k
odgovoru, kritiki ali dopolnitvi.
V zadnjih dveh, treh letih smo predvsem ob pomoči
gospodarske krize doživeli padec iz "zlatih" optimističnih časov
v močvirje, kjer ni prav veliko trdnih tal, še manj pa je kažipotov.
Že ob tem pridemo do prvega vprašanja, ki si ga moramo
zastaviti: je bil to res padec ali pa smo se morda samo streznili?
Jaz odgovarjam, da smo nekoliko res padli, a ne tako globoko
- v resnici smo se streznili. Dokler smo poslušali o bleščečih
4,7-odstotnih rasteh BDP-ja in drugih milozvenečih podatkih
o čudovitih podvigih gospodarstva, je bilo lahko prezreti tistih
nekaj madežev na "svetilniku Evrope".
A s krizo so postali jasnejši in izkazalo se je, da so tudi
trdovratnejši in pomembnejši, kot je večina mislila. Zadnje
zgodbe o ravnanju z delavci niso nekaj novega, ampak so bile
tu že ves čas, le večina ljudi (oz. medijev) je svoje oči bolj ali
manj zaljubljeno upirala v uspešneže, ki so bili to med drugim
prav zaradi prezrtih zgodb. Zgrešeno upravljanje podjetij ni
stvar zadnjih petih let, ampak precej daljšega obdobja, ko so
"naši" in "vaši" brez strahu nastavljali nesposobneže, pri tem
pa so stare rezerve, uspešnost poslovnih partnerjev in krediti
kolikor toliko pomagali premoščati slabe odločitve.
Ampak vsaka stvar ima svojo točko zloma. Ko smo jo dosegli,
se je izza jezu izlilo strupeno blato, pa ne samo rdeče, tudi
rumeno in modro in sivo-kodrlajsasto. Njegova količina nas je
presenetila (prej smo videli površino, ne pa globine), zato v šoku
samo brezmočno opazujemo, vendar ne znamo odreagirati.
Pravzaprav smo bili nekoliko zaspani, obenem pa še razdeljeni
po več kot petnajstletnem postopnem deljenju na dva tabora
ob brezpredmetnih sporih med "prebarvanimi komunajzarji"
in "ta belimi izdajalci". Ne zanikam, da je potrebno nekatere
stvari razčistiti, vendar ne na način, kot smo se ga šli v naši mali
deželici. Stranski produkt teh ideoloških bojev je razklanost in
nepripravljenost (neznanje?) sprejemati nasprotne argumente.
Ob vedno istih prizorih, ko so vedno isti akterji metali vedno ista
"utemeljevanja", ki so bila ponavadi daleč od strokovnih, in ko
nikoli ni prišlo do skupnega zaključka, smo pozabili na to, da sta
pogovor in dogovor mogoča.
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Tako se stari vzorci prenašajo naprej in sedaj se tudi ob
vprašanjih, ki so precej realnejša - brez delujoče ekonomije pač
težko preživimo, pa če smo sicer še taki anarhisti -, nadaljujejo
prepiri in obtoževanja na osebni ali ideološki ravni, namesto da

bi stopili skupaj in oblikovali vizijo naše nadaljnje poti.
Ne smemo pozabiti niti na vlogo medijev, predvsem tistih, ki
"odkrivajo resnico", pri tem pa nekje vmes izgubijo objektivnost
in pogosto tudi pravo sporočilo, ostane pa občutek katastrofe
in nemoči. Mediji so krivi tudi zaljubljenosti v politiko (kdaj se v
prvi novici v katerikoli informativni oddaji ne pojavi politik? Še
ob poplavah so vsi tekali za politiki, kot da bi ti lahko v tistem
trenutku ponudili kaj več kot "obžalovanje" in ščepec "obljub".).
Posledica tega je tudi prenos nepotrebnih delitev v družbo.
Pereče je tudi dejstvo, da o sami vsebini zakonov oz. predlogov
zakonov mediji skoraj ne poročajo, prenesejo pa vsako besedo,
ki jo izreče nek politik. Če bi bili ti v svoji vlogi res samo za to, da
služijo dobrobiti ljudstva to niti ne bi bilo tako problematično, a
kaj ko so njihove interpretacije vse preveč pogosto bolj v službi
lastnih interesov.

Nekateri se še udeležijo volitev in poskušajo izbrati
tistega, ki bo vsaj za odtenek boljši od nasprotnika,
drugi pa ostanejo doma ali gredo na izlet. Tudi ko se
na vsake toliko pojavi kakšen poziv k spremembam, je
odziv mlačen ali pa ga sploh ni.

Zadnja težava se mi med mladimi zdi še bolj očitna. Včasih me
kar zmrazi, ko slišim, da "zakaj je treba s temi političnimi?". Zakaj?
Zato, ker je naša prihodnost neločljivo povezana s politiko.
Slabe odločitve danes se bodo poznale jutri. Spremembe se
ne zgodijo v dveh dneh in ne vplivajo samo na naše starše konec koncev bomo nekoč v njihovi vlogi mi sami. Spremembe
in vplivi političnih odločitev so dolgotrajen proces, katerega
rezultati segajo na različna področja.
Ni treba vsake minute časa posvetiti vprašanju ali je večja baraba
Janša ali Pahor, ker na kaj takega odgovoriti je brezpredmetno.
Vendar pa bi si morali vsi vsaj minimalno prizadevati, da vemo
kaj se dogaja okrog nas. Če bi vsi premislili o tem, kaj je možno
in kaj si želimo, bi lahko boj utemeljeno zahtevali učinkovito
vodenje in spoštovanje dobrih predlogov. Za spremembo
bi lahko bila tema pogovora (celo pijanega ob pol polnoči v
Downu) kaj drugega kot količina in raznovrstnost alkohola, ki
smo ga posrkali prejšnji vikend. Vsak poizkus šteje, pa čeprav je
naiven in površen. Pred očmi potrebujemo cilje.
Bolj kot se javnost zaveda, kaj se dogaja, težje je oblastnikom
ravnati proti njej. Poleg tega bi jim bilo treba pokazati jasen
signl, glasno izraziti nestrinjanje z destruktivnim načinom
vodenja države. Poglavitna politična praksa naših voditeljev
je diskreditacija oz. metanje polen pod noge. Alternativa bi
bila pridobivanje naklonjenosti volivcev s prizadevanjem
za sprejetje najboljših predlogov. Tako pa se trenutno po
nepotrebnem izgublja energija, pogosto niso sprejeti niti dobri

predlogi. Lažje je nasprotno stran onemogočiti, kot jo preseči.
Vendar takšna praksa odpira prostor vedno novim težavam, ki
se sčasoma samo kopičijo. In smo spet pri jezovih in blatu.

Zato bi morala biti naloga, ki smo jo dolžni tako sebi kot
družbi nasploh, da se zanimamo za prihodnost, da smo
svoje prepričanje vedno pripravljeni preizkusiti v soočenju z
nasprotnimi in da to tudi jasno povemo. Morda je trenutno
težko biti slišan, ampak svoje mesto si je treba izboriti. Nikoli
niso ideje prodrle brez odpora, brez da bi jih poskusali zatreti.
Ko so sužnji pod Spartakom zanetili upor, so končali na aveniji
trupel. Mnogo Francozov je življenjsko pot sklenilo pod
giljotinami. Ob prizadevanju, da si pridobijo pravico odočanja,
je umrlo mnogo ljudi, naših prednikov. Pridobljeno moramo
ubraniti, najlažji način pa je, da se ne prepustimo izolaciji,
ampak da opravljamo vsaj funkcijo pozornega opazovalca. Pri
tem se nam poleg nasilja ponujajo drugačne poti kot včasih
(samo pomislite na potencial interneta, če ostane svoboden in
dovolj nenadzorovan, ljudje pa tehnično usposobljenejši). Če je
naš problem samo to, da nas ne slišijo, moramo biti glasnejši.
Ampak najprej se moramo zbuditi.

Dejan Rabič
Matic Zorman

Sedaj pa se premaknimo k še pomembnejšem vprašanju:
kolikšna je naša krivda? Vse preradi za vse težave krivimo
"nesposobne politike" in "lopovske direktorje". Pri tem pa
pozabljamo, da smo sami krivi, da jim nasedamo, če pa jim že
ne nasedemo, smo vsaj tiho. Nekateri se še udeležijo volitev
in poskušajo izbrati tistega, ki bo vsaj za odtenek boljši od
nasprotnika, drugi pa ostanejo doma ali gredo na izlet. Tudi
ko se na vsake toliko pojavi kakšen poziv k spremembam,
je odziv mlačen ali pa ga sploh ni. Na to je v Delovi Sobotni
prilogi v članku Bes in nemoč, kjer so nekaj avtorjev povabili k
premisleku o tem, v kakšni državi živimo, opozoril tudi gledališki
režiser Dušan Jovanović.
Sam vidim največjo težavo predvsem v tej neodzivnosti, v tej
nepripravljenosti sodelovati, povzdigniti glas in se upreti. Res
je, da je mnogo udobneje ostati v fotelju in se pri sebi razburjati
nad nesposobneži, ki barko z imenom Slovenija krmarijo precej
po domače, toda brez aktivnosti se ne bo nič premaknilo.
Odgovor, da ni mogoče ničesar spremeniti, ni ravno resničen.
Ko se nabere dovolj ljudi, ki pokažejo nejevoljo, je vsakdo
pripravljen popustiti.
Gremo še ožje, k mladim, saj smo navsezadnje mladinska revija.
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Movember

NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ

Ime Movember je nastalo z združitvijo dveh besed; mo, ki je
angleški slengovski izraz za brke (moustache) in pa jasno,
november. Pravila Movembra so preprosta: 31. oktobra si lahko
zadnjič obrijete celoten obraz, od prvega novembra dalje in vse
do konca meseca pa brk ne smete obriti, saj naj bi simbolizirali
pentljo za moško zdravje. Brade niso dovoljene, zalizci pa se ne
smejo dotikati brk.

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

Originalna ideja za akcijo je nastala leta 1999 ob nekaj vrčkih
piva v Adelaidu v Avstraliji, ko se je skupina moških odločila,
da morajo brki spet priti v modo in da bi s tem lahko tudi
avstralsko javnost opomnili na bolezni, kot je rak na prostati in
depresija, ki sta med moškimi med najbolj pogostimi. Zadeva
se je hitro razširila in pristali so v novicah na televiziji. Sprva niso
zbrali nič denarja, a se jim je zdelo, da ima zadeva potencial.
Navdih so dobili s strani žensk, ki so z dobrodelnimi akcijami
naredile ogromno za boj proti raku na dojki in zdelo se jim je, da
bi morali opozoriti tudi na vrste raka, ki pogosteje prizadanejo
moški spol ter se zavzeti za izboljšanje splošnega zdravja vseh
moških.
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Šport

Med ogromno predlogi, o čem bi pisali ta mesec, sem sama pripomogla z zgornjo besedo, ki je sprva
povzročila nekaj zmede, a po hitrem spletnem iskanju pristala tule. Movember, mesec, ki je bil včasih
poznan kot november, je dobrodelna akcija, kjer se udeleženci, ki so ponavadi moškega spola, celoten
mesec ne brijejo in pustijo, da jim zrasejo takšni in drugačni brki, s čimer poskušajo opozoriti na bolezni, ki pestijo moške in zraven še zbrati nekaj denarja.

Izobraževanje

za mesec november in december

Kultura

Šport

Zdravstvo in sociala

ŠPORT

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

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!
26. november 2010, petek
Pikado turnir
17.00, Prošport center, Stražišče, Člani KŠK 1 €, nečlani 2 €, informacije:
pikado@ksk.si, 040 93 86 42 (Seba)

Glavni cilj je torej izobraziti ljudi o zdravstvenih težavah, s katerimi se
spopadajo moški, in jih spodbuditi, da redno obiskujejo zdravnika in
spregovorijo o skrbeh, ki jih pestijo.
Leta 2004 je kampanja vzcvetela in nastal je Movember Foundation.
Osredotočili so se na opozarjanje na raka na prostati in pa zbiranje
denarja. Dobrodelne akcije se je tistega leta udeležilo 432 moških
in uspelo jim je zbrati 55.000 avstralskih dolarjev za Prostate Cancer
Foundation of Australia, kar je bil za njih najvišji znesek denarja, ki so
ga kadarkoli dobili.
Vsako leto se je akcija še malo razširila in danes poteka v Veliki Britaniji,
Ameriki, Kanadi, Novi Zelandiji, Španiji, Južni Afriki ter na Nizozemskem,
Finskem in Irskem, za zagon pa se prizadevajo tudi pri nas. Lani je bilo
udeležencev že 255.755, zbrati pa jim je uspelo kar 26 milijonov funtov.
Sodeluje lahko vsakdo, ki bi rad mesec dni okoli paradiral z brki ter tako
prijatelje, družino in vse okoli sebe opozarjal na bolezni, ki prizadanejo
moške. Registrirate se lahko na njihovi spletni strani in postanete
Mo Bro. Pozabili niso niti na ženske, ki se prav tako lahko registrirajo,
postanejo Mo Sistas in lahko izkažejo podporo z nošnjo Movember
majic ali umetnimi brčicami, denar pa lahko prispeva prav vsak.
Skozi cel mesec po svetu potekajo razni dogodki, na katerih se zbirajo
sredstva, od Cycle for Movember v Dublinu, kjer se bojo kolesarji
spopadli s 50 kilometrov dolgo progo po mestu, raznih tematskih
zabav pa do serije zabav poimenovanih Gala Partés ob koncu meseca,
kamor lahko pridejo vsi, ki zadevo podpirajo, da razkažejo svoje brčice
in praznujejo v njihovo čast. Na teh zabavah potekajo tudi podelitve
nazivov kot so Miss Movember in Man of Movember ter podelitev
nagrad za tiste, ki so zbrali največ denarja v kategorijah individualno,
majhna ekipa in velika ekipa.
Do zdaj je v vsakoletni akciji sodelovalo že več kot 627.000 ljudi in če ste
letos že zamudili to priložnost, se pripravite na naslednje leto. Do takrat
imate več kot dovolj časa, da se odločite, kakšne brčice bodo mesec
dni krasile vaš obraz!
Urša Bajželj
www.xiongdudu.com

10. december 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)
REKREACIJA:
KOŠARKA
Prošport center, Stražišče
sobote (17.30 – 19.00)

SOCIALA IN ZDRAVSTVO
do 30. 11. 2010
Razpis za Mlade mamice
Klub študentov Kranj, Prijavite se na razpis in nam vlogo dostavite na Glavni
trg 20 do vključno 30. 11. 2010.
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.
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.
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.
Šport

Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE
Kultura

20. november 2010, sobota
Ekskurzija: Martinovanje na Krasu
13.00, zbor pred nakupovalnim središčem Supernova, Člani KŠK 22 €, ostali
35 €, Informacije: ekskurzije@ksk.si, prijave na Info točki do četrtka, 18. 11.
Zdravstvo in sociala

PLAVANJE
Olimpijski bazen Kranj
četrtki (20.00 – 21.00)
nedelje (20.00 – 21.00)
VODNA KOŠARKA
Olimpijski bazen Kranj
Nedelje (20.00 – 21.30)
Šport

Izobraževanje

Kultura

KULTURA

30. november 2010, torek
Kuharska delavnica: Jesensko razvajanje
17.00, OŠ Franceta Prešerna, Člani KŠK 8 €, ostali 14 €; prijave na INFO točki,
informacije: kuharske.delavnice@ksk.si, 041 234 774 (Tomaž), Delavnico bo
vodil priznani kuharski mojster Rober Pavlin. Pripravili bomo: skutine njoke
z gorgonzolo; svinjsko ribico s porom in panceto, ajdovo kašo z zelenjavo;
kostanjevo tortico.

Zdravstvo in sociala

18. november 2010, četrtek
Četrtkanje: DrumNbass
21.00, Klubar, Glasba: JAMirko, Massimo, KoLTeK, Bugi
21. november 2010, nedelja
Potopisni večer: S kolesom po deželi vzhajajočega sonca
19.30, Klubar, Simon Eržen, vstopnine ni.
25. november 2010, četrtek
Četrtkanje: Večer v gorski koči
21.00, Klubar, Glasba: DJ Svizec
28. november 2010, nedelja
Potopisni večer: Egipt
19.30, Klubar, Nikola Klašnja www.shappa.si, vstopnine ni.
5. december 2010, nedelja
Potopisni večer: Java in Bali
19.30, Klubar, Ksenija Slavec, vstopnine ni.
12. december 2010, nedelja
Potopisni večer: Maroko: divji Berberi in rdeča puščava
19.30, KluBar, www.char-potovanje.com, vstopnine ni.

JEZIKOVNI TEČAJI
16. november 2010, torek
Začetni tečaj RUŠČINE
19.00, Gimnazija Kranj, Člani KŠK 45€, ostali 80€, Tečaj obsega 30 šolskih ur
in traja 10 tednov. Poteka vsak torek. INFO: jezikovni.tecaji@ksk.si, 04 23 60
630 (med 7.00 in 15.00). Prijave: Info točka KŠK (Gregorčičeva 6)
17. november 2010, sreda
Začetni tečaj ŠPANŠČINE
18.00, Gimnazija Kranj, Člani KŠK 45€, ostali 80€, Tečaj obsega 30 šolskih ur
in traja 10 tednov. Poteka vsako sredo. INFO: jezikovni.tecaji@ksk.si, 04 23 60
630 (med 7.00 in 15.00). Prijave: Info točka KŠK (Gregorčičeva 6)
18. november 2010, četrtek
Začetni tečaj ITALIJANŠČINE
18.00, Gimnazija Kranj, Člani KŠK 45€, ostali 80€, Tečaj obsega 30 šolskih ur
in traja 10 tednov. Poteka vsak četrtek. INFO: jezikovni.tecaji@ksk.si, 04 23 60
630 (med 7.00 in 15.00). Prijave: Info točka KŠK (Gregorčičeva 6)
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27. Edina svetla točka letošnjega novembra je
koncert Joe Cockerja v Ljubljani.

Zakaj je november beden?
Zapikovci smo se ob vsesplošnem nezadovoljstvu z novembrom odločili, da to tudi utemeljimo. Nastale
so naslednje teze:
1.

November je predolg za 30 dni.

2.

Še listje na drevesih novembra tako trpi, da se
raje vrže dol z drevesa v smrt.

3.
4.

5.

November je gnilo jajce, ker se lepa jesen konča,
zima je pa še daleč.
V celi zgodovini človeštva olimpijske igre še
nikoli niso bile novembra. Že to pove dovolj o
bednosti tega meseca.
November je namenjen temu, da nas pred
veselim decembrom popolnoma zamori.

6.

Obstaja le ena skupina ljudi, ki jim je všeč
november - to so mazohisti.

7.

Če bi se leto začelo z novembrom, bi človeštvo
že zdavnaj storilo samomor.

8.

Zavemo se svoje minljivosti: Začne se z obiski
pokopališč in konča s svetovnim dnevom boja
proti smrtni kazni.

9.

V kinih se vrti Žaga VII.

10. Prezgodnji začetek agresivnega božičnonovoletnega oglaševanja, ki nam že novembra
prikazuje, kako je vse lepše v mesecu decembru.
11. Namesto kave in časopisa zdaj zjutraj v rokah
držiš strgalo za poledenele avtomobilske šipe.
12. November je tako dolgočasen, da se edino
megli da poditi po našem nebu.
13. Če bi hoteli, da bi bil november zanimiv, bi ga
morali omejiti samo na en vikend - tistega, ki
vsebuje Martinovo soboto.
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14. Že v preteklosti se novembra ni čisto nič
dogajalo, zato so ljudje iznašli revolucije - od tod
toliko dnevov samostojnosti in neodvisnosti v
novembru.

novembra, bi
15. Vsak normalen človek, ki bi se rodil
pobegnil nazaj v maternico.
e se
16. Zjutraj se ljudje zbujajo v temi, iz služb
proti
šlo
bi
da
da,
izgle
ne
vračajo v temi. In
koncu meseca kaj na bolje.
isu zdi
17. Novembra se vreme še Chucku Norr
morbidno.
mesec, če
18. November je lahko najproduktivnejši
človek
tki
doda
i
nskim
se v tem vremenu s kofei
uspe obdržati pri zavesti.
drugače,
19. Če bi se november imenoval kako
mero
šno
bi do njega še vedno gojili dobr
dosti
sovraštva, saj samo ime pri tem nima kaj

28. Novembra se znatno poveča prodaja tablet
proti pozabljivosti, kajti nihče noče pozabiti,
kako toplo in sončno je bilo še pred kratkim.
29. Novembra ponavadi na malih zaslonih lahko
gledamo film Sladki november s Keanu
Reevesom, kar povzroča veliko težav vsem
keanufobom in nasploh ljubiteljem dobre igre.
30. Novembra se sonce in sneg ne moreta zmeniti
kdo je na vrsti, zato ima vselej dobiček tretji –
dež.
31. Če nimate nobenega znanca, ki bi imel rojstni
dan novembra, potem se lahko kar poslovite
od družabnega življenja ta mesec.
32. Big Brother ima novembra vsaj nekaj gledalcev,
ker se večini ne da početi nič drugega kot
prižgati televizijo in gledati naključni kanal.

33. Že Stari Grki so sovražili november. O tem
sicer ni nobenih virov, vendar si ne moremo
predstavljati, da ga ne bi.
34. November je beden.
35. November je zelo beden.
36. November je tako beden, da je "zelo beden"
preveč milo rečeno.
37. November je strašno beden.
38. November je vsak dan do konca meseca bolj
strašno beden.
39. Včasih se zdi, da sploh ni tako strašno beden.
40. Ampak je. Zelo strašno beden.

opraviti.
ijo
20. 4. novembra na pogrebne vence obes
božično dekoracijo.

Cene in popusti veljajo za vse člane
KŠK z veljavno člansko izkaznico.

21. Na poti v šolo akrobatsko vijugaš med
pohojenimi deževniki.
niški čakalnici,
22. Vsaj eno dopoldne preždiš v zdrav
prenapolnjeni s pokašljajočimi sotrpini.
novembra.
23. Leonardo di Caprio ima rojstni dan
u
Ni čudno, da mu je režiser Titanika na konc
filma namenil smrt.
z dodatno
24. Profesorji svoje svetobolje sproščajo
težkimi in pogostimi kontrolkami.
nepotreben
25. November je najbolj depresiven in
ajst
mesec v letu ter obstaja le zato, ker je dvan
veliko lepša številka kot enajst.
orne
26. Vsako leto novembra se člani podp
na drug
avijo
odpr
fobe
vríou
skupine za noem
u lažje
okolj
jšem
konec poloble, da se v tople
spopadejo z novembrom.

SKI SERVIS ALPSKIH IN
TEKAŠKIH SMUČI, BORDOV
Člani Kluba študentov Kranj izkoristite
izjemno priložnost 50 % popusta na:
• Servis alpskih in tekaških smuči (brušenje robnikov, mazanje, impregnacija). . . . . . . . .24,00€
• Servis boardov (brušenje robnikov, mazanje, impregnacija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,00€

PE ŠENČUR

Poslovna cona A53
4208 Šenčur
Tel.: 00386 4 255 91 70
e-mail: info.sencur@a2u.si

PE TACEN

Kajakaška 40A
1211 Ljubljana – Šmartno
Tel.: 00386 1 513 23 42
e-mail: info@a2u.si

PE BREZOVICA

Tržaška cesta 479
1351 Brezovica pri Ljubljani
Tel.: 00386 41 733 900
e-mail: andrej@a2u.si
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Ta krasni novi Kreslinov svet
Slovenski rockerski očetje so letos očitno še posebej dejavni. Poleti je najnovejšo ploščo izdal Pero
Lovšin, Zoran Predin vneto koncertira s svojim Gypsy Swing Bandom, sedaj pa je bogate sadove
tekočega leta predstavil še Vlado Kreslin. Nekdanji frontman skupine Martin Krpan in tudi zelo uspešen
solo izvajalec, ki ima za seboj že dve plošči s Krpani in kar enajst samostojnih projektov, je pred kratkim
svojim oboževalcem predstavil najnovejšo stvaritev – ploščo Drevored.
Izdelek je zelo zanimiv že zaradi načina, kako ga je Kreslin še
pred uradno izdajo približal poslušalcem. Poleg singla Krasni
novi svet, ki ga lahko že nekaj časa poslušate na slovenskih
radijskih postajah, je v polno zadel tudi z javnim izbiranjem
naslova plošče. Vlado je ponudil naslove Krasni novi svet, Ena
pesem ter Tam na koncu drevoreda, poslušalci pa so izbrali
slednjega. Kreslin ga je še nekoliko oklestil in tako je nastal –
Drevored.
Kreslin na plošči ne odstopa od svojega preverjenega stila.
Pesmi so mirne, optimistične, nežne, album pa še najbolj
podoben Spominčicam iz leta 1992, ki jih je Kreslin takrat
posnel z Beltinško bando. Seveda tudi tokrat ne gre brez

Vsekakor pa Vlado še ni za v koš, saj se tudi nekoliko bolj
nežne pesmi zasidrajo v srca še tako zapriseženih rockerjev.
Da je temu res tako, bo dokazoval na sedaj že tradicionalnih
koncertih v ljubljanskem Cankarjevem domu, ki bodo potekali
v začetku decembra. Torej, če ste zamudili njegov koncert
na letošnji Kranjski noči in če se poigravate z mislijo, da bo
vendarle kdaj vrgel svoj klobuk tudi v vaše roke, potem se nikar
ne obotavljajte.

glasba:

g
DJ Tomy D´Kin
+ presenečenje

Tech dream
9. december

Gremo mi po svoje
Slovenska mladinska komedija Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje bo zagotovo pustila pečat slovenskemu filmu in filmski produkciji. Verjetno bo napolnila blagajne kinematografov kot še noben slovenski
film doslej. Vendar pustimo času in novi filmski uspešnici čas.
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2. december

gostov. Domači poslušalci najbolj poznajo Severo Gjurin,
zanimiva pa je tudi pesem Tam daleč stran, duet Kreslina s
svojim očetom Milanom, ki je posnet na staro rusko ljudsko
melodijo z Vladovim besedilom. Rusko obarvana je tudi
pesem Podmoskovski večeri, ostale pesmi pa so narejene
po Vladovem znanem kopitu, z nežno melodijo, nekoliko
prekmurskega melosa in seveda z njegovim nepozabnim
rezkavim glasom. Mogoče nekoliko pogrešamo le kakšno bolj
udarno, kot so bile tiste iz časov Martina Krpana. A Vlado Kreslin
se stara, temu primerne pa so tudi njegove pesmi.

Luka Stare

Dogajanje je postavljeno na sončno stran Julijskih Alp, kjer v
zavetju gora in neokrnjene narave taborniki preživljajo poletne
počitnice. Za nepretrgano akcijo in zabavo gledalcu poskrbi
predvsem Jurij Zrnec v vlogi starešine, seveda pa mu ob bok
lahko postavimo tudi tabornike. Celoten lik Zrneca je izdelan
na principu karakterne komike. Skozi celotno zgodbo je v
nasprotju z okolico in njegove tegobe ter posledično preglavice,
ki jih s tem povzroča ostalim – podrejenim, se skozi dogajanje
stopnjujejo. Edina oseba v filmu, ki razume njegovo delovanje,
je kuharica. Par starešine in kuharice v mladinsko komedijo
vnese tudi nekaj spolnosti. Režiser njune poskuse intimnosti
odlično vpelje v situacijsko komiko. Pestrejše dogajanje v fabulo
vnese prihod deklet oziroma dekliško športno-umetniškega
tabora. Šele na tej točki taborniki resnično oživijo in pozabijo na
domotožje. Odlično je prikazano doživljanje zaljubljenosti ter
skupinskega duha, ki zagotovo pusti pečat na taborih podobnih
sort. Tako se pod Triglavom zaljublja staro in mlado. Najstniški
taborniki sprva punce opazujejo kot čudo sveta, počasi pa

XXX

glasba:

Veztax, Psiho,
Roman Zawo
dny (USA)

prebrodijo sramežljivost in se jim približajo. Najgloblja vez se
splete med tabornikom Aleksom in športnico Majo. Ravno
Aleks je tudi idejni vodja potegavščine, ki jo skupina treh fantov
zagode starešini. Na njegovo pobudo se namreč odločijo ostati
v divjini več dni. V taboru se tako stvari začno odvijati drugače;
njihovo pohajkovanje pa jim predstavlja izziv pri katerem
doživijo kar nekaj tistih »prvič«.
Kontrast med odraščanjem najstnikov ter večnim otrokom
– starešino je tisti, ki dodobra zaznamuje dogajanje ter
nenazadnje razplet dogodkov. Od srca se boste nasmejali, če se
boste postavili v kožo glavnih junakov ali pa vam prija ščepec
tistega našega pravega (slovenskega) humorja.
Barbara Zupanc

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.

NOVEMBER ‘10

Koncertni napovednik
Hat & Tie Party
16. december
glasba:

DJ Josh

Nagrade za vse, ki boste imeli kapo
ali
kravato! Profi photo-session.

ri mi
Študent poda

23. december
glasba:

S.A.R.S.

TORONTO DRUG BUST

17. 11. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 15 €

4. 12. 2010, Kranj / KUD Subart

PRLJAVO KAZALIŠTE

BRIAN McKNIGHT

18. 11. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 23 €

4. 12. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 29 €

THE VOID UNION

PLAVI ORKESTAR

18. 11. 2010, Kranj / KUD Subart, 4 €

4. 12. 2010, Bled / Športna dvorana, 25 €

N'TOKO

KINGS OF LEON

20. 11. 2010, Kranj / KUD Subart, 3-5€

4. 12. 2010, Avstrija / Dunaj

AMORPHIS, ORPHANED LAND

SIX FEET UNDER

20. 11. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 21 €

6. 12. 2010, Ljubljana / Gala Hala, 22 €

ROBIN GIBB (BEE GEES)

KINGS OF LEON

22. 11. 2010, Ljubljana / ŠRC Stožice, 36 € in 45 €

6. 12. 2010, Nemčija / Munchen

DICKLESS TRACY, MORANA

KORAI OROM

27. 11. 2010, Kranj / KUD Subart, 3 €

skupina Šundr

DJ Peteirar,mo darila za bolne otroke*

PAUL GILBERT

Zb

30. 11. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 25 €

WHITE LIES
30. 11. 2010, Ljubljana / Kino Šiška, 28 €

YANN TIERSEN
3. 12. 2010, Ljubljana / Kino Šiška, 23 €

Evergreen rock
30. december

SCHENGENFEST IN THE CITY

8. 12. 2010, Kranj / KUD Subart, 5 €

EDO MAAJKA
9. 12. 2010, Ljubljana / Kino Šiška, 15 €

DUBZILA
11. 12. 2010, Kranj / Subart, 11. 12. 2010

TRASHFEST 2010
16. 12. 2010, Ljubljana / Cvetličarna, 25 €

3. 12. 2010, Ljubljana / Gospodarsko razstavišče, 24 €

glasba:

DJ Klemen Kozjek

* 1 EUR HOUR
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!
* Študent podari mi, 23.december. Na večeru zbiramo stare in nove igrače za bolne otroke.
Pediatrična klinika nas je prosila, da naj ne zbiramo plišastih igrač, ker so stroški dezinfeciranja previsoki.
Vse ostalo (knjige, kocke, avtomobilčke, družane igre…) pa bodo oziroma bomo z veseljem sprejeli!

organizator

pomoč
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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, 2. del
Trohneče zelenkasto truplo največjega slovenskega pesnika
cala dalje in po tihem žebrala rožni venec, da iz resničnostnega
je okorno stopalo proti centru mesta. V levi, prazni očesni šova, ki se je trenutno predvajal na eni od komercialnih televizij,
duplini se je lenobno pozibaval črv, ki se je odločil uživati v
ne bi izpadla njena favoritka. Drugi mu niso posvečali večje
nepričakovanem prevozu, ki ga bo, če gre verjeti staremu reku, pozornosti, saj so menili, da je le še en v vrsti živih Prešernovih
da je sosedova trava vedno bolj zelena, brez truda
kipov, ki so to leto ob kulturnih dogodkih preplavili
pripeljal na s slastnim humusom bolj bogato
mesto, le da ga ta v najboljši maniri resničnega
zemljišče. V desni duplini je tičalo kanček
Prešerna kroka že od noči čarovnic in mu v
On je močen, on je možat,
presušeno zrklo in med čudečim se
zadnjem tednu še ni uspelo sleči kostuma.
To je nova pesem taramtaramtarat.
beganjem po okolici medlo odsevalo
Fijufiju trosijo mu rož,
Truplo poeta je tako samodejno prikorFrndžemrndže to je Strijamož.
mesečino. Korak ali dva za njim je skozi
acalo do lokala, v katerem je najraje
zrak lebdel taisti pesnik, le da v nesnovni
posedalo zaživa, in se lotilo posedanja tudi
obliki in ugibal, kam jo bo mahnilo prebuzamrtva. Uslužni natakar je pricapljal do njega
jeno telo. V mislih je sam s sabo stavil, da na
in ga pobaral po naročilu. Ob odgovoru
Frndžemrndže to je Strijamož.
kozarček rujnega.
oživelega trupla, ki je bilo le nerazumljivo
Fijufiju trosijo mu rož,
Poetova predvidevanja so bila pravilna,
golčanje, je logično sklepal, da gost izTo je nova pesem taramtaramtarat.
On je močen, on je možat,
saj je pozombljeno telo očitno sledilo
polnjuje drugo alinejo sedmega člen zamišičnemu spominu in so ga atrofirane
kona o omejevanju porabe alkohola, in mu
noge samodejno odnesle proti pivnici nasto tudi povedal. Žejni zombi, ki je zaživa na
proti župne cerkve, v kateri je prekrokal preštevilne
omejevanje porabe alkohola pomislil le na kakšno
dneve in noči. Zaradi počasnega koraka mu je dokaj kratka pot res zmačkano jutro, česa takega ni nameraval prenašati. Zaril
vzela slabo uro, a je minila dokaj brez pretresov. Še najbolj
je roko natakarju v prsni koš, mu iz njega iztrgal srce in ga še
buren odziv je prejel od ženičke, ki se je s podobnim tempom utripajočega pogoltnil.
kot on vračala domov od devete večerne maše in sta se ob pol
Natakar poševnica študent je zgroženo opazoval, kako mu
enajstih srečala na Maistrovem trgu. Ta ga je ošinila s tresavim
tubit polzi iz luknje v prsih, nakar ga ontološka vprašanja niso
pogledom in mu s še bolj tresavim kazalcem požugala: »Kaj
zanimala več. Ko je njegova duša pronicnila skozi razpoko v aspa počenjate tukaj, drhal rockerska , poberite se nazaj dol na
faltu in zgrmela proti globinam pekla, je ob pričakujočih ksihtih
tisti svoj bazen, svojat. Pa umijte se enkrat, duše mile. Ves čas
peklenščkov pod seboj ugotovil, da bi bilo namesto športnih
v bazenu, vode se pa ne pritaknete, jedeta, jedeta.« Vanj se
stav bolje igrati Pascalovo stavo. Za kar je bilo zdaj kanček preje najbrž obregnila zato, ker je bil edini, ki v okvirih njenega
pozno.
upočasnjenega sveta ni šinil mimo kakor hlapon, in ko ji ni odgovoril, temveč je le nemo hlačal dalje, je manko odgovora ni
Pižama
dodatno razhudil. Mirno je v najboljši imitaciji trepetlike odra-
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1

Stavil je seveda za kozarček rujnega.

2

V resnici mu je pot vzela dobro uro, a smo si zaradi omejenega proračuna serije lahko privoščili le slabo.

3

Ker sta se tresavica in žuganje ujela v kontrafrekvenco, je bil celoten prizor vreden ogleda. Starka, ki se trese po celem telesu, in kazalec, ki strumno iztegnjen miruje v zraku.

4

Izgovorjeno s c in k.

5

Tudi s komparacijo ostajamo zvesti starkinemu svetu.

6

Plastična zvezdnica, ki se je pojavljala v medijih zato, ker je bila slavna, in je bila slavna zato, ker se je pojavljala v medijih. Starka je navijala zanjo, ker je bila zaradi starletinih
spodletelih plastičnih operacij sveto prepričana, da je zvezdnica njena vrstnica, veteranka obeh svetovnih vojn in udeleženka narodno buditeljskih taborov v pomladi
narodov. Omembe vredno je še, da je ob pogledu na tega rockerja starko spreletela nezavedna želja, da bi ga poprosila za fige, vendar se je zaradi razrahljanih sinaps želja
iz ida prebila do ega šele kakih petsto metrov kasneje, ko se je sprehajala mimo zelenjavarja. Z berglo je razbila izložbeno steklo (zavarovano) in ukradla zavitek suhih fig
(nezavarovan). Premamila so jo tudi sveža jabolka, v katere se je zagrizla z vso silo, kar je je premogla, a ji je v idaredu obtičala proteza (na stroške osnovnega zdravstvenega
zavarovanja). S pomočjo proteze je policija, ki je na kraj zločina prišla uro po javljenem alarmu, tudi identificirala storilko, varovanko doma za ostarele, ki so jo med brezglavim
begom našli deset metrov stran od oropane trgovinice.

7

Pravzaprav študent filozofije, ki je pod pultom skrivaj bral Heideggerja in se pripravljal na izpit iz ontologije.

ZA LUNO

Dvojčka

Rak

Lev

Devica

Po napornem martinovanju je za
vas novembra konec. Obležali boste
v postelji in se polnili z raznoraznimi
tabletami, ki pa bodo bore malo
pomagale. Po drugi strani pa to ni
slabo, kajti tako se boste izognili
težkim kontrolnim nalogam v šoli ali
šefovim izpadom v službi.

Prvi sneg vas bo zelo razveselil, saj
je smučanje ena vaših najljubših
aktivnosti, vendar bo nesrečen
padec po stopnicah uničil vaše
načrte in s smučanjem do konca
zime ne bo nič. Zato se raje vpišite
na tečaj štrikanja, da boste imeli
pozimi vsaj nekaj za početi.

Slabo vreme v novembru na vas
ne bo vplivalo slabo, saj se bo
vaše ljubezensko življenje zaradi
nenehnega čepenja doma močno
popestrilo. Vendar bodite previdni,
da ne bo prišlo do spodrsljaja in bo
poleti vaša mama postala babica.

November je eden vaših najljubših
in najuspešnejših mesecev, saj
božične okrasitve na vas vplivajo
izredno pozitivno. Proti koncu
meseca pa se bo ob ugotovitvi,
da skoraj polovica modrih lučk na
Prešernovi ulic ne dela, razblinila
vaša navdušenost in posledice
bo moč čutiti še v prihajajočem
mesecu. Zato odpriporočamo
pretirano sprehajanje pod modrimi
lučkami.

Strelec

Kozorog

Tehtnica

Škorpijon

Ta mesec bodo zvezde svetile za
vas. Ne obotavljajte se in stavite
velike vsote denarja na zmago
vaše najljubše ekipe. Oseba, ki
vam ni zelo blizu, vam bo dala
nasvet. Opekli se boste, če ga boste
upoštevali. Velikokrat se počutite
osamljene in zapuščene, vendar
boste ta mesec spoznali novo in
zanimivo osebo, ki vam bo usodno
spremenila življenje.

Težave, s katerimi se spopadate
že dalj časa, se bodo še naprej
stopnjevale. Usodi ne moremo
ugovarjati, zato se sprijaznite z bedo
v vašem življenju, saj še dolgo ne
bo bolje. Ljudje na ulici vas bodo
ustavljali in vas zamenjevali za
slavno osebo. Vaša slika, posneta
pred kranjsko porodnišnico, se bo
pojavila v rumenem tisku in sprožila
veliko govoric.

Ste lepi in pametni, vendar se vam
zdi, da vas ljudje ne jemljejo resno.
Ne obremenjujte se preveč in
svoj dragoceni čas raje namenite
stvarem, ki vam krepijo duha –
nakupovanje, oblačenje čivav,
gledanje resničnostnih šovov,
manikure in Hello Kitty torbice iz
roza pliša z bleščicami. Sprli se boste
s svojo bff.

Še vedno prebolevate veliko
izgubo? Čas je, da zaprete to
poglavje v svojem življenju in
postanete bolj živahna oseba. Med
pleskanjem sten v kuhinji boste
naleteli na skrivnostno odkritje,
povezano z vašimi predniki. Sten
nikar ne pleskajte na belo, saj
mornarsko modra veliko lepše
poudari vaše obrazne poteze.

Vodnar

Ribi

Oven

Bik

Zaradi izrednega vpliva Saturna
in Jupitra boste v prihajajočih
dneh bolj raztreseni kot navadno.
Vsi vodnarji, ki imate rojstni dan v
prvem delu vodnarskega obdobja,
se izogibajte pijačam z več kot 30%
deležem čistega alkohola, saj lahko
le-te na vašem spominu pustijo
trajne posledice.

Mesec november vam je izredno
naklonjen. To je vaš mesec. Začutili
boste moč in spoznali, da je v
življenju natanko pet stvari, zaradi
katerih je resnično vredno umreti.
Optimistični boste. Nikar pa si ne
grizite nohtov, saj je to znak slabega
začetka veselega decembra.

Kot po navadi boste slabe in
zamorjene volje. Vam je že kdo kdaj
v obraz izustil, da vaš obraz zgleda
bistveno bolje, ko na njem ni zaznati
očitnih sovražnih potez? V vsakem
primeru morate to slišati še enkrat.
Saj veste, smejati se je treba z očmi.

Zaradi asterioničnega kota med
Venero in Zemljo ste danes videti
nadvse očarljivi. Ne skrbite, jutri
bo popolnost mimo, saj planeti
stalno krožijo, tako kot tudi vaše
razpoloženje. Pa še nasvet za
prihodnje dni: poskrbite, da boste
v zgodnjih jutrih pravilno obračali
svoje nogavice, saj ljudje opazijo
tudi malenkosti.

Agata
Petar Stojanović
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Nagradna križanka
Geslo oktobrske križanke je bilo Elektronski boni. Danijel Ilić si je s pravilno rešitvijo priskrbel glavno nagrado, tolažilna KŠK paketa
pa sta tokrat dobila Maja Čebašek in Damjan Demšar. Rešitve novembrske križanke nam pošljite do 1. decembra na naslov Revija
Zapik, Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj, ali preko spletnega obrazca na www.zapik.si/zapik.
SESTAVILA
MATEJA

PODROČJE
OKOLI
NEČESA

PRIRODA

DRUŽINA
ITALIJANSKIH
KOS
IZDELOVAL- SUKANCA
CEV GODAL

ZAPIK

ZASTRUPITEV
GROBNICA
PRIPRAVNIK
FARAONOV ORGANIZMA
S KISLINAMI

OKRASNI
PTIČ
GOZDARSKI
DELAVEC

OSEBA IZ
BIBLIJE,
JUDEŽEV SIN
ZDRAVILNA
DOMAČA
RASTLINA
VEČDELNA
SKLADBA,
GLASBENA
DRAMA
OBLIKA
SOCVETJA
KREPAK
MOŠKI

DANSKI
SKLADATELJ
IN DIRIGENT
NIELS
NAJV. EGIPČ.
BOŽANSTVO
MUSLIMAN.
SPOKORNIK

ZAPIK

FRANC.
DROBNA NAPADALEC LETOVIŠČE
LUKNJICA V NA ZNANO
VRTNA
OSEBO
KOŽI
RASTLINA

VRSTA
TKANINE
TOKOVNI
POSREDNIK
RUPEL
ANJA
NEKD. SL.
SMUČ. NUŠA

KRATKO
PROPAGANDNO GESLO, NAPIS
ŠPORTNA
PRIREDITEV,
ŠPORTNI
BOJ

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

VARIANTA

KRALJ
IRENA
PASMA MAJHNIH PSOV

OTOK ČAROVNICE KIRKE

PREBIVALEC
AMERIKE
LEPO
VEDENJE

POKRAJINA V
VIETNAMU
NASELJE
PRI KRANJU
PREDEL OB
BLEJ. JEZERU

BOBNEČ
GLAS, KI
SLEDI
BLISKU

CESTNI
OVINEK
PASTIR V OPERI
SNEGUROČKA

VRHNJI DEL
STEBRA
STARI OČE,
DED

VROČA
MAŠČOBA,
KI SE POLIJE
PO JEDEH
ZNAMKA
STAREJŠIH
JAPONSKIH
RAČUNAL..
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KDOR
KADI

STAN IN …

SLOVENSKI
KEMIK
MARIUS

ZAPIK

DAVEK V STARI AVSTRIJI
GR. SOJENICA, MOJRA

NEKD. AM.
BOKSAR
ORANJE
(ZASTAR.)

SMUČ. CENTER
NA ŠVEDSKEM
NEZAVED. DEL
OSEBNOSTI

PROSTOR ZA
ORGLE IN
PEVSKI ZBOR
V CERKVI

KDOR LOVI
KITE

DOLGOREPA
PAPIGA Z
MOČNIM
KLJUNOM

PRVI
ČLOVEK

DOMAČA
PERNATA
ŽIVAL
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FOTOGALERIJA

VIZ
SLEDNJI K

PO

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

Vsake toliko je čas za rošado, pri razm
eroma banalnih rečeh, kot so kvizi,
horoskopi in podobno, še toliko bolj.
Pričujoči je torej zadnji v takšni oblik
i. Naslednji bodo najbrž težji, neprijazn
i, nič koketni, zlasti pa izpod drugega
peresa. Ker je vendarle poslednji, je
tudi tematika majčkeno zaznamovana
.

1. Kdaj je umrl ameriški predsedn
ik John
a) l. 2000

F. Kennedy?

4. Kdaj je propadlo zahodno rimsk
o

cesarstvo?

a) l. 393

b) l. 1963

b) l. 1492

c) l. 1912

c) l. 467

d) l. 2012

d) l. 633

e) l. 1988

e) l. 1505

2. Kdaj se je potopil Titanic?

5. Kdaj se je začela 2. svetovna vojna

a) l. 1912

a) 1914

b) l. 1901
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Na spopadu generacij so dovoljene vse borilne tehnike!

?

KŠK-jevi krvodajalci na Jesenicah

b) 1918

c) l. 1900

c) 1942

d) l. 1921

d) 1939

e) l. 1939

e) 1945

3. Kdaj je izbruhnila španska držav

ljanska vojna?

a) l. 1939

6. Kdaj je umrl Elvis Presley?
a) 1968

b) l. 1936

b) 1980

c) l. 1914

c) 1988

d) l. 1899

d) 1977

e) l. 1945

e) 1969

Nadobudni fotografi na tečaju pod mentorstvom Sama Bešlagiča

Zbranost na turnirju v badmintonu

Nace Fock
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rešitev križanke
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ime in priimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rešitev kviza
Davčno lahko posredujete tudi
naknadno, ko ste izžrebani.
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Petje s srcem na Brucu 2010
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Kranjski mixtape na Četrtkanju
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davčna številka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
velikost majice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okrasna strašilca so sejala grozo na ustvarjalnih delavnicah

Dobrodelna akcija Drobtinica

Razpis za
pomoč
študentskim
družinam
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