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Festivalsko poletje

Kaj novega prinaša ZUJF študentom?

Kje je najboljša ledena kava?

Simon Bučan, svetovni popotnik in fotograf

Osišče:

Aktualno:

Raziskujemo:

Tête-à-tête:

brezplačna revija za  
študente in dijake



#17
Med izpitnim obdobjem ponavadi naredim največ – pospravim sobo in preženem 

pajke, popredalčkano uredim dokumente, filme in glasbo na diskovju računalnika, 
pregledam vse sezone serij, za katere nisem imela časa med letom, si v knjižnici 

naberem kup knjig, ki jih do konca izpitnega obdobja – no verjetno tudi do konca poletja 
ali celo leta – ne bom prebrala, bom pa zanje plačala zamudnino, zvesto spremljam 

dnevnoinformativno dogajanje na novičarskih portalih in Facebooku (slednji ima včasih 
večjo informativno vrednost kot marsikateri dobro obiskan portal) ter si nabiram energijo s 

spontanimi popoldanskimi krepčilnimi spanci. 
Če ste vsaj malce podobni meni, vam želim, da boste kljub hiperstorilnosti, a pomanjkanju 

učenja, na dan D iz sebe iztisnili ves sok in kaplje znanja ter da boste lahko brezskrbno užili 
poletje. V tokratnem Zapiku vam namreč ponujamo zvrhan pehar idej, kam iti in kaj početi – v 

intervjuju s Simonom Bučanom vas bomo navdušili za popotništvo, v Osišču pa nad pestrim 
poletnim festivalskim dogajanjem. 

Ne spreglejte aktualnih novic na strani 12 – Zakon o uravnoteženju javnih financ prinaša nekaj 
novosti za študente, med drugim tudi to, da je študent do statusa upravičen le eno leto več, kot 

sicer traja študij. 
Preberite Zapik, nato pa dovolj zabušavanja, knjige, zapiske, skripte in stare izpite z napačnimi 

rezultati v roke, možgane v pogon in se učit!
Čim več uspeha vam želimo,

Mojca Jagodic,  odgovorna urednica
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Zapik so 
omogočili:

    KLUB
18. junij 2012, ponedeljek
Redna letna Skupščina Kluba študentov Kranj
19.00, Mestna knjižnica Kranj; redni člani Kluba študentov 
Kranj, ki se želijo udeležiti Skupščine, morajo osebno 
potrditi svojo udeležbo na Info točki KŠK ali po pošti 
najmanj 3 dni prej.

4. julij 2012, sreda
Volitve za svetnika Kluba študentov Kranj
9.00–15.00, v prostorih Kluba študentov Kranj, člani, ki se 
želijo udeležiti volitev, glasujejo osebno, istovestnost pa 
morajo izkazati z osebnim dokumentom.

  
Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  ŠPORT
vsak torek
Rekreacija – odbojka na mivki
19.00–21.00, Mega center, člani KŠK brezplačno, ostali 2 €

vsak četrtek
Tekaška sekcija
19.00, Brdo pri Kranju, brezplačno za člane KŠK in nečlane

8. junij–1. julij
Šport na velikem zaslonu: Evropsko prvenstvo v 
nogometu 2012
Prenosi tekem bodo v KluBaru, vstopnine ni. 

Turnirji v odbojki na mivki (v sodelovanju z Mega ligo 
odbojke na mivki)
igrišča pri Mega centru, člani KŠK 25 €, ostali 30 € (v 
predprijavi 20 € oziroma 25 €), prijave na 070 414 150 (Mare) 
ali megaodbojka@gmail.com.
Napovednik turnirjev:
1. turnir: 2. junij 2012 ob 10.00
2. turnir: 16. junij 2012 ob 10.00
3. turnir: 30. junij 2012 ob 10.00
4. turnir: 14. julij 2012 ob 18.00
5. turnir: 28. julij 2012 ob 10.00
6. turnir: 11. avgust 2012 ob 10.00
7. turnir: 25. avgust 2012 ob 10.00
8. turnir: 8. september 2012 ob 10.00

Teniški turnirji

9.30, igrišča TK Triglav Kranj, člani KŠK 5 €, ostali 10 €, prijave 

na Info točki KŠK ali na dan turnirja. 

Napovednik turnirjev v sezoni 2012

1. turnir: 12. 5. 2012 (Teden mladih)

2. turnir: 16. 6. 2012

3. turnir: 14. 7. 2012

4. turnir: 11. 8. 2012

5. turnir: 8. 9. 2012

18. junij 2012, ponedeljek

Nadaljevalni teniški tečaj

19.00, TK Triglav Kranj, člani KŠK 70 €, ostali 90 €, prijave na 

Info točki KŠK, informacije na sport@ksk.si.

23. junij 2012, sobota

Gorsko-kolesarska sekcija – Sv. Lovrenc nad Bašljem

9.00, zbor na Glavnem trgu v Kranju, dodatne informacije: 

040 347 952 (Primož)

30. junij 2012, sobota

Tečaj jadralnega padalstva

člani KŠK 230 €, ostali 280 €, tečajniki imajo dve možnosti 

obiskovanja tečaja (strnjeno ali sprotno dogovarjanje), 

prijave na Info točki KŠK.

  

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

  SOCIALA IN ZDRAVSTVO

19. junij 2012, torek

Ogled razstave Razkrita telesa (Bodies revealed)

17.00, Gospodarsko razstavišče, cena za člane KŠK: 8 €, za 

nečlane 12,5 €, prijave na Info točki KŠK.

29. junij 2012, petek

Krvodajalska akcija

Ob 10.00 odhod izpred Supernove (Buf ), prijave 

sprejemamo na krvodajalstvo@ksk.si do četrtka, 28. junija.

NAPOVEDNIK KLUBA ŠTUDENTOV KRANJ
za mesec junij
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KLUBOVANJE

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Nadaljevalni teniški tečaj

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Mesečni teniški turnirji

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Na kolo za zdravo telo

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Sonce, vročina in odbojka na mivki

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Za tekaške navdušence (ali tiste, ki bodo to 
šele postali)

Če že imate nekaj osnov igranja tenisa in bi radi svoje znanje 
še bolj poglobili, vam to v mesecu juniju pod strokovnim vod-
stvom omogoča KŠK. Med 18. in 27. junijem bo namreč v 
petih različnih terminih organiziran nadaljevalni teniški tečaj na 
igriščih TK Triglav Kranj. Za člane/ice KŠK-ja je cena 70 €, ostali 

pa boste za tečaj morali odšteti 90 €. S prijavami je dobro po-
hiteti, saj je maksimalno število sprejetih prijav 6, minimalno pa 
4. Vsi, ki boste prišli po nove izkušnje, morate s seboj prinesti 
svoj teniški lopar ter športno opremo, primerno za dvorano – 
čisto obutev in športna oblačila.

Želite preveriti svoje teniške sposobnosti in se pomeriti z dru-
gimi rekreativnimi igralci te igre? Potem so vam teniški turnirji, 
ki jih za vas organizira Klub študentov Kranj, pisani na kožo. Na 
igriščih TK Triglav Kranj se lahko enkrat mesečno vsi zaintere-
sirani igralci potegujete za praktične nagrade. Na posamezne 
turnirje se lahko prijavite na Info točki KŠK ali kasneje na dan 
turnirja. Člani/ce KŠK morajo za prijavo odšteti le 5 €, vsi os-
tali pa boste za tekmovanje odšteli 10 €. Priporočljivo je, da s 

prijavo pohitite, saj so prijave omejene na 16 tekmovalcev. Vsak 
igralec ima zagotovljeni dve tekmi, razpored pa bo znan šele 
na dan turnirja, ko bo število udeležencev dokončno. Čeprav 
je en turnir, ki je potekal na Tednu mladih, že za nami, naj vas 
to ne ustavi. Še vedno se lahko prijavite na naslednjega, ki bo 
v soboto, 16. junija, ob 9.30, če pa imate še kakšno dilemo 
v zvezi s prijavo ali samim tekmovanjem, se lahko kadarkoli ob-
rnete na tenis@ksk.si.

Da boste tudi med počitnicami poskrbeli za svoje telo in ostali v 
formi, bosta poskrbeli kolesarska sekcija in gorsko-kolesar-
ska sekcija Kluba študentov Kranj. Ker vemo, da se je med 
mrzlimi zimskimi dnevi in v času deževne pomladi kondicija 
skrila, bodo prve ture kolesarske sekcije potekale približno dve 
uri, kasneje pa bodo izleti daljši. Kolesarska pot bo vedno po-
tekala po asfaltnih cestah, da se lahko izleta udeležijo tudi last-
niki cestnih koles. Vsi navdušeni kolesarji ste zato lepo vabljeni, 
da se izleta udeležite vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. 
Če so vam ljubše kolesarske »off-road« preizkušnje, potem se 
pridružite gorsko-kolesarski sekciji. Ker nas bodo kolesnice vo-
dile tudi po makadamskih in gozdnih poteh, so priporočljive 
široke pnevmatike, dobro vzmetenje ter zaščita (čelada je 
obvezna). Pot pa hkrati, predvsem na začetnih turah, ne bo 
tehnično preveč zahtevna. Prvi izlet gorsko-kolesarske sek-
cije bo v soboto, 23. junija, destinacija pa Sv. Lovrenc nad 
Bašljem. Tura bo dolga približno 30 km. Do vznožja se bomo 
za ogrevanje pripeljali po cesti, nato pa nas bo makadamska 
pot vodila do vrha. Za nagrado nas bosta tam čakala lep razgled 
in nato spust, ki bosta dopolnila naše kolesarsko doživetje. Če 

imate pomisleke glede udeležbe zaradi vašega osebnega tem-
pa kolesarjenja, naj vas ta misel ne odvrne od sproščujoče izbire 
preživljanja prostega časa. Hitrost kolesarjenja bo v obeh sekci-
jah namreč prilagojena udeležencem.

Visoke temperature in sonce vabijo na plano: v okviru KŠK-jeve 
rekreacije vsak torek, od 19h do 21h, od maja do septem-
bra, na igriščih pri Mega Centru igramo odbojko na mivko. 
Rekreacija je za člane KŠK brezplačna, ostali pa morajo zanjo 
odšteti 2 €. Dobro natrenirani se bomo ob sobotah pomerili 
v turnirju trojk v odbojki na mivki. Letošnje poletje KŠK sode-
luje z Mega ligo odbojke na mivki. Vsi ljubitelji tega poletnega 
športa se boste lahko udeležili kar 8 turnirjev, ki bodo potekali 
na igriščih pri Mega centru. Na prvih sedmih turnirjih ekipe z 
uvrstitvami zbirajo točke, najboljših 12 ekip pa se bo uvrstilo 
na zaključni turnir, kjer je nagradni sklad za zmagovalce vre-
den kar 1000 €. Na ostalih sedmih turnirjih bodo zmagovalci 
prejeli praktične nagrade sponzorjev. Prvi turnir je že za nami, 
naslednji bo potekal 16. junija ob 10h, nato pa vsakih 14 dni 
do 8. septembra, ko bo potekal zaključni turnir. Turnirji se bodo 
pričenjali ob 10h, izjemoma 14. julija, ko bo turnir potekal od 
18h dalje. Tekmovanje bo potekalo v trojkah, vsaka ekipa lahko 
prijavi 4 igralce (eno rezervo). Za člane Kluba študentov Kranj 
je prijavnina 20 € (vsaj 2 člana KŠK) oziroma 25 € na dan 

turnirja. Članstvo izkažete na podlagi veljavne članske izka-
znice Kluba študentov Kranj. V primeru slabega vremena se 
turnir prestavi na naslednji vikend. 

  Oto Žan

Spadate med tiste, ki navdušeno čakajo na 28. oktober 2012, ko 
se bo zgodil že 17. Ljubljanski maraton? Potem gotovo veste, da 
nekateri že od začetka aprila pridno trenirajo in se pripravljajo 
na ta težko pričakovani tekaški dogodek v Sloveniji. Vsak četrtek 
ob 19. uri se s simpatično inštruktorico Majo dobimo na Brdu 
pri Kranju, pri vhodu na golf igrišče, kjer nabiramo kondicijo in 
se zraven še družimo. Maja poleg treninga skrbi tudi za raztezne 
vaje in vaje za moč, da bomo jeseni v polni pripravljenosti. Če se 
še vedno niste spravili na večerne teke v bližini svojega doma 
in se nameravate udeležiti maratona, potem je skrajni čas, da se 
nam pridružite na Brdu, ne glede na vašo kondicijsko priprav-
ljenost. Več nas je, bolj je zabavno! 

  Samo Bešlagič

Šport

Izobraževanje

Kultura

Zdravstvo in sociala

 Zaradi velikega zanimanja ponovna ogleda 
razstave Razkrita telesa

Po uspešnih predstavitvah v številnih evropskih in svetovnih 
prestolnicah in velemestih so aprila na ljubljanskem Gospo-
darskem razstavišču odprli razstavo Bodies Revealed – Razkrita 
telesa, ki jo je doslej videlo že 30 milijonov obiskovalcev. Raz-
stava predstavlja čudež in skrivnosti človeškega telesa, je izra-
zito izobraževalna in poučna, saj si lahko ogledamo celotne 
primerke človeškega telesa ter več kot 180 primerkov posa-
meznih organov in delov telesa, ki so ohranjeni s pomočjo pro-
cesa polimerizacije. Gre za balzamiranje pred kratkim umrlega 
človeka, pri katerem vodo v tkivih zamenjajo s tekočo plastiko; 
s pomočjo vakuuma se plastika strdi in omogoča impregnacijo. 
Končni izdelek tega postopka pa je presenetljivo realističen 
model človeškega telesa z detajli na molekularnem nivoju.

Zaradi velikega zanimanja se KŠK na ogled razstave odpravlja še 
dvakrat: v torek, 19. junija, ob 17h ter četrtek, 6. septembra, 
ob 17h. Cena za ogled razstave je za člane KŠK 8 €, za ostale 
12,5 €, prijave zbirajo na Info točki KŠK. Do lokacije se morajo 
člani odpraviti z lastnim prevozom, zbor je ob 16.45 pred Gos-
podarskim razstaviščem. 

S KŠK-JEM NA KRVODAJALSKO AKCIJO!

Kdaj?
petek, 29. 6., ob 10h s pakirišča 

Supernova (pred Bufom)

Kam? 
ZTM Ljubljana

Prijave:
do 28. junija 2012 na  

krvodajalstvo@ksk.si. 
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DŽUNGARSKE  

PROSTRANOSTIZAPIKOVA ŠTAFETA

(Ne)prijetni spremljevalci tekem
Mnogi izmed nas si ob torkovih večerih radi pogledamo tekmo nogometne Lige prvakov, ob nedeljah 
zjutraj nestrpno čakamo na štart Formule 1, pet ur presedimo pred TV-zaslonom, da si ogledamo raz-
burljiv teniški finale med Djokovićem in Nadalom in se celo leto veselimo prihajajočega svetovnega 
prvenstva, najsibo v nogometu, košarki, ženskem rokometu ali pa nordijskih disciplinah.

Poletni kolaž
Šolsko leto je skorajda zaključeno, a pot bo od možganskih gub preko lobanje in kože še dobra dva 
tedna pronical in kapljal na do neprepoznavnosti popisane knjige in zvezke (no, tistim malo mlajšim ali 
malo srečnejšim nekoliko manj). Per aspera ad astra, prek trnja do zvezd – ali kako že pravijo. Upajmo, 
da se poletje izkaže še bolj kot mi na zadnjih izpitih. Ker pa je treba vsake toliko tudi vstati od mize in 
zvezkov, stopiti do okna in se nadihati svežega zraka, kot je nekoč, davno tega, dejal ravnatelj kranjske 
gimnazije Franci Rozman, pa malce tudi spustiti misli na pašo, kot sem se enkrat spomnil sam, vam 
bom z besedami velikih poetov poskusil napisati nekaj meditacij o prelepih dneh, ki prihajajo.

Spremljanje športnih tekem predstavlja svojevrsten 
užitek, ki pa nam ga vselej dodatno začinijo še televizijski 
komentatorji. Na žalost nekateri pri začinjanju niso najbolj 
spretni in neredki ljubitelji športa ob pogostih nebulozah 
naših komentatorjev hitro stisnejo mute na televizijskem 
daljincu ali pa prestavijo na konkurenčni tuj kanal. Z leti 
poslušanja enih in istih fraz, neumestnih šal, poveličevanja 
določenih klubov ne gre nikomur zameriti, če se preprosto 
prenasiti naših športnih komentatorjev. 

Najpomembnejša lastnost dobrih komentatorjev je vsekakor 
občutek o ravno pravi meri strokovnosti, zabavnosti in 
navdušenosti, tega občutka pa mnogim slovenskim 
komentatorjem na žalost manjka. Nekateri se vse preveč 
posvečajo svojim stand up vložkom, čeprav njihovi »štosi« 
pogosto izpadejo precej ceneno. Primerjanje hokejskega 
ploščka z Gavrilović pašteto ni ravno vrhunec komike, 
poimenovanje slovenskega skakalca s palico na olimpijskih 

igrah za turista ali pa posmehovanje nad slabimi skoki v 
Planici pa prej neokusno žaljenje kot zabavni vložek. Vsekakor 
nekaterim komentatorjem, ki so vešči neprimernih opazk, ne 
moremo zameriti njihovih izjav, namreč, tudi v vaški gostilni 
po petih pivih in treh borovničkah začnejo padati podobne. 
Pa tudi v življenju se najverjetneje niso nikoli spustili po 
planiški velikanki ali devetdeset minut neprestano tekali po 
nogometni zelenici, da bi si vsaj približno lahko predstavljali 
občutke, ki prevevajo športnike. Prav vsak izmed teh, ki se 
pojavi na televizijskih zaslonih, je moral v življenju zagotovo 
ogromno pregarati, da se je prebil tako visoko in kljub 
neuspehom si ne zasluži potiskanja v blato. Ljubiteljem 
smešnih izjav pa vsekakor priporočam obisk kakšnega izmed 
stand up večerov, kjer vas bodo profesionalni zabavljači 
najverjetneje še bolj nasmejali kot športni strokovnjaki. 
Nekateri drugi komentatorji pa zahajajo v obraten ekstrem 
in se zdi, da so že povsem siti vsega, saj skorajda ne 

zmorejo več kot zdolgočasenega stalnega ponavljanja imen 
nogometašev. »Koren, Radosavljevič, Kirm, Koren, Birsa, 
Koren« – ljubitelji naše nogometne reprezentance zagotovo 
veste, kaj in predvsem koga imam v mislih. 

Tudi pri navdušenosti mnogi komentatorji pogosto 
presežejo meje. Ekstaza je nekako razumljiva in opravičljiva, 
ko gre za uspehe slovenskih športnikov. Kdo bi zameril jok 
komentatorja ob neverjetnem tretjem mestu poškodovane 
Petre Majdič na preteklih zimskih olimpijskih igrah ali pa 
neizmerno navdušenje ob prelepih golih Anžeta Kopitarja v 
Severnoameriški hokejski ligi? Bolj pa zmoti, ko je določeni 
tuj klub, recimo mu Barcelona, skozi eno uro in pol dolg 
prenos nogmetne tekme deležen neprestanih slavospevov, 
mojstrovine njihovega zvezdnika, recimo mu Messi, 
potencirane na tri, o nasprotnikih, recimo jim kdor koli drug, 
pa ne izvemo skoraj nič.

Na srečo kljub vsemu obstajajo tudi odlični komentatorji, 
ki tekmo popestrijo z raznoraznimi informacijami o 
športnikih, poznavanjem pravil ter zgodovine in simpatičnim 
navdušenjem nad športnimi velemojstri. Starejši, izpeti 
komentatorji se počasi umikajo in vse več je mlajših, ki 
prinašajo dodatno svežino. Upajmo, da se ne bodo tudi oni 
kmalu izpeli.

No, pa veliko užitkov ob gledanju svetovnega prvenstva 
v nogometu. Kjer koli in s katerim koli komentatorjem. Ne 
pozabite, športniki so tisti, ki nas navdušujejo!

 Žan Sadar

  Samo Bešlagič

Kako torej začeti z 
normalnim življenjem po 
tem težkem obdobju? Po 
sanjanju parnika na modrem 
ogledalu je verjetno najlažja 
in najbolj priljubljena izbira 
poslati možgane nekam 
na otok sredi oceana, kjer 
bodo s sladoledom v roki 
prej zadi s tipom enega 

pokadili, potem pa se šli slalom v ravnini z zarjavelimi kolesi. 
Zmelkoow že vedo. Toda na tak način denarci hitro poidejo, 
možganov pa se iz otoka kdaj vrne tudi malo manj, kot jih je 
tja odšlo, sploh če si ves čas pojejo, da več kot spijejo, boljši 
so. Saj do neke mere drži, samo paziti je treba, da nismo 
boljši v zgazenju celih taborniških vodov, pa tudi basist Žare 
ima verjetno tršo glavo, kot to velja za povprečnega človeka. 
Kadar ne boste boljši, le zavrtite pedala in pojdite biciklirat, 
če že ne od Izole do Kopra, pa vsaj od Kranja do Preddvora.

Verjetno se boste za nekaj časa odpravili na morje – 
Portorož devetnajstopetega ste že zamudili, ampak morda 
bo dvatisočdvanajstega prav tako v redu –, kjer bo nadvse 
prijala osvežitev, morda kar jagode in čokolada. Naj bo 
spomin na romantične julijske noči kar se da prijeten, pa ne 
samo to, naj se ona septembra na šolskem vrtu ne poljublja 
z drugim, ampak kar z vami. Tako bosta oba še naprej srečna, 
kot takrat, ko sta bila neumna in mlada. Če pa boste že vse 
zaigrali, si vsaj priznajte, da je odšla. Če bo njeno prevozno 
sredstvo avion, njegova krila in pilota pustite kar na miru, saj 
nista nič kriva, nič dolžna. Vem, da je lepo biti glup, ampak 
še bolje je biti pameten. Na zahodu tako ni nič novega, zato 
se po tolažbo ozrite na vzhod ali jug.

Meni se dostikrat vse upira, sploh gnila blefirajoča družba. 
Takrat si zaželim iti na Jamajko in proti soncu usmerim svojo 
barko. Ampak potem se zbudim, saj ugotovim, da je ta obala 
pa vendarle malo predaleč, in si zabrundam, da prav tako 
obstaja malo manj, a še vedno oddaljena obala, kjer so stene 
gole, punce pa takisto. Pred njo so v morju štirje morski psi, 

na obali pa ruski špijun. Ali ruski vohun? Ne vem, ampak kar 
je res, je res, čeprav ne verjameš. Morda je kriva trava, večer 
je bil že pravi.

Kmalu bo mimo prišla tudi kakšna Kranjska noč in takrat 
se nam bo zazdelo, da Zemlja pleše tja med zvezde, sploh 
če bomo boljši. Vendar resnično upam, da kakih najlepših 
zdravnikov ne bo na obisk, če pa bodo že prišli, naj se raje 
držijo stran od odra, ker sicer si bom moral misliti, da jaz te 
nimam rad, ne, jaz te nimam rad, poleg tega pa tudi Mirna, 
ne piši pesmi več, ker sicer življenje zares ne bo več cvetoče 
polje. Vsekakor se bom v tem hipotetičnem trenutku 
prestavil na dlan mesta.

Enkrat se Kranja tudi naveličaš in si rečeš: zakaj sem sploh še 
tukaj? Potem si pa predstavljajte, kako hudo bi šele bilo, če 
bi bil Kranj mesto rdečega prahu. Nisem povsem prepričan, 
ampak morda bom res kaj šel v toplice, koristilo bi mi že, saj 
bi dobil močne roke. Potem se bo poletje začelo prevešati v 
jesen in s terase bom slišal zlajdrani refren. Hip za tem bom 
ugotovil, da hočem nazaj, pa ni več sledi, pozabljene so vse 
noči.

Groza, zbudil se bom v tih deževen dan. Potem bom šel 
sam septembra na sprehod in me bodo spremljale sence 
izgubljenih ljudi. Zdaj pa zares, ne bom ti lagal, na koncu sta 
dve poti, izbereš pa tisto, ki je ni.

  Dejan Rabič

Kdo bi zameril jok komentatorja ob neverjetnem 
tretjem mestu poškodovane Petre Majdič na preteklih 
zimskih olimpijskih igrah ali pa neizmerno navdušenje 
ob prelepih golih Anžeta Kopitarja v Severnoameriški 

hokejski ligi?

Kako torej začeti z normalnim življenjem po tem 
težkem obdobju? Po sanjanju parnika na modrem 
ogledalu je verjetno najlažja in najbolj priljubljena 

izbira poslati možgane nekam na otok sredi oceana, 
kjer bodo s sladoledom v roki prej zadi s tipom enega 
pokadili, potem pa se šli slalom v ravnini z zarjavelimi 

kolesi.
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TÊTE-À-TÊTE

Tvoj seznam prepotovanih dežel je zavidljivo 
dolg. Katere izmed njih pa so ti še posebej pri 
srcu?
Najljubša potovalna destinacija je zagotovo Burma. Do pred 
nekaj mesecev je bila pod močno diktaturo, a kljub zatiranju 
– ali morda prav zaradi tega – ljudje zelo intenzivno izkazujejo 
svojo človečnost. Zdi se mi, da s temi neverjetno prijaznimi 
ljudi dobiš največ od države in celotne potovalne izkušnje. 
Do Burme pa je bila na vrhu mojega seznama Namibija, pred-
vsem zaradi svoje narave: norih puščav, visokih peščenih sipin 
in močnih oranžnih barv. Čeprav je kakih tridesetkrat večja od 
Slovenije, imajo približno toliko prebivalstva kot pri nas. Med 
njimi so tudi številna plemena, na primer Himbe, poznani po 
tem, da si ženske vsako jutro kožo in lase pobarvajo s heno, ki 
so tako izstopajoče oranžno-rdeče barve. Tu so tudi Bušmani, 
ki sem jih obiskal samo tri dni po smrti glavnega junaka iz 
filma Bogovi so padli na glavo, in to prav v njegovi vasi!

Bi iste destinacije priporočal tudi tistim, ki se 
na pot odpravljajo prvič?
Morda sta omenjeni destinaciji primerni predvsem za tiste, ki 
imajo že nekaj potovalne kilometrine. Za popolne začetnike 
bi mogoče raje priporočal Tajsko. Za evropske žepe je zelo 
dosegljiva, toplo je, imajo odlične plaže, dobro hrano, sama 
organizacija potovanja pa je zelo enostavna. Ni težko dobiti 
lokalne agencije ali vodiča, ki te za skromno plačilo popelje 
naokoli. Je pa to bolj klasičen turizem kot kakšno blazno 
popotništvo.

Verjetno popotniške izkušnje težko opisuješ 
zgolj v superlativih. Si se kdaj znašel v kakšni 
resnično nelagodni situaciji?
Seveda izkušnje niso vedno lepe, čeprav moram priznati, da 
se mi do zdaj ni pripetilo nič dramatičnega: še nihče mi ni 
potisnil noža na vrat ali me obral do kosti. Če ne pretiravaš, 
se primerno prilagodiš razmeram, ponoči ne letaš sam 
naokoli, ne razkazuješ svojega bogastva s kakšnimi zlatimi 
urami in nakitom, fotoaparat pa pospraviš malo na stran, ti 
ljudje načeloma ne težijo. V vsaki državi je kdo s slabimi na-
meni, ampak največ ljudi pa je povsod dobrih. Če potuješ s 
pozitivnim odnosom, te to ponavadi odpelje predvsem do 
dobrih ljudi.

So pa verjetno vseeno kakšne slabe izkušnje?
Seveda so tudi kakšne negativne situacije. Nekoliko nepri-
jetno mi je bilo na nedavnem potepanju po Moldaviji in 
Ukrajini. Na meji med njima je miniaturna Transnistrska re-
publika, ki ima podobno kot Kosovo svojo vojsko, svoj denar, 
ne marajo pa se ne z Ukrajinci ne z Moldavci. Niso in niso 
naju pustili čez mejo, na koncu pa sva le dobila prehod s 
podkupnino v višini 50 evrov na osebo. Tudi sicer je v teh 
država ogromno korupcije in na vsakem koraku te lovijo 
policaji, kar postane malo nadležno.

O preteklih izkušnjah govoriš v dvojini. V kakšni 
zasedbi ponavadi potuješ?
Najraje grem v dvoje, s kakšnim kolegom. Ker smo večinoma 
vsi zaposleni, je včasih kar težko dobiti primerno družbo, ki 
si lahko privošči nekaj tednov dopusta. Lani sem sopotnika 
prvič iskal celo na internetu. Javilo se mi je neko dekle, s 
katero sva šla nato skupaj na Filipine. Že pred tem sva se 
zmenila, da se bova razšla, če se ne bova ujela. Na samem 
potovanju nama nato res ni šlo najboljše skupaj, zato sva šla 
po nekaj dneh vsak svojo pot. Tako sem tam prvič izkusil tudi 
solo potovanje. A ko si sam, takoj srečaš kakšno družbo, saj 
se tudi bolj trudiš z navezovanjem stikov. Čez dan ni pan-
ike, če potuješ sam, zvečer pa je že fino, če imaš družbo za 
kakšno pivo in debate. 

Kot si omenil že sam, potovanje zahteva pre-
cej časa, tu pa so seveda tudi zadostne finance. 
Kako si lahko privoščiš redna potovanja?
Srečo imam, da mi v podjetju, v katerem sem zaposlen, 
dopuščajo, da vzamem po 3, 4 tedne dopusta naenkrat. 
Denar privarčujem sproti, kakšna karta pa se mi pokrije tudi 
z objavami v revijah. Zaenkrat so vsa moja potovanja pred-
vsem “backpackerska”, tako da nikoli ne porabim veliko de-
narja. Južna Azija je sploh najbolj poceni, Afrika pa je neko-
liko dražja, predvsem zaradi najema avtomobilov in dražjih 
hotelov, ampak se da.

Ukvarjaš se s potovalno fotografijo in veliko 
tudi objavljaš. Bi lahko popotništvo postalo tvoj 
osrednji poklic?
Zaenkrat potujem predvsem za lastno veselje in za svoj 
dopust, potovanja pa načrtujem čisto po svojih željah. Če bi 
se bolj angažiral in na vsakem potovanju poskušal napisati 

“Če je šansa, samo ruzak na rame!” 
Simon Bučan je Kranjčan, ki ga je pred leti na Tajskem zatresla potovalna mrzlica. Od takrat si ne 
predstavlja, “da kakšno leto ne bi šel nikamor". Do danes je z oprtanim nahrbtnikom in nasmehom 
prehodil, prevozil in prekolesaril osupljive oddaljene bližine Azije, Afrike, Amerike in Evrope; vse od 
Indonezije, Kambodže, Vietnama, Tajske, Laosa, Filipinov in Burme, preko Bocvane, Svazija, Namibije, 
Zambije, Južnoafriške republike in  Maroka do Mehike, Gvatemale in Kube. Svoja doživetja beleži skozi 
fotografski objektiv in jih v obliki potopisnih zgodb redno objavlja v domačih popotniških in kolesarskih 
revijah ter na svojem spletnem mestu. Ujeli smo ga v zadnjih pripravah pred odhodom na Islandijo, še 
eno v seriji neštetih popotniških avantur.

Simon Bučan, svetovni popotnik

Če ne pretiravaš, se primerno 
prilagodiš razmeram, ponoči ne 

letaš sam naokoli, ne razkazuješ 
svojega bogastva s kakšnimi zlatimi 

urami in nakitom, fotoaparat pa 
pospraviš malo na stran, ti ljudje 

načeloma ne težijo. V vsaki državi 
je kdo s slabimi nameni, ampak 
največ ljudi pa je povsod dobrih.
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in prodati več specifičnih zgodb, bi morda šlo. To sem počel 
v Indoneziji, kjer sem pisal o suženjstvu v rudnikih svinca, na 
primer. Zaenkrat pa mi je fino, če me kdo želi objaviti in brati, 
če se mi sočasno pokrije še kakšen strošek s potovanjem, pa 
toliko bolje. 

Zakaj sploh potovati v prvi vrsti?
Ko sem šel prvič na Tajsko, je bilo konec! Od takrat samo 
še komaj čakam, da kam grem. Potovanja so mi mogoče 
zanimiva predvsem zaradi fotografije, s katero se ukvarjam. 
Potem pa je seveda tu še cel kup drugih stvari: prijazni ljudje, 
ki te povabijo v svoje domove in v svojo kulturo, pa seveda 
hrana. Že samo zaradi hrane bi šel takoj nazaj v Maroko ali pa 
na Tajsko. Včasih je lepo iti kam drugam tudi zato, da potem 
lažje ceniš, kako lepo se imamo doma.

Kaj pa se ti zdi, da je tisto, kar najbolj ceniš, ko 
se vrneš domov?
Pri nas ni veliko osnesnaženja, še posebej, če primerjaš s 
kakšnimi azijskimi državami ali celo bližnjima Makedonijo 
in Albanijo, na primer. To, da lahko vsak dan pijemo vodo 
iz pipe, je vredno veliko več, kot si predstavljamo. Pa to, da 
ni prenaseljeno. V petek popoldne lahko skočiš v hribe in 
si čisto sam. Tudi iz turističnega vidika ima Slovenija nekaj 
dobrih atrakcij, kot so Bled, Piran, Ljubljana in seveda Alpe, ki 
so odlične za vse ljubitelje hribov.

Potovanja imajo tudi svoje negativne strani, 
povezane predvsem z uničevanjem avtohtonih 
kultur in okolja. Kako sam skrbiš za odgovorno 
popotništvo?
Seveda pazim, da ne trošim denarja kar vsepoprek.Če malo 
paziš, kaj delaš in ne zapravljaš, so negativni vplivi veliko 
manjši. Nikoli na primer ne plačujem za fotografije. Raje 
navežem stik, začnem debato, potem pa vprašam, če lahko 
fotografiram ali naredim kakšen posnetek malo naskrivaj. 
Če ne želijo biti na sliki, je pa tudi ok. Absurdne se mi zdijo 
skupine, ki pridejo z avtobusom, plačajo za fotografije in 
masovno pokupijo spominke. Potem lokalni ljudje mislijo, 
da smo vsi belci vreče denarja, ki jim iz bankomata čudežno 
prihajajo bankovci, in tudi sami si želijo enakih material-
nih dobrih. Če si zmeren in potuješ odgovorno, lahko tudi 
pozitivno pripomoreš k temu, da si lokalni ljudje kaj več 
privoščijo in hkrati ne dobijo občutka, da mi živimo boljše 
od njih. Je pa zagotovo res, da bo globalizacija kmalu nare-
dila svoje in da čez kakih 100 let ne bo več plemen, kakršna 
poznamo danes.

Kako se spopadaš z omenjenimi ekonomskimi 
razlikami v revnejših državah?
Kdaj imam precej knedlja v grlu. Ti imaš polno rit vsega, 
prideš dol za 14 dni in se navdušuješ nad eksotiko in tem, 
kako so ljudje nematerialni, v bistvu pa se hkrati zavedaš, 
da njihov vsakdan ni enako eksotičen. Seveda bi rad po 
najboljših močeh pomagal. Ko vidim pohabljenega berača 
v Kambodži, ki mu je vojna vzela kakšen ud, na primer, mu 
dam kaj drobiža. Ob tem pa je treba obdržati en realen po-
gled na svet in se zavedati, da ne boš mogel pomagati vsem 
naokoli. Življenje včasih ni pravično in do neke mere se 
moraš s tem tudi sprijazniti. Zdi se mi, da ima od slovenskih 
popotnikov še najbolj realen odnos Arne Hodalič. Zadnjič je 
nekje zapisal, da je svet lep … a tam, kjer ni ljudi.

Trezen pogled je zagotovo ena od nepogrešljivih 
značajskih lastnosti popotnika. Kaj bi sam 
dodal med druge dobrodošle karakteristike 
popotnika?
Nasmeh. Mislim, da ti pozitiven odnos in odprtost pomaga-
ta, da navežeš stike, da te ljudje začutijo, da si njihov. Pov-
abijo te k sebi domov, te sprejmejo medse. Prav to te približa 
kulturi in naredi potovanja še toliko bolj posebna. 

Kam pa te bosta nasmeh in odprtost popeljala 
v prihodnje?
Čez dva dni se s kolegi odpravljamo na Islandijo, ki jo bomo 
prečesali s terenskim vozilom. Za tem pa upam, da me 
končno čaka Patagonija, kamor si želim že dlje časa. Je pa 
tako, da ves čas spremljam letalske karte in približno vem, ko 
se pokaže kaj ugodnega. Če je šansa, samo ruzak na ramo in 
novim dogodivščinam naproti!

  Pina Sadar

  Oto Žan

Simonova popotovanja, prelita v fotografijo, najdeš na www.brajdo.com. 

EKSTRA

Zapikov vodič po vročih poletnih destinacijah
Za vse tiste, ki poleti pogumno opustite zapečkarstvo in se neustrašno podate novim popotniškim 
dogodivščinam naproti, smo pripravili jagodni izbor zanimivih poletnih destinacij. Pred vami je nekaj 
svetovnih biserov in denarnici prijaznejših lokalnih kotičkov.

NAMIBIJA
Prostrana država na jugu črne celine se lahko pohvali s čudovito 
naravo, predvsem puščavama Namib in Kalahari, v katerih 
lahko osvojite katero izmed neštetih peščenih sipin, na njih 
deskate, ali pa se s peskom spopadete v terenskem vozilu. 
Poleg obcestnih znakov, ki opozarjajo na slone na cesti, se 
središče živalskega sveta nahaja v nacionalnem parku Etosha, 
ki ponuja nepozaben safari. Edinstveni pa sta tudi namibijski 
ljudstvi – Himbe na severu in Bušmani na vzhodu, ki pa jih na 
žalost vedno bolj ogrožajo uničujoči vplivi globalizacije. 

POLJSKA 
Srednjeevropska velikanka, ki se trenutno sonči pod medijskimi 
žarometi zaradi evropskega prvenstva v nogometu, kot plačilno 
sredstvo še vedno uporablja domače zlote, zato pohitite z 
obiskom, saj pred uvedbo evra ostaja cenovno dostopna 
destinacija. Poleg nesramno dobrih vafljev v Zakopanah 
in slikovite pokrajine Visokih Tater je obvezen še postanek 
v bivši poljski prestolnici Krakov ter bližnjem nekdanjem 
koncentracijskem taborišču Auschwitz. Tja se lahko najbolj 
enostavno teleportirate po železniških tirih, z vmesnim 
postankom na cesarskem Dunaju ali pa z beneškega letališča.

GALICIJA
Pogosto spregledana španska pokrajina je pravo nasprotje 
natrpanim sredozemskim plažam Costa Brava, Costa del Sol in 
podobnim središčem masovnega turizma. Hribovita, zelena, 
deževna in pretežno ruralna Galicija je poznana predvsem kot 
zaključek Jakobove romarske poti, ki se iz vseh koncev Evrope 
steka v univerzitetno mesto Santiago de Compostela. Poleg 
pohodnikov, ki doživljajo katarzo ob pogledu na kompostelsko 
katedralo, med galicijške vrhunce spadajo odlična morska 
hrana iz globin Atlantika s hobotnico na čelu ter občasne 

demonstracije za neodvisno Galicijo. V ledeno hladnem morju 
se lahko namakate na rtu Cabo Fisterra, zmotno znanem 
kot najzahodnejša točka kontinentalne Evrope in se nato še 
sprehodite do dan hoda oddaljene Muxie. Letalo iz Benetk, ki 
leti direktno v Compostelo, vas bo najhitreje pripeljalo do tega 
severozahodnega iberskega bisera.

ZAGREB
Hrvaška prestolnica je zaradi svoje bližine primerna tudi za 
kratke enodnevne izlete, tja pa se najbolj izplača odpeljati z enim 
izmed številnih vlakov, ki dnevno švigajo (no, bolj zasanjano 
sopihajo) med Ljubljano in mestom ob reki Savi. Osrednji trg 
bana Jelačića, gotska Zagrebaška katedrala, Markov trg 
in bližnji sabor so obvezni postanki, razdaljo med njimi pa 
lahko premagujete peš ali s tramvajem. Le streljaj od sabora se 
nahaja Muzej propadlih razmerij, kjer so eksponate – plišaste 
medvedke, poročne obleke in celo sekiro – prispevali nekdanji 
pari. Poleti se bo v Zagrebu sicer kar trlo zanimivih dogodkov, 
od številnih razstav, predstav, koncertov in festivalov – več na 
spletu: zagreb-touristinfo.hr.

BELA KRAJINA
V Beli krajini se v zadnjih letih pospešeno razvija turistična 
infrastruktura, najbolj zgoščena ob reki Kolpi, ki poleti dosega 
kopanju primerne temperature. Planota Smuk z vzletiščem za 
jadralna padala in zmaje, označene pohodniške in kolesarske 
poti, kanuji, rafti in kajaki poskrbijo za športne navdušence, 
vinogradi pa za ljubitelje žlahtne kaplje. Pod zvezdami lahko 
taborite v številnih kampih, malomeščanski utrip pa začutite 
v Metliki ali Črnomlju. Na jugovzhod Slovenije se lahko 
odpravite z avtom ali vlakom, še bolj zanimivo pa se je na 
približno 120 kilometrov dolgo pot podati s kolesom.

TRIGLAV
Naj bo letos leto, ko boste prvič stali z glavo obrnjeni v notranjost 
Aljaževega stolpa, medtem ko vas bo hribovska starešina z 
vrvjo tolkla po zadnjici, sklicujoč se na tradicionalni krst in 
spreobrnitev v »pravega Slovenca«. Poti, ki vodijo na Triglav, je 
malo morje, odlično pa so opisane na spletnem naslovu hribi.
net. Ena izmed najbolj priljubljenih vodi iz doline Vrata, ki vas, 
po nekaj klinih, studenčkih, podih, kapljah potu in osupljivih 
razgledih, na Triglav pripelje v dobrih šestih urah. Visokogorje ni 
šala, zato poskrbite za primerno varnost, dobro fizično pripravo, 
uhojene pohodne čevlje in preverite vremensko napoved.

  Petra Ajdovec

  amaianos, Flickr
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Kaj je ŠOS priborila sebi in kaj drugim 
študentom

Lani je še prejšnja vlada v nekoliko drugačni sestavi želela 
sprejeti zakon o malem delu, ki bi prav tako do določene mere 
posegel v študentske pravice. Kot se verjetno še spomnite, so 
se zgodili protesti z neslavnim koncem pred parlamentom, 
kasneje pa je zakon padel na referendumu. Malo delo bi sicer 
prineslo omejitev najvišjega števila ur, ki bi jih lahko študent (in 
še ostali upravičenci – nezaposleni in upokojenci) opravil preko 

napotnice (720 ur), delo pa bi se obdavčilo 29,5-odstotno. 
Del denarja, zbranega s to obdavčitvijo, bi bil namenjen 
financiranju štipendij (5 %), izgradnji in vzdrževanju študentskih 
domov (2 %), za stroške organizacij posredovanja dela (2 %), 
stroške podpornih struktur: rizični sklad, vodenje in vzdrževanje 
centralne evidence, izvajanje inšpekcijskega nadzora (skupaj 
1 %). Manj denarja – samo 2 odstotka – bi dobila Študentska 
organizacija Slovenije (ŠOS), medtem ko bi dva odstotka šlo 
Uradu RS za mladino, na katerega razpise bi se lahko prijavljale 
vse mladinske organizacije. Zaposlenim preko malega dela bi 
se štela tudi delovna doba.

Kaj pa smo študentje oziroma naše denarnice dobili z Zakonom 
za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? Pravzaprav minuse 
malega dela, medtem ko smo ostali brez plusov. Študentsko 
delo je po novem obdavčeno 30-odstotno, ta denar pa 
se razdeli med ŠOS (od 2013 naprej 3,8 odstotka, dobili pa so 
tudi garancijo, da bo vlada pokrila razliko, če bi bili ti prihodki 
prenizki), študentske servise (3,8 odstotka, »razumna« vsota 

za tiskanje napotnic, ki bi v duhu ekologije in digitalnega 
napredka lahko že zdavnaj postale samo virtualne in bi jih 
lahko izdajali običajni zavodi za zaposlovanje) in »proračunski 
sklad ministrstva« (15,41 odstotkov, ki bodo končali v črni luknji, 
verjetno precej prikladni za dodatno varčevanje). Pod črto smo 
torej dobili enako obdavčitev, kot bi jo z malim delom, s tem 
da bo manj denarja namenjenega neposredno študentom 
in več ŠOS ter študentskim servisom. Uganete, zakaj letos ni 
bilo protestov? Študentske koristi so bile znova obvarovane, 
oziroma kot ŠOS piše v svoji brošuri o spremembah, ki jih 
prinaša ZUJF, »mora vsak poskrbeti zase in ŠOS je«. Menda za 
študente, samo zdi se, da zgolj za tiste, ki so dovolj blizu ŠOS.

Varčevanje pa se bo poznalo tudi pri študentski prehrani in 
Zoisovih štipendijah. Bonov namreč ne bomo mogli več 
koristiti med 15. julijem in 15. avgustom ter med 20. in 
8. uro. S čimer pravzaprav ni nič narobe, saj naj bi bili boni 
namenjeni enemu toplemu in zdravemu obroku na dan, kar 
pa bureki in kebabi ob enih zjutraj, roko na srce, niso. Zoisove 
štipendije pa ne bodo več imele dodatka na dohodek v družini 
prejemnika, kar za 1200 študentov pomeni od 20 do 50 evrov 
manjše štipendije. 

Zdaj se lahko premaknemo tudi k tistemu, kar naj bi študent 
v času študija dejansko počel, torej študiral. Študent lahko 
študira toliko časa kot nominalno traja študijski program 
in še eno dodatno leto. Po novem lahko na prvi bolonjski 
stopnji študirate toliko časa, kot traja študijski program, poleg 
tega pa se enkrat prepišete, ponavljate ali pa si privoščite 
ekvivalent današnjemu statusu absolventa. Na drugi stopnji 
prav tako študirate toliko časa, kot traja program, zraven pa 
imate status še dodatno leto. Skupaj torej sedem let, enako 
velja tudi za petletne enovite magistrske študije. Tisti, ki so se 
vpisali pred prihajajočim šolskim letom, torej so že zdaj študenti 
in so eno leto že izkoristili za ponavljanje ali prepis, imajo kljub 
novemu zakonu še vedno možnost dodatnega leta s statusom 
študenta. To pomeni, da imate zdaj pravico do študentskega 
statusa dve leti manj kot pred spremembami.

Kljub vsemu pa smo pravzaprav lahko še vedno mirni, saj se za 
večino študentsko življenje ne bo bistveno spremenilo.

  Dejan Rabič

  Oto Žan

Nič več obedovanja za študente med 20. in 8. uro zjutraj. 

Takšno prepričanje o prelepih študentskih dneh 
očitno izvira že iz daljnje preteklosti. Ker se mora-
mo iz zgodovine menda nekaj naučiti, se je naša 
trenutna vlada ozrla nazaj po ljudskih pesmih in 
se odločila, da bo zadeve vzela v svoje roke in pri-
dobljeno znanje koristno uporabila pri varčevalnih 
ukrepih.

»Če študent na rajžo gre, jumpadi, jumpada,
dobro pije, dobro je, jumpadija da.

...
Res srečnejših ni ljudi,
kakor so študentje ti.«

AKTUALNO

Jaz zate,
ti zame.

Nesreča nikoli ne počiva. 
Samo pri Vzajemni nudimo poleg nezgodnih tudi 
edinstvena zdravstvena kritja (težje bolezni, težje 
operacije v tujini, zlomi kosti, izpahi, težje opekline)!

Prepričajte se v ugodne premije na www.vzajemna.si.

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

• Kranj, Zlato polje 2
• Jesenice, 
  C. Cirila Tavčarja 3/b
• Radovljica, Kranjska c. 1 
• Škofja Loka, 
  Kapucinski trg 8

Ugodne premije! 8-dnevno zavarovanje za 
Evropo* (MINI paket za 1 osebo) že za 10,17 EUR.
* območje Evrope so države EU in širše (Maroko, Egipt, Tunizija, Turčija ipd.)

Izognite se visokim stroškom 
zdravljenja v tujini. 
Sklenite zavarovanje Vzajemna Tujina in si zagotovite: 
• zdravstveno varnost na potovanjih v tujini, 
•	 paket glede na lastne potrebe in želje,
•	 možnost zdravstvene varnosti tudi ob nenačrtovanih 

poteh v tujino - letni paket (Multitrip).

Jaz zate,
ti zame.

Oglas Tujina+ZOT 165x230_(28-05-2012).indd   1 28.5.2012   12:20:11
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OSIŠČE

Slovenski bum glasbenih festivalov
Pred vrati je poletje, izpitnega obdobja bo kmalu konec, glasbeni festivali pa se šele dobro začenjajo. In 
letos so organizatorji festivalov na slovenskem prostoru poskrbeli za leto, kakršnega pri nas še ni bilo. 
Na festivalih že dolgo nismo videli zbranih tako veliko pomembnih imen slovenske glasbene scene, kot 
jih bomo lahko videli letos poleti. Festivale bomo obdelali kar kronološko.

Festival Carniola
Kranj, 8.–30. junij 2012
Sicer smo nekaj dni Festivala Carniola že preživeli, a več kot pol 
programa je še pred nami. Do sedaj smo na Carnioli že lahko 
slišali Ota Pestnerja in Anjo Bukovec, Neco Falk, N'Toka, veliko 
pa še pride. Na festivalu se večino manjših dogodkov odvija v 
Hiši Layer in v stolpu intermedijske umetnosti, nekaj dogodkov 
je na Pungertu, večji in odmevnejši pa se dogajajo v Letnem 
gledališču Khislstein. V Hiši Layer bo 16. junija nastopila Vesna 
Zornik s svojo predstavo TangoApasionada, 22. junija bo 
tam koncert Big Banda Hrošči, v Letnem gledaišču Khislstein 
pa bomo lahko spremljali dva težko pričakovana kocerta – 
najprej bo 23. junija nastopila skupina Laibach, 28. junija pa 
zbor Perpetuum Jazzile. Za konec bodo 29. junija nastopili 
Manouche. A pestro ne bo le na glasbenih prizoriščih. Na 
stand up večeru, 19. junija, bodo nastopili Vid Valič, Ivan Šarić, 
Sašo Stare in Rok Bohinc, 24. junija bomo videli film Toma 
Križnarja: Oči in ušesa boga, na zadnji festivalski dan, 30. junija, 
pa gledališko predstavo Županova Micka. 

GorA RockA
Šentviška gora, Tolmin, 22.–24. junij 2012 
Tresla se bo gora, špilal se bo rock. Tak je moto organizatorjev 
festivala GorA RockA, ki so letos poskrbeli, da se bo od glasnih 
zvokov Šentviška gora prav zagotovo stresla. Poleg dveh 
koncertnih večerov bodo ponudili tudi vrsto dnevnih aktivnosti, 
kot so nogomet, odbojko na mivki in mnoge družabne igre. Za 
večerno vzdušje bo v petek skrbel idrijski punk rock paket z 
Banditi ter Zablujeno generacijo, malo trši Niet ter staroste 
slovenskega punka Pankrti, za poslastico pa Guns N'Roses 
tribute Hollywood Rose. V soboto bodo igrali After Burn in 
Clade (zmagovalna banda predizbora), nato pa Backstage, 
Štajerci Mi2, Primorci Zmelkoow, za vrhunec pa dva hrvaška 
banda, odbiti Prljavo Kazalište in še malo bolj odbiti Let 3.

Rock Otočec
Otočec, 27. junij–1. julij 2012
Rock Otočec v zadnjih letih nekoliko izgublja obiskovalce, a 
letos z vrhunskim programom, ki vključuje mnoga znana tuja 
imena, dokazuje, da še vedno spada v vrh slovenskih glasbenih 
festivalov. Poleg glasbe je njihovi atribut, tako kot vsa leta doslej, 
dnevni program, blato, impro in stand up predstave ter odlično 
vzdušje, za kar poskrbijo tako organizatorji kot tudi vsi prisotni 
obiskovalci. Letos se za spremembo Rock Otočec začenja že 
v sredo, ko bo na sporedu rock opera Človek z bombami v 
produkciji Anton Podbevšek Teatra v sodelovanju s skupino 
Siddharta. Koncerti se bodo začeli v četrtek, ko bodo med 
drugim na odru stali Dandelion Children, najnovejša glasbena 

senzacija Manouche, legendarni Orlek, Hrvati Hladno Pivo in 
multikulturna zasedba Gogol Bordello, prvo ime letošnjega 
festivala. V petek bodo na vrsti Mi2, še ena multikulturna zasedba 
Kulturshock, gostje iz Švedske Movits! in gostje iz Anglije New 
Young Pony Club. Pestro bo še v soboto, ki bo bolj balkansko 
obarvan, saj na odru lahko pričakujete PassoGigante, Happy 
Ol'McWeasel, legendarnega Vlada Kreslina z Malimi bogovi, 

prav tako legendarno Bajago in njegove Instruktore, za vrhunec 
pa bo poskrbel Kiril Džajkovski iz Makedonije. Poklon za 
zasluge bo v soboto prejel Danilo Kocjančič (skupine Kameleoni, 
Bazar, Prizma in Halo). V nedeljo sledi še poslovilni žur. 

Noč v Bitnjah
Bitnje pri Kranju, 6. in 7. julij 2012
Bitnje bodo že tretjič v takem obsegu gostile festival Noč v 
Bitnjah, ki letos ponuja še več, kot smo lahko videli do sedaj. 
Organizator je poskrbel za zelo pestro in kakovostno glasbeno 
zasedbo, ki bo enakomerno zapolnila oba glasbena večera. V 
petek bomo tako lahko poslušali skupine Mit, Lombardo, Flirrt, 
Omarja Naberja, za vrhunec večera pa bodo poskrbeli žurerji 
Mi2. Sobota bo še bolj atraktivna, nastopili bodo namreč Leni 
Kravac, Adam, Tabu, punkerji Niet in za zaključek Noči v Bitnjah 
še legendarni sarajevski band Plavi Orkestar, ki po vrnitvi na 
odre nekaj let nazaj ponovno navdušuje na celotnem področju 
nekdanje skupne države.

ŠVIC – Študentski vikend inteligence in cvička
Čatež pri Trebnjem, 20. in 21. julij 2012
Klub študentov občine Trebnje je letos ob deseti obletnici 
festivala poskrbel za zgodovinski ŠVIC, saj je za dvodnevni 
festival zbral odličen glasbeni izbor glasbenikov iz Slovenije 
in prostora nekdanje Jugoslavije. Idilična lokacija ob Turistični 
kmetiji Obolnar ponuja veliko jaso, hladen potoček in tudi 
bazen, organizatorji pa še več. V dnevni program so vključena 
tekmovanja v košarki, odbojki na mivki in nogometu, znani pa 
so tudi po zanimivih Igrah študentskih klubov. Večerni program 
nikoli ne razočara, letos pa je bil nasploh narejen korak naprej. 
Tako bomo zvečer na glavnem odru lahko poslušali bosanske 
Dubioza Kolektiv, energične Primorce Elvis Jackson, hrvaške 
Prljavo Kazalište, tradicionalno pa seveda tudi skupino Mi2. 
ŠVIC bodo popestrili še Vlado Kreslin z Malimi bogovi, 
Zaklonišče prepeva, Zablujena generacija, skupina Niet, 
poleg vsega pa še Parni Valjak Tribute in skupina Coverlover.

Metalcamp
Tolmin, 5.–11. avgust 2012
Organizatorji Metalcampa so se letos odločili prestaviti termin 
največjega metalskega festivala v regiji iz julija na avgust, 
lokacija pa seveda ostaja ista. Raja ob Soči seveda nihče noče 
zapustiti. Kaj bo to samemu festivalu prineslo, težko rečemo, 
lahko pa vidimo, da se festival nikoli več ne bo prekrival z Rock 
Otočcem, kot se je to rado zgodilo včasih. Tudi letos bodo 
avstrijski organizatorji poskrbeli, da ljubiteljem trše glasbe 
poleti ne bo dolgčas, čeprav so nekateri potencialni obiskovalci 
nekoliko razočarani nad izbiro glavnega banda. Letos so to čast 
dobili Američani Korn, ki po svojem glasbenem stilu spadajo v 
nu-metal, česar na Metalcampu do sedaj nismo prav pogosto 
slišali. A so ostali bandi zato toliko primernejši. Med bolj znana 
imena letošnjega festivala spadajo še Machine Head (thrash/
modern metal), Amon Amarth (viking death metal), Sabaton 
(power metal), Eluvetie (folk metal), Kataklysm (death metal), 
Korpiklaani (folk metal) in Paradise Lost (gothic metal). Med 
najbolj znanimi slovenskimi predstavniki na Metalcampu 
bodo letos Noctiferia, Avven, Brezno, Doomed, Morana in 
Metalsteel.

Schengenfest
Vinica, Bela Krajina, 3.–5. avgust 2012
Organizatorji Schengenfesta radi poudarjajo, da mogoče niso 
največji, so pa najbolj sexy festival v Sloveniji. A letos so vsekakor 
blizu tudi lovoriki največjega, saj so na koncertno prizorišče ob 
reki Kolpi privabili koncertno najmočnejšo zasedbo (glede na 
ostale rockerske festivale). Na festival so privabili kar svetovno 
znan band Kaiser Chiefs, ki je že nastopal na največjih 
festivalskih odrih (Rock am Ring in Glastonbury). Poleg 
uspešnice Ruby, ki je navdušila cel svet, imajo fantje še kar nekaj 
dobrih komadov, ki jih bomo lahko slišali. Drugo glavno ime 
festivala so Leningrad Cowboys, skupina totalno odpuljenih 
finskih glasbenikov, ki slovijo po svojih špičastih frizurah, 
špičastih čevljih in odličnem odrskem nastopu. Nastopil bo 
še Parov Stelar, avstrijski glasbenik in DJ, ki soul, jazz, pop in 
swing kombinira z modernimi ritmi, veliko ime pa so tudi Parni 
Valjak. Poleg največjih imen bodo nastopili tudi uveljavljeni 
izvajalci s slovenskega in ex-yu prostora, kot so Riblja Čorba, 
Siddharta, Big Foot Mama (recenzijo njihovega zadnjega 
albuma si lahko preberete na strani 28), Dan D, hrvaška skupina 
Majke, Tabu, trnovski raper Klemen Klemen, Leeloojamais in 
elektro pop skupina Lollobrigida. 

Punk Rock Holiday 1.2
Tolmin, 15.–18. avgust 2012
Ne bo minil teden, ko bodo s prizorišča ob reki Soči odšli 
ljubitelji metala, že se bodo tam pojavili punkerji, ki bodo prišli 
na drugi festival Punk Rock Holiday. Festival, ki je lani nastal iz 
ajdovskih Njokov in trboveljskega Šklabfesta, je takoj upravičil 
visoka pričakovanja in z dobro zasedbo takoj privabil veliko 
punka željne obiskovalce. Tudi letos je zasedba dobra, zato 
zabava ne bi smela izostati. Nosilci festivala so letos štirje bandi. 
Good Riddance prihajajo iz Kalifornije in delujejo že od leta 
1986, The Toy Dolls iz Velike Britanije so na sceni še dlje. Zbrali 
so se že leta 1979, znani pa so po tem, da njihova besedila 
niso vedno jezna, kot je v navadi za punk, ampak večkrat tudi 
zabavna. Naslednji so Anti-flag, ki prihajajo iz Pittsburgha. 
Znani so po levičarskem političnem usmerjenju, v besedilih 
se osredotočajo na protivojni aktivizem, človeške pravice in 
razredni boj. Prihaja še hardcore punk band iz New Yorka Sick 
of It All, ki deluje od leta 1986. Nastopili bodo še The Locos, 7 
Seconds, Boysetsfire, Adolescents in drugi.

Izgleda, da bomo imeli glasbeni navdušenci kar pestro poletje.

 Luka Stare

  Oto Žan

V Slovenijo prihajajo Kaiser Chiefs
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Festivalski zvoki v tujini – drugič
V majski številki Zapika ste že lahko brali o nekaterih glasbenih festivalih, ki bodo to poletje krajšali 
čas glasbenim navdušencem v tujini. A ker je teh festivalov vse prej kot malo, bomo v tokratni številki 
pregledali še nekatere.

Ustvarjalno, filmsko, izobraževalno in 
poletno!
Poletje bo pravšnje tudi za obisk kulturnih, ustvarjalnih in filmskih festivalov ter dogodkov. Spodaj 
nizamo nabor poletnih dogajanja doma in malce čez mejo za netipične glasbofile, filmofile in preganjalce 
sivega vsakdana. 

Belgrade Calling
Ušče, Beograd, 27.–29. junij
Cena: 3 dni – 7990 DIN (cca 70 EUR), 2 dni – 4990 DIN (cca 43 
EUR), 1 dan – 3490 DIN (cca 30 EUR)

Belgrade Calling je letos poleg Exita in INmusic festivala 
eden največjih in najmočnejših festivalov na področju bivše 
Jugoslavije. Na Uščah bodo glasbeni dogodki trajali tri dni. Prvi 
dan bodo nastopili dobri znanci slovenskih odrov S.A.R.S., 
ameriška hip-hop skupina Public Enemy, zvezda večera pa bo 
angleška pevka Jessie J. Drugi dan bo nekoliko trše obarvan, 
saj bodo nastopali Ozzy Osbourne s prijatelji, The Cult, 
Paradise Lost, Satiricon in drugi, na zadnji dan pa bomo lahko 
poslušali skupini Faith No More in The Darkness.

Volt Festival
Sopron, Madžarska, 27.–30. junij
Cena: 4 dni – 100 EUR, 1 dan – 39 EUR

Festival Volt se letos ponaša z zanimivo glasbeno zasedbo in 
bo madžarsko občinstvo dobro pripravil na njihov večji festival 
Sziget. Na glavnem odru festivalskega prizorišča v Sopronu 
bomo lahko slišali Faith No More (prav tako kot v Beogradu), 
kanadčane Simple Plan, britanske Snow Patrol, ameriškega 
dubstep DJ-a Skrillexa, zadnji dan pa bo navduševal Iggy 
Pop. Dogajanje na ostalih odrih ponuja še skupino Children 
of Bodom, obljubljajo pa tudi spremljanje evropskega 
nogometnega prvenstva.

INmusic festival
Zagreb (Jarun), Hrvaška, 28.–30. junij
Cena: 3 dni – 45 EUR, 1 dan – 40 EUR

V zadnjih dneh junija bo na idilični lokaciji na zagrebškem 
Jarunu na sporedu INmusic festival, ki je v zadnjih letih 
obiskovalce vselej navdušil z zvenečimi imeni. Na že šesti 
izvedbi tega festivala bodo nastopala znana imena, kot so 
škotski indie rockerji Franz Ferdinand, švedska indie zasedba 
Mando Diao, irski rockerji The Cranberries, angleški izvajalec 
Plan B, ciganski punk band Gogol Bordello, Gorillaz Sound 
System in številni drugi bolj ali manj znani evropski bandi. 

Sziget Festival
Otok Obudai, Budimpešta, 6.–13. avgust
Cena: za celoten festival – 225 EUR, 5 dni – 195 EUR, 1 dan – 40 
EUR

Sziget se po odmevnosti in kakovosti nastopajočih redno 
uvršča med najboljše evropske glasbene festivale. Tudi letos ne 
bodo razočarali, saj so znova pripeljali zveneča imena svetovne 
glasbe. Med njimi so britanski alternativni rockerji Placebo, 
bosanski Dubioza Kolektiv, pevka Caro Emerald, britanci 

Crystal Fighters, Emir Kusturica s svojim No Smoking 
Orchestra, nu-metalci Korn, britanski psihadelični rockerji 
The Stone Roses, pivski rockerji The Pogues, Britanci The 
Subways, The Killers, švedski Mando Diao, manjkal ne bo 
niti energični duo LMFAO. No, prišel bo tudi Goran Bregović. 

Frequency Festival
St. Pölten, Avstrija, 16.–18. avgust
Cena: 136 EUR

Mesto St. Pölten letos že četrtič gosti Frequency Festival, ki ga 
organizira radijska postaja FM4. Festival, ki gosti bolj alternativne 
indie in rock glasbenike, je sicer pred tem potekal že na 
Dunaju, vmes pa ga je kar sedem let gostil Salzburg. Idilično 
prizorišče ob reki Traisen bo letos gostilo kar nekaj odmevnih 
imen svetovne indie in rock scene. Glavno ime festivala bodo 
alternativni rockerji in nominiranci za vstop v Rock and Roll Hall 
of Fame The Cure, igrali pa bodo še britanci Placebo, vedno 
bolj priljubljen indie rock duo The Blac Keys, indie band The 
XX in Korn. Na elektro odru bodo Magnetic Man, Modeselektor, 
Camo & Crooked, John B in Foreign Beggars.

Rototom Sunsplash
Benicassim, Valencia, Španija, 16.–22. avgust
Cena: do 10. julija 160 EUR, s kampiranjem 195 EUR, redna cena 
175 EUR, s kampiranjem 210 EUR

Potem ko je nekaj let nazaj neslavno propadel slovenski reggae 
festival Soča Reggae Riversplash, je edini evropski reggae 
festival postal Rototom Sunsplash. Ta se je prav tako pred nekaj 
leti iz bližnje Italije preselil v ne tako bližnjo Španijo, a za prave 
ljubitelje nič ni predaleč. Glavni izvajalci letošnje edicije festivala 
bodo Sly & Robbie, Morgan Heritage, Los Dubies, Michael 
Rose, Raging Fyah, Freddy McGregor, Marcia Griffiths, Cultura 
Profetica in Tarrus Riley.

  Luka Stare

Poletna muzejska noč
http://poletnamuzejskanoc.wordpress.com

V soboto, 16. junija, bo od šestih popoldne do polnoči 39 mest 
in krajev na 79 razstaviščih ponudilo več kot 200 dogodkov. 
Slovenija se bo spremenila v otočke luči, ki oživljajo in 
osvetljuje mestna središča, četrti, trge, dvorišča gradov – ter 
obiskovalce vabila na že 10. poletno muzejsko noč, ko muzeji 
vseh vrst in oblik na široko in brezplačno odprejo svoja vrata 
obiskovalcem. V Kranju se bodo s svojimi stalnimi in občasnimi 
razstavami muzejski noči pridružili Gorenjski muzej, Mestna 
hiša, Prešernova hiša ter Kostnica. 

Festival Lent
http://www.festival-lent.si/

Festival, ki ga je vsaj enkrat obiskal že vsak četrti Slovenec 
in ki se ponaša kot največji slovenski festival na prostem in 
eden največjih v Evropi. Če še niste doživeli vseh presežnikov 
v prvoosebni obliki, bo nova priložnost med 22. junijem in 7. 
julijem. Festival se odvija v Mariboru, na obrežju Drave, ki se 
imenuje Lent oziroma Pristan in poteka na več odrih hkrati 
ter ponuja koncerte popularne, klasične, etno glasbe in jazza, 
kantavtorske večere, večere šansonov, raznovrstne predstave 
(gledališke, lutkovne, plesne), kreativne delavnice za otroke, 
športne prireditve, stand up komedijo ... Med letošnjimi 
nastopajočimi so Macy Gray, Jamaican Legends feat. Bitty 
McLean, Indexi i prijatelji, Kiril, S.A.R.S., Dan D Unplugged, 
Magnifico, Pankrti, Vlado Kreslin, Big Foot Mama, Lollobrigida, 
Tito and Tarantula, Gušti, Slon in Sadež, Mi2, Tide, Pero Lovšin 
... Plus za študente in dijake: festivalske vstopnice si lahko 
zagotovite ceneje. 

Ana Desetnica
http://www.anamonro.org/ana-desetnica.html

Poletje je tudi čas za Ano Desetnico, mednarodni festival 
uličnega gledališča, ki bo letos v jubilejni 15. izvedbi od 28. 
junija do 1. julija zajel Ljubljano, nato pa od 2. do 7. julija še 
Maribor, posamezne predstave pa bodo gostovale tudi v 
Celju, Novi Gorici, Kamniku, Šoštanju, Cerknem, Rušah, Murski 
Soboti in Ravnah na Koroškem. Gledališče Ane Monro, ki je 
organizator festivala, bo na različnih prizoriščih ponudilo 
številne mednarodne in domače ulične atrakcije, nekaj prostora 
pa v tokratni programski shemi namenja tudi različnim uličnim 
intervencijam, ki se bodo zgodile nenapovedano in čisto 
nepričakovano ter vas morda ujele sredi mestnega sprehoda. 
Brezplačno!

Motovun film festival
http://www.motovunfilmfestival.com/

Motovun – dobrodošli na hrib filmov! 277 metrov je nadmorska 
višina Motovuna, mesteca v hrvaški Istri, kamor vsako leto 
filmofili iz ekokampa, lociranega ob vznožju hriba, lazijo na 
festival, posvečen filmom, nastalim v majhnih in neodvisnih 
produkcijah iz celega sveta. Letos bo filmski festival mlado in 
staro privabljal od 28. julija do 1. avgusta. Glavne projekcije 
potekajo pod zvezdnatim svodom na glavnem mestnem trgu, 
ozke mestne ulice pa v času festivala ne zatisnejo oči, saj se 
po projekcijah ponavadi obeta zabava do jutranjih ur – tudi v 
družbi slavnih filmskih zvezd.

Film pod zvezdami
http://www.kinodvor.org/kinodruzenja-in-festivali/film-pod-
zvezdami/

Če so vas zgornje besede o kinu pod zvezdnim nebom 
navdušile, vendar ne toliko, da bi odpetekali čez mejo, vas od 
26. julija do 18. avgusta v letnem kinu na dvorišču Ljubljanskega 
gradu čaka Film pod zvezdami. Kinodvor v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad poleti 
pripravlja izbor odmevnih filmov pretekle kinematografske 
sezone. Seznam projekcij bo kmalu objavljen na spletnem 
mestu Kinodvora. 

  Mojca Jagodic

  http://www.motovunfilmfestival.com

Skrillex na turneji tudi po Evropi

Motovun – hrib filmov

OSIŠČE OSIŠČE
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4. KOLESARSKI VZPON NA JOŠT
V organizaciji Kluba študentov Kranj je 26. maja potekal že 4. kolesarski vzpon na Jošt, na katerem je sodelovalo 82 kolesarjev 
in kolesark. 5-kilometrski vzpon in 450 metrov višinskih metrov je najhitreje premagal Primož Roglič, ki je s 16 minutami in 27 
sekundami postavil tudi nov rekord proge. Med ženskami je bila najhitrejša Melita Rajgelj Ozebek s časom 24 minut 19 sekund, ki 
je postavila nov ženski rekord proge. Najhitrejša članica Kluba študentov Kranj in obenem tudi najhitrejša med dekleti je bila Urška 
Kalan (24:04), vendar je nastopala izven konkurence (elite licenca). Najhitrejši član Kluba študentov Kranj je postal Andrej Draksler 
(20:26).

  Mojca Jagodic

  Oto Žan

FOTOREPORTAŽA
http://foto.ksk.si
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Resno. Popravljajmo vejice!
Tokrat bodo Vejice upravičile svoje ime. Lotili se bomo vejice, tega pravopisnega čudesa, ki daje kruh 
slovenskim lektorjem (Daj, malo poglej vejice, če so v redu.), določajo obseg kompetenc slovenistične 
stroke (Slavisti naj vejice popravljajo.) in so sploh simbol vsega, kar se na Slovenskem tiče jezika. Do-
bro, zarobantili smo, žolč je zunaj, gremo naprej. Vejica je poleg pike verjetno najpogostejše ločilo in 
ker se pojavlja v najrazličnejših situacijah (med enakovrednimi deli povedi, med nadrednim in odvisnim 
stavkom, med polstavkom ali izpostavljenim stavčnim členom in preostalim besedilom), smo prav ob 
njej največkrat v zadregi (no, nekateri niso, pa bi lahko bili). Poskusimo torej povzeti, kdaj uporabimo 
vejico, kdaj stavimo jih premalo in kdaj preveč. Ah, in pozabiti, da naj bi skakala pred ki ker ko da če.
Še najmanj problemov je z vejico med enakovrednimi deli 
povedi. Kot vemo, so enakovredna (priredna) razmerja 
vezalno, stopnjevalno, ločno, protivno, vzročno/posledično, 
pojasnjevalno. Tako razmerje je lahko med nestavčnimi ali 
stavčnimi deli povedi: Francoščino najraje špricajo Katja, Katarina 
in Špela. (Imena so izbrana naključno.) — To ni bilo le nesramno, 
ampak že kar žaljivo. — Naš novi avto je hiter, a varen. — Temnilo 
se je, zato se je poslovil. — Poslovil se je, kajti temnilo se je. Zato 
pa vejice ne pišemo pred vezalnimi vezniki in, ter, pa (Janez in 
Jože sta stara znanca policije.); pred ločnimi vezniki ali, oziroma, 
bodisi (No, bo kaj ali ne bo nič?); pred 
drugim delom dvodelnih veznikov 
(Natakar, tale vaša juha ni ne topla ne 
slana.). Vejico izpustimo tudi, kadar 
posamezne izraze ponavljamo in 
v govoru ne naredimo premora: 
No no, umiri se. Daj daj, kdo ti bo pa 
verjel.

Med nadrednim in odvisnim 
stavkom postavimo vejico ne 
glede na to, ali je odvisnik pred 
nadrednim stavkom, za njim ali pa 
je vrinjen med dva dela nadrednega 
stavka. Tega pravila se držimo tudi 
v primerih, ko je povedek izpuščen: 
Tisti denar mi boš vrnil, če ne (če ne 
boš), se bova drugače pomenila. Vejice ne pišemo med dvema 
sopostavljenima podrednima veznikoma: Povej mu, da če na 
avtu najdem le eno prasko, mi bo kupil novega. Takšno kopičenje 
veznikov je običajno v govoru, v pisanju pa je precej nerodno, 
saj veznika pripadata vsak svojemu stavku: Povej mu, da mi 
bo kupil nov avto, če na starem najdem le eno prasko. Prav tako 
vejice ne pišemo med deli večbesednih veznikov: Medtem ko 
si spal, ti je brat speljal Sandro Bullock. Namesto da bi se učila, je 
označevala prijateljice na priljubljenem družbenem omrežju. Če 
del večbesednega veznika prenesemo v nadredni stavek, pa 
vejico pišemo: Utihnil je zato, ker je bil mrtev. Zato je utihnil, ker je 
bil mrtev. (Priznam, tale primer je prepisan iz pravopisa, ampak 
je v njem zajeta taka prostodušna logika, da sem moral.) 

Včasih pa skupaj uporabimo priredni in podredni veznik pred 
vmesnim odvisnikom: Janez je s prstom pokazal proti oknu, in 
ko se je Lojze obrnil, mu je iz žepa izmaknil denarnico. Primer je 
podoben kot zgoraj, veznika pripadata vsak svojemu stavku: 
Janez je s prstom pokazal proti oknu in Lojzetu iz žepa izmaknil 
denarnico, ko se je ta obrnil. Tako se zgodi, da se vejica pojavi 
pred in ali katerim drugim prirednim veznikom.

Poskusimo torej na zgornjih pravilih, ki še zdaleč niso izčrpna, 
pojasniti nekaj problemov:

a) Tale slika pa naj bi predstavljala žival, in 
sicer jelena. Je vejica pred in ustrezna? 
Je, gre za pojasnjevalno priredje.

b) Lojze, ki ga poznam že dolgo mi tega 
ne bi naredil. ali Lojze, ki ga poznam že 
dolgo, mi tega ne bi naredil? Z vejico, 
kajti gre za prilastkov odvisnik, vrinjen 
v glavni stavek: Lojze mi tega ne bi 
naredil. Podobno je tudi pri odvisniku 
med dvema prirednima stavkoma: 
Poiščite število, ki logično nadaljuje 
zaporedje, in ga vpišite na črto.

c) Baje da pije. Brez vejice, da je tukaj 
členek. Prim. Najhitrejši da si? To bomo 
še videli.

d) Zaradi močnega sneženja, izlet v 
Rezijo odpade. Brez vejice, gre za (nestavčno, kakopak) prislovno 
določilo vzroka. Včasih naletim celo na osebek, ki je ločen od 
preostalega besedila (najbrž zaradi dolžine): Vztrajno in že kar 
prepogosto ponavljanje enih in istih povsem banalnih napak, je 
lektorju delalo sive lase. Črtajte vejico.

e) To je več, kot le potovanje. Brez vejice, kot povezuje člena v 
enem stavku. Vejico postavimo, če kot povezuje nadredni in 
odvisni stavek: Zapravili smo več, kot bi lahko.

Če se še kaj najde, pa le vprašajte.

  Mihael Šorli

Draga bralka, dragi bralec. Gotovo tudi vas kdaj kaj zmoti, morda vas pesti vprašanje, odgovora 
pa od nikoder ... Pišite! Tako bo ta stran res dobila svoj pravi smisel. Svoje jezikovne zadrege in 
opažanja lahko pošljete na: vejice@ksk.si.

POPRAVLJAJMO 

VEJICE

MLADINSKI SPLETNI PORTAL ZAPIK.SI
ZAPIK – Zabavno, ažurno, poučno, informativno, kul

Spremljajte nas!

KOLUMNE, REPORTAŽE, INTERVJUJI – VSAK VIKEND 

Čas za varčevanje

4. kolesarski vzpon na Jošt

Zaključni koncert Tedna mladih

Kako velik je v resnici lahko naš vpliv na okolje? Prvi sklop stand up komedije v Layerjevi hiši

Študij po harrypottersko Mala Španka: Do not disturb 

Nahajamo se v nezavidljivem gos-
podarskem položaju, ko državnim 
blagajnam primanjkuje finančnih 
sredstev in se nevarno viša 
zadolženost naše države. Pred 
nami je obdobje varčevanja.

Edini teden, ki ima 9 dni. Za 
nepozaben zadnji večer Tedna 
mladih so poskrbeli Klara 
Jazbec, Applesauce Lorraine, 
Vibrator u rikverc, Tinkara 
Kovač, Zablujena generacija 
in Big Foot Mama.

Na Fakulteti za organizacijske 
vede so organizirali dogodek, na 
katerem so nam predstavili pro-
jekta Zerotrade in Pozor(!)ni za 
okolje, prisluhnili pa smo lahko 
tudi predavanju klimatologinje 
prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj, ki 
nam je med drugim priporočila 
ogled filmov Mad Max.

V petek, 25. maja, sta izkušena 
stand up komika, Mladen Pahović 
in Boštjan Gorenc – Pižama, 
dodobra nasmejala kranjsko 
občinstvo. 

Študij v tujini postaja vse 
pogostejša oblika mladinske 
mobilnosti, destinacija: Anglija 
pa ena od najbolj priljubljenih 
geografskih možnosti. Odsot-
nost jezikovnih ovir in ugodna 
2-in-nekaj-urna oddaljenost 
od rodnega kraja sta praktični, 
ponudba, ki vključuje ene najboljših in najbolj raznovrstnih uni-
verzitetnih programov na svetu, če posvojimo oglasne slogane 
angleških promocijskih brošur, pa nadvse mamljiva. 

  Pina Sadar

How many times have you had 
these words in mind? Most 
probably more than we would 
like to admit. Without any doubt 
we are becoming more and 
more selfish and no matter 
what kind of problem it is, 
sometimes we just do not want to hear about anything.

  Maria Angeles Sanchez

V soboto, 26. maja, je potekal že četrti kolesarski vzpon na Jošt, ki 
se je tokrat končal s kar dvema novima rekordoma.

www.zapik.si
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Ameriški nogomet pod Alpami
Predstava, ki jo ima povprečen Slovenec o ameriškem nogometu, je verjetno sestavljena iz do zadn-
jega kotička napolnjenih stadionih, ob igrišču poskakujočih barvitih maskot, prodajalcev hot dogov in 
kikirikijev, kamer, ki pokrivajo 243 različnih kotov, huronskega hrupa in večtonskih zaslonov, visečih 
nad igralno površino, dvanajstkrat več oglasov kot igralnega časa in neizmerno zapletenih pravil … 
Morda ti stereotipi res veljajo čez lužo, toda v Evropi, sploh pa v Sloveniji, je ta šport še precej v povojih 
in zanj večina zgoraj omenjenega ne velja.
Pri nas se je prva ekipa ameriškega nogometa zbrala skupaj 
oktobra leta 2001 v Ljubljani – Silverhawks, ki do danes 
ostaja verjetno najbolj znana slovenska ekipa. Za to je zaslužen 
njen pobudnik Michael Hurley, misijonar ene od ameriških 
katoliških ločin. Do pravega „buma“ ameriškega nogometa 
v Sloveniji pa je prišlo šele leta 2008, ko so se ekipe pojavile 
tudi v Mariboru – Generals, Žalcu – Gold diggers, ki danes 
igrajo v Celju, in Kranju – Alpski vragi oziroma Alp devils. Od 
takrat obstaja tudi slovensko državno prvenstvo, ki je v letošnji 
sezoni razširjeno tudi z dvema ekipama iz Zagreba. »V ekipah 
ne igrajo profesionalci, ampak običajni ljudje, ki imajo tudi svoje 
službe, študij in druge obveznosti,« je situacijo v Sloveniji orisal 
predsednik Alpskih vragov Andrej Lomšek. Bolj razvit je 
ameriški nogomet predvsem v sosednji Avstriji in pa v Nemčiji, 
kjer ekipam uspeva napolniti tudi velike stadione, njihovi 
proračuni pa presegajo milijonske zneske, v primerjavi z deset 
tisoč evri, kolikor jih imajo za eno sezono na voljo Alpski vragi. 
Na malce višjem nivoju so ljubljanski Silverhawksi, ki igrajo tudi 
v Srednjeevropski ligi z ekipami iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške 
in Srbije.

V Evropi ameriški nogomet igrajo po pravilih NCAA, torej 
ameriške študentske lige. Prilagojeno imajo tudi velikost igrišča, 
saj je večina evropskih igrišč prekratkih za kakih šest do osem 
jardov, zato so nekatere cone nekoliko skrajšane. Uradna velikost 
igrišča je sicer 120 jardov dolžine in 54 jardov širine (približno 
110 x 50 metrov). Krovna organizacija za Evropo je EFAF 
(European federation of American football), ki organizira EFAF 
Challenge, neke vrste Ligo prvakov v ameriškem nogometu, ki 
pa se je do zdaj še ni udeležila nobena od slovenskih ekip.
Kranjsko ekipo, pravzaprav gorenjsko ekipo, saj je njihov 
cilj k temu športu pritegniti fante iz cele regije, je leta 2008 

ustanovilo nekaj nekdanjih članov ljubljanskih Silverhawksov. V 
svoji prvi sezoni si je ekipa priigrala finale, kjer so izgubili prav 
proti ljubljanskim Silverhawksom, v naslednji se zaradi poškodb  
niso odrezali preveč dobro, letos pa še vedno ostajajo v igri za 
finale – o tem bo odločala tekma proti Maribor Generalsom, ki 
se bo v gosteh odvijala 16. junija. Imajo približno 50 igralcev, 
ki pa zaradi že omenjenih služb, študija, ne nazadnje tudi 
poškodb, niso vedno na voljo. Treninge imajo dvakrat tedensko 
s premorom med poletjem, sicer pa morajo igralci nekaj časa 
treningu posvetiti tudi individualno. Letos se jim je pridružil tudi 
ameriški trener Michael Cress, ki je pred tem treniral eno 
izmed portugalskih ekip. Razložil je, da jeseni delajo predvsem 
na fizični pripravljenosti, ki med drugim močno zmanjša 
število in intenzivnost poškodb, v spomladanskem delu, ko 
se odvija tudi državno prvenstvo, pa več pozornosti posvetijo 
sami igri in njenim elementom. Pojasnil je, da je pri ameriškem 
nogometu zelo pomembna disciplina in da vsak od igralcev 
točno ve, kaj je na igrišču njegova naloga. V nasprotnem 
primeru pride do napake, ki jo nasprotnik lahko izkoristi v svoj 

prid. Pri slovenskih igralcih sicer pogreša predvsem nekaj 
„zdrave agresije“.
Alpski vragi si želijo, da bi se jim pridružilo čim več novih 
igralcev, vendar svetujejo, da se jim je najbolje pridružiti jeseni, 
da so do nove sezone že ustrezno pripravljeni. Priporočljivo je, 
da so se novi člani že prej ukvarjali s športom in tako že imajo 
določeno športno predznanje ter so dobro fizično pripravljeni.

Dejan Rabič

  Tadej Slemc

OSIŠČEUSTVARJALNICA

Zala Nahtigal: Z dobrimi odnosi, dobro voljo in 
dobro energijo lahko dosežeš marsikaj
Ustvarjanje nakita je tisto, kar dobro uspeva Zali Nahtigal, Kranjčanki, ki je že v mladosti uživala v ri-
sanju z barvicami in svinčnikom, pozneje pa je po tečaju oblikovanja, ki se ga je udeležila v času srednje 
šole, spoznala, da predvsem uživa v ustvarjanju nakita. »Po tečaju sem ugotovila, da rada krivim žico.

Kupila sem si stvari in kmalu je začetno navdušenje preraslo 
v ogromne količine perl, žic in ostalega materiala,« razloži 
nasmejana in energična mladenka, medtem ko si popravlja 
leseno perlo verižice na svojem vratu. Na intervju je prišla 
odeta v svoj nakit iz žic in perl velikosti malo večjih gumbov, 
v kombinaciji natur in rdeče barve, ki je dodal žar njeni že sicer 
pozitivni pojavi. »Zelo rada oblikujem razne materiale. Tudi pri 
nakitu se ne držim samo ene stvari. Včasih delam z lesom in 
naravnimi snovmi, drugič pa med obdobjem porok delam samo 
v beli in smetanovi barvi. Sicer pa sto ljudi, sto čudi, vsakemu 
je všeč drugače, zato tudi pri meni ne najdeš le enega stila ali 
le enega materiala,« je gostobesedna sogovornica dodala o 
svojem ustvarjanju. »Vedno sem pravila, da nikoli ne bom delala 
s fimo maso, saj sem mislila, da mi ne gre. A od pred kratkim 
uporabljam tudi to, saj sem ugotovila, da določene stvari lahko 
nadomestim tako, da jih sama oblikujem«. V zadnjem času se 
udeležuje tudi raznih stojnic, na katerih predstavlja svoje izdelke 
in jih tudi prodaja pod znamko ZaliNakit. Svojo dejavnost je 
prijavila kot osebno dopolnilno delo, kar ji omogoča promocijo 
in prodajo izdelkov, sicer pa ima na Facebooku tudi svojo stran, 
na kateri objavlja najnovejše slike kreativnega nakita.
Zala je sicer redno zaposlena, ustvarjanje verižic, uhanov in 
zapestnic pa ji pomeni hobi in sprostitev, poleg katerega najde 

čas tudi za ples, šport, branje in pisanje. Ker ima rada kreativnost, 
se na prvem mestu njenih najljubših neobveznih dejavnosti 
poleg ustvarjanja nakita znajde tudi ples folklore. Tega v prvi 
vrsti pleše zase, svoje znanje pa prenaša tudi na mlajšo skupino 
in sodeluje pri organiziranju projektov na tem področju. Kadar 
najde čas, se prepusti tudi kakšni dobri knjigi, v kateri, kot pravi, 
išče kreativnost. Po drugi strani pa to kreativnost zliva tudi v 
spletni blog, v katerega shranjuje zanimive pripetljaje, ki se ji 
dogajajo, medtem ko s fantom gradita hišo. S tem izpolni tudi 

svojo ljubezen do pisanja. »Koliko stvari pravzaprav počnem,« 
se po naštevanju hudomušno zasmeje in hitro doda, da prosti 
čas rada zapolni tudi s sprehodi, kolesarjenjem in druženjem z 
ljudmi, s katerimi se lahko sprosti. V vse dejavnosti, s katerimi se 
ukvarja, predvsem ustvarjanje nakita, pa rada vnaša barve, saj so 
ji te zelo ljube. »Če bi me vprašala, katera je moja najljubša 
barva, bi ti rekla mavrica. Odvisno od razpoloženja si izbiram 
tudi barve, s katerimi delam.«
Na Zalinem seznamu želja za prihodnje s krepkimi črkami 
piše 'trgovina z ustvarjalnim materialom', a ne taka po 
okvirih Hobby & Arta, saj, kot pravi, ta ponuja ves ustvarjalni 
material, ona pa bi se pri svoji ponudbi osredotočila predvsem 
na material za nakit. »To bi bil zame velik korak naprej, ki pa bi 
zahteval več kot samo željo, tudi veliko volje, te pa zaenkrat žal 
še nimam dovolj«.
Sama pravi, da se ne bi opisala ravno kot umetnico. »Ne bom 
rekla, da nimam talenta, nisem pa ne vem kaj,« je skromna 
glede svojega ustvarjanja. Študirala je komunikologijo – trženje 
in tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede, kar ji 
resda ni dalo nekih umetniških osnov, vendar pa je že v času 
študija med delom v dijaškem domu, z dijakinjami in kasneje 
z upokojenci v okviru medgeneracijskega projekta vodila 
umetniške delavnice in tako sama delala na svoji umetniški poti.

»Slišalo se bo, kot da sem zelo poduhovljena oseba,« med 
smehom odgovarja na zadnje vprašanje o njenem sloganu v 
življenju, »ampak vedno mi je bila všeč misel Nejca Zaplotnika, 
ki v svoji knjigi Pot pravi: Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo 
dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi«.

  Maja Šter

  Primož Pičulin

ŠVIC

ZaliNakit na Facebooku: http://www.facebook.com/ZaliNakit
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Kje je najbolj ledena kava v Kranju?
V sončnih poletnih dneh Zapikova ekipa vroče kofeinske zvarke pogosto menja za gurmanske velike 
kozarce ledene kave, ki se kopajo v smetani in sladoledu. Zvedava novinarska narava je kar klicala po 
obsežni strokovni raziskavi – odpravili smo se na lov za najboljšo ledeno kavo v mestu!

Hiša Layer, ki se nahaja v bližini gradu Khislstein, ima zagotovo eno najlepših poletnih 
teras v Kranju, s pogledom na Šmarjetno goro, poleg tega pa še prijazno in ustrežljivo 
osebje. Ledena kava je bila lično postrežena na pladenjčku, zraven pa smo dobili 
še piškotke in velike kozarce z vodo. Pohvale smetani in sladoledu, kava pa je bila 
nekoliko pregrenka. Kadilec v skupini se je navduševal še nad estetskim pepelnikom, 
pohvalili pa bi še urejen cenik z zanimivo zgodbico o kranjskem ponarejevalcu 
denarja Leopoldu Layerju. Priporočamo v branje ob kozarcu ledene kave!

Zelo zanimivo zgrajeno in prijetno teraso imajo tudi v Mitnici, kjer nas je natakarica ob odhodu 
prijazno opomnila, naj ne pozabimo dežnika. Nad kavo nimamo pripomb, saj je bila lepo 
aranžirana in izjemno okusna. Spet smo čutili pomanjkanje pribora, zato je naša miza v duhu 
Menartovega Croquisa hitro postala polna madežev, grajamo pa tudi najvišjo ceno izmed petih 
lokalov.

Ledena kava v Stari pošti je obetala veliko, saj je na prvi pogled izgledala slastno – postregli pa so 
nam tudi z zmagovalno smetano dneva v dveh barvah in okusih – a je šlo od smetane navzdol vse 
tudi v metaforičnem jeziku navzdol. Sladoled ni bil kremast, ampak je vseboval velike delce ledu, 
kava je bila izjemno grenka, vsi pa smo ugotavljali, če je bil kavi dodan rum ali kakšna druga vrsta 
alkohola. Slavna terasa na Pošti s pogledom na Kranj in zarjaveli Globus s ptičje perspektive pa sicer 
pričara prijeten ambient.

Natakar nas je sicer malo sumljivo gledal, ker smo skromno (predvsem pa že malo siti kofeina 
s sladkorjem) naročili le dve ledeni kavi, a se je že nekaj minut kasneje odkupil z vabljivima 
ledenima kavama, številnimi žličkami, slamicami in piškotki za vse. Ploskamo super kavi, 
sladoledu in smetani, na vrhu katere je kraljeval piškotek, le ambient bi s senčno teraso v 
»luknji« označili kot povprečnega. 

Na Pungartu smo naleteli na živahno praznovanje poroke in bili kolektivno prisiljeni 
v pitje rakije. Izogniti se ji ni dalo niti z upravičenim izgovorom »sem mlad voznik«, saj 
se veseli svat ni pustil odgnati, dokler si nismo vsi vsaj navlažili ustnic. Natakarica je 
bila sicer zelo prijazna, vendar je postrežba delovala nekoliko ceneno. Pogrešali smo 
vodo in žličke za vse, saj smo kavo nato konzumirali po principu pet ljudi, tri žlice. V 
kozarcu smo zasledili tudi čokoladni sladoled, kar odobravamo, vendar pa smo bili 
kar razočarani nad kavo. »O, fuj!« je bilo slišati izza omizja, medtem ko so spet drugi 
zatrjevali, da le ni tako slaba, ko se je navadiš. Plus točke za ambient – lepe pletene 
košare s travniškim cvetjem in bližina otroškega igrišča, na katerem je Zapikova ekipa 
sprostila otroka v sebi.

HIŠA LAYER

MITNICA

STARA POŠTA

KLUBAR

PUNGART

IZGLED 4,0

KAVA 3,6

SMETANA 4,3

SLADOLED 4,1

AMBIENT 5,0

CENA (2,80 €) 4

SKUPAJ 4,16

IZGLED 4,1

KAVA 4,2

SMETANA 4,1

SLADOLED 4,2

AMBIENT 3,7

CENA (3,20 €) 1

SKUPAJ 3,55

IZGLED 4,2
KAVA 2,3
SMETANA 4,7
SLADOLED 2,9
AMBIENT 3,7
CENA (2,90 €) 2
SKUPAJ 3,30

IZGLED 4,8

KAVA 4,1

SMETANA 4,2

SLADOLED 4,2

AMBIENT 3,4

CENA (2,80 €) 4

SKUPAJ 4,12

IZGLED 3,2

KAVA 2,2

SMETANA 3,2

SLADOLED 3,8

AMBIENT 3,9

CENA (2,80 €) 4

SKUPAJ 3,38

... in zmagovalna ledena kava je?
Ob koncu degustiranj smo zbrali vtise in bili predvsem zadovoljni s hitro in prijazno postrežbo na vseh lokacijah, nato pa še sestavili 
utopično zmagovito kombinacijo, katere sloves bi segal preko meja kranjske občine – ambient in piškotek v Layerjevi hiši, smetana 
na Stari pošti in kava ter sladoled v Mitnici, rezultati z nogami trdno na tleh pa so sledeči. Na zadnje mesto uvrščamo Staro pošto, 
kjer smo se naučili, da se knjige ne sme soditi po platnicah, da videz vara in da ni vse zlato, kar se sveti. Le za las je Staro pošto 
prehitel od rakije opit Pungart, kjer smo bolj kot ob kavi uživali v bližnjem peskovniku. Bronasto medaljo podeljujemo Mitnici, ki ji 
je zasoljena cena preprečila pohod na vrh. Drugo mesto si je prislužil KluBar z odlično ledeno kavo in obilico pribora. Prvo mesto pa 
si je z minimalnimi 0,04 točke naskoka prislužila Layerjeva hiša in njena prečudovita terasa. Leopold Layer bi bil ponosen. Čestitke!

 Petra Ajdovec

  Žiga Žužek

Izpitno obdobje, poroke in matura so našo ekipo degustatorjev 
zreducirali na skromnih, a preizkuševalsko dobro podkovanih 
pet članov. Prevzeli smo polno odgovornost in se podali v 
naslednje gostinske lokale v kranjskem mestnem jedru: Hiša 
Layer, Pungart, Mitnica, Stara pošta in KluBar. Ocenjevali smo 
izgled ledene kave (kozarec, dekoracija, čokoladni preliv), 
kavo (okus, grenkoba), smetano (tekstura, sladkost, barva, 
okus), sladoled (kremast/vodnat, okus), ambient (izgled 

terase, postrežba, prijazost osebja) in ceno, pri čemer ena 

točka pomeni popolno razočaranje, pet točk pa navdušeno 

odobravanje in histerično ploskanje. Pri ceni je najdražja 

ledena kava prejela eno točko, druga najdražja dve točki, 

med najcenejše pa so se uvrstile kar tri ledene kave, zato smo 

izračunali povprečje ocen med tremi in petimi točkami in tako 

vsem trem prisodili štiri točke.
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Futomaki suši
Za zadnjo številko Zapika v letošnjem šolskem letu vam ponujam navodila za pripravo japonske pos-
lastice suši, kar bo pravi »finish with a bang«, kakor bi dejala ena izmed mojih profesoric. Ko sem se 
priprave lotila prvič, sem ob sebi stalno imela odprtih več spletnih mest z recepti in nasveti, da ne bi šlo 
kaj narobe. Na koncu sem prišla do zaključka, da je pripraviti suši neverjetno lahko, razen kuhanja riža, 
ki je ob moji pozabljivi glavi v nevarnosti, da se ali prime dna ali razkuha.

Maki suši je vrsta sušija, ki vam je verjetno najbolj znana. Torej zvitek, narezan na kolobarje. Futomaki 
so debelejši kolobarji, hosomaki pa tanjši. V Ameriki je priljubljena različica, kjer je namesto alge na 
zunanji strani riž – ta se imenuje uramaki. Spodaj so navodila za futomaki, za obrnjen suši pa si poglejte 
dodatni odstavek na koncu.

ZAPIKOV FUTR

Potrebujete:

Navodila:
1. Riž splakujte pod vodo toliko časa, da voda ni več mlečnato bela, ampak bolj bistra. Nato ga prestavite v lonec in dolijte toliko vode, da vam seže do prvega členka na kazalcu, če se s konico prsta navpično dotikate riža v loncu. Zapleteno, lahko bi vam pa tudi rekla, da mora biti razmerje med vodo in rižem 1,25 : 1. Riž dajte kuhat in ko zavre, pokrijte posodo in kuhajte še 10 minut. Vmes ga večkrat preverite in vsake toliko premešajte, da se ne prime dna. To naj bi se praviloma počelo z leseno kuhalnico. Ko je riž kuhan, mu dodajte dve zravnani žlici sladkorja in dve žlici riževega kisa (v primeru, da ste skuhali 250 g riža) ter dobro premešajte. Pustite, da se riž ohladi – če se vam mudi, ga razporedite po nizkih krožnikih.
2. Medtem ko čakate, da se riž ohladi, se lahko lotite rezanja sestavin, ki jih mislite uporabiti. Treba jih je narezati na tanke trakove, da bo zvijanje lažje.
3. Nato se lotite priprave prizorišča. Potrebovali boste bambusov podstavek (ali pač nekaj podobnega), zavit v folijo za živila – da podstavek in suši ostaneta čista, pripravljene alge, ohlajen riž in narezane sestavine ter posodico z mrzlo vodo. Alge se z mokrimi rokami ne smete dotikati, ker vam bo to potem onemogočilo uspešno pripravo sušija, potrebujete pa vodo za dotikanje riža, ker se vam bo potem manj lepil na dlani.4. Z mokrimi rokami nato na list alge nanesete riž, ki je obrnjena z grobo stranjo navzgor. Do približno polovice alge nanesite centimeter debelo plast riža, ki naj bo kompaktna. Nato kakšna dva centimetra od robu alge s prstom podolgem naredite vdolbino, kamor nato zložite sestavine. Glejte, da bo po celotni dolžini enaka količina sestavin, saj vam to olajša zavijanje alge.
5. Sedaj pa je potrebno suši zaviti. Tega se lotite s čistimi in suhimi rokami. Palce postavite pod bambusovo podlago, s preostalimi prsti pa zagrabite sestavine, da ostanejo na mestu, ko pričnete zavijati. Zvijte trdno in vmes malo dvignite podlago, da preverite, če vam je res uspelo vse zaviti. Če se alga na koncu zvijanja ne prime, pomočite prst v vodo in tako zlepite zavitek skupaj.
6. Sledi morda najtežji del priprave – rezanje na kolobarje. Super je, če imate oster nož, pomaga tudi, če je rezilo nazobčano. Med rezanjem ga je priporočljivo tudi oprati, pa ne sekirajte se, če kolobarji na robu zavitka ne uspejo, saj ravno ti praktično vedno razpadejo. Predlagam, da neuspele zavitke nemudoma nesete v usta, preden kdo opazi nezgodo.
7. Kolobarje zložite na krožnik in postrezite s sojino omako in/ali wasabijem. 

 okroglozrnati riž ali suši riž (dolgozrnati se 
ne sprime dovolj; 250 g = 3 zavitki sušija)

 rižev kis ali jabolčni kis
 beli sladkor v prahu
 alge nori
 dimljen losos, hobotnico, imitacija raka, 

tuna, kar vam srce poželi
 kumaro, avokado, jabolko, melono
 sezamova semena (v primeru, da boste 

naredili obrnjen suši)
 sojino omako in/ali wasabi
 bambusov podstavek
 folijo za živila

 &    Urša Bajželj

Če ste se lotili priprave obrnjenega sušija (uramaki), na zahodu znanega kot kalifornijski zvitki, morate po tem, ko ste na algo nanesli 
plast riža, čez posuti sezamova semena in nato vse skupaj obrniti. Na tisto stran alge, kjer ni riža s sezamom, zložite še preostale 
želene sestavine in nato pričnite zvijati. Preostali postopek je enak.
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TV-SERIJA: Igra prestolov
Nedavno se je zaključila druga sezona uspešne televizijske serije Igra prestolov (Game of Thrones), 
posnete po knjižnih predlogah iz fantazijske zbirke Pesem ledu in ognja, pisatelja Georgea R. R. Martina, 
ki tudi aktivno sodeluje pri pisanju scenarija.

Knjiga: Thomas Cleary – Samurajski kodeks
Samurajski kodeks Bušido šošinsu, napisan za viteze začetnike, prihaja k nam v sodobnem prevodu 
Thomasa Clearya. Avtor kodeksa, konfucijanec Taira Šigesuke, ki je živel na prelomu sedemnajstega 
stoletja, je v njem zbral uporabna in teoretična navodila za mlade japonske bojevnike.

V sedmih kraljestvih Zahodnjega se mogočne 
rodbine – Stark na severu, Arryn v Arrynskem 
dolu, Tully v Porečnih deželah, Lannister v 
Zahodnih krajinah, Greyjoy z Železnih 
otokov, Baratheon v Viharnih deželah, 
Tyrell iz Dalje in Martell iz Dornije – 
krvavo borijo za Železni prestol v mestu 
Kraljevi pristanek. Ker cilj upravičuje 
sredstva, njihov vsakdanjik zapolnjujejo 
spletke, izdajstva, zarote in popolna 
osredotočenost na prevzem oblasti, kjer 
zaupati ne gre niti najbližjim družinskim 
članom. Tudi najmogočnejši kralji so iz 
mesa in krvi, na kar opozarja G. R. R. Martin, 
ki že v knjigah z neznansko lahkoto ubija 
karakterje, za katere se zdi, da bodo zaradi 
svojega doprinosa k zgodbi preživeli še tako 
pogubno situacijo, to pa v dogajanje vnaša dinamiko, 
šokantnost in nepredvidljivost.

Medtem, ko so rodbine zaposlene s pehanjem za oblast, pa 
se na drugi strani Ozkega morja na vzhodni celini za obstanek 

rodbine Targaryen bori Daenerys Targaryen, onkraj 
ledenega zidu na severu, ki ga varuje Nočna 

straža, pa se prebujajo mračne sile. Več 
desetletij trajajoče poletje se končuje, v 

zraku pa visi zlovešča misel – zima prihaja.  

Serija je odlično nadomestilo tistim, ki 
se ob pogledu na obsežno serijo knjig 
z zavidljivim številom strani počutijo 
nelagodno, strastnim bralcem pa 
vizualno dopolnilo, saj v seriji ne 
manjka slikovitih lokacij (izpostaviti 

velja Dubrovnik »v vlogi« Kraljevega 
pristanka), srednjeveško navdihnjene 

kostumografije, celoten paket pa zaokroža 
še odlična igralska zasedba, kjer najbolj 

izstopa z emmyem in zlatim globusom 
nagrajeni Peter Dinklage v vlogi Tyriona Lannisterja. 

Snemanje tretje sezone je ameriška televizijska postaja 
HBO že potrdila, datum premiere pa zaenkrat še ni znan.

 Petra Ajdovec

Samuraji so v japonski družbi predstavljali sorodstveno 
vejo aristokracije, zanje pa so bili izbrani otroci višjih 
družbenih slojev, ki niso bili prvorojenci. Njihova 
naloga je bilo varovati državo in spremljati 
aristokrate kot oborožena straža. Spadali 
so v kastni razred bojevnikov, s svojim 
delovanjem pa so vtisnili močan pečat 
japonski družbi, predvsem na področju 
politike in duhovnosti. 

Tradicionalnih samurajev, ki so jih 
poznali v sedemnajstem stoletju, danes 
ni več, vendar pa kodeks sodobnemu 
bralcu pomaga pri lažjem razumevanju, 
z zahodnjaškega zornega kota, 
nenavadne japonske kulture. Področja, ki 
jih zajema, med drugim segajo od vzgoje, 
vodenja gospodinjstva, gradnje hiše, izbire 
prijateljev, potovanj, vojaške službe, lenobe, pa vse 
do kulturne razgledanosti. Kodeks tako ponuja obilico 
praktičnih nasvetov – na primer, kako kupiti dobrega konja po 

ugodni ceni, kako se obnašati pred delodajalcem in kako hraniti 
vojaško opremo – bolj brezčasen in transnacionalen 

prizvok pa dobi v množici vrednot, ki jih 
zapoveduje. Samuraj mora imeti neprestano v 

mislih smrt, »od prvega dne novega leta do 
silvestrovega«, skrbeti mora za svoje starše, 

zavračati pretirano razkošje in stiskaštvo, 
spoštovati nadrejene in svoje žene, biti 
skromen in izpolnjevati dane obljube. 
Še posebej zanimiva je obravnava 
sorodniških razmerij. Na primer: 
samurajevi nečaki si niso enakovredni, 
saj je sin samurajevega najstarejšega 

brata kot zakoniti dedič in naslednik 
klana deležen bolj spoštljive obravnave 

kot ostali nečaki. Če je član družine s 
poroko ali na kakšen drug način poslan v 

drugo hišo, se odnos do njega spremeni in 
postane bolj zadržan, saj ne živi več pod isto streho.

 Petra Ajdovec

KULT(UR)NO

Big Foot Mama – Izhod
Eden največjih slovenskih rokerskih bandov vseh časov se po petih letih zopet lahko pohvali z novim 
studijskim albumom, ki je že sedmi po vrsti. Albume Nova pravila, Kaj se dogaja?, Tretja dimenzija, 
Doba norih, 5ing in Važno, da zadane je sedaj nasledil najnovejši, imenovan Izhod.

Film: Diktator
Najprej je bil britanski reper Ali G. Nato kazahstanski raziskovalni novinar Borat Sagdiyev. Nazadnje se 
je na velikih platnih pojavil kot avstrijski modni novinar Brüno. A Sacha Baron Cohen enostavno mora 
provocirati. V zadnjem letu se je vživel v vlogo velikega vodje Haffaza Alladeena, herojskega diktatorja 
majhne afriške državice Wadiye, zadnje diktature v spreminjajočem se svetu.

Člani skupine so tak naslov albuma izbrali, ker jim danes rokenrol, 
glasba in koncerti predstavljajo nek izhod iz stresnega 
vsakdana. Besedila na albumu so zrelejša kot kdaj 
koli prej, Danijevi in Zokijevi kitarski rifi so močni, 
ritem sekcija Alena Steržaja in Jožeta Habule 
pa komade odlično pelje skozi album. 
Zgodbo albuma je že lansko leto ob 
dvajsetletnici banda in filmu Tist' dan v 
tednu odlično napovedal prvi singel Pot 
iz trnja, ki so ga člani banda pospremili 
tudi z zelo emocionalnim videospotom, 
ki je navdušil predvsem vse dolgoletne 
oboževalce skupine, saj v njem vidimo 
posnetke tudi iz zgodnejših časov Big 
Foot Mame. Kasneje so na koncertih 
začeli igrati še drugi singel Umazan dež, 
ki je nekako značilen bigfootovski komad – 
močan rif, usklajen ritem, neposredno besedilo 
in speven komad. Zelo primeren za koncerte.

Udarnih komadov je na albumu kar nekaj. Izmed teh še najbolj 
izstopa Slab spomin, ki se je izjemno prijel tudi na koncertih (po 

Alenovih besedah so bili po koncertu na Tednu mladih nasploh 
presenečeni, da oboževalci nove komade že znajo na 

pamet, pa je bila plošča takrat v prodaji šele dva 
dni). V to kategorijo komadov lahko postavimo 

še Tiho vodo, Iskre, Smet in Lepo laž. Najdejo 
pa se še drugi komadi. Izpovedni Lovro 

iz prvega albuma je dobil družbo, saj je 
po resnični zgodbi posnet tudi komad 
Bruno. Bruno je bil namreč roadie, ki 
je z bandom sodeloval v začetku. Na 
albumu se najde tudi balada Kratek 
stik, ki so jo posneli z mlado slovensko 
pevko Nino Kay, eden izmed favoritov 

pa je vsekakor komad Užitek na replay, ki 
z refrenom "Reset za vse spomine, delete 

za bolečine, strahove na delay, užitek na 
replay" pove vse.

O albumu veliko pove tudi to, da je že prvi vikend 
prodaje zasedel prvo mesto na lestvici Slo Top 30, kjer 

je z vrha vrgel Adele. Priporočamo.

 Luka Stare

Wadiya je z nafto bogata država, kjer general Alladeen vlada že 
od svojega sedmega leta. Bizarni diktator ima v njej popolno 
oblast. Organizira svoje olimpijske igre (kjer sam 
osvoji rekordnih 14 zlatih medalj), je večkrat 
nagrajeni filmski igralec in v svojo posteljo 
privablja lepotice iz vsega sveta. Težava 
se v Wadiyi pojavi, ko Združeni narodi 
napovejo ukrepanje zaradi jedrskega 
programa, ki ga razvija Alladeen. Tako 
se "veliki vodja" odpravi na herojsko 
potovanje v Združene države Amerike, 
da bi svojo ljubljeno državo branil pred 
demokracijo.

Cohen preseneti, še preden se film 
dobro začne, saj takoj na začetku vidimo, 
da je film posvečen spominu na nedavno 
preminulega severnokorejskega voditelja 
Kima Jonga Ila. Nasploh je general Alladeen 
mešanica vseh diktatorjev, s katerimi si je v zadnjem 
desetletju belila glave svetovna politika. V njem vidimo malo 
Saddama Husseina, malo Moamerja Gadafija, nekaj Mahmuda 

Ahmadinedžada in seveda že prej omenjenega Kima Jonga Ila. 
Kot smo pri Cohenu navajeni, se z bizarnimi šalami satirično 

norčuje iz vseh omenjenih voditeljev. 

A ustvarjalci se ne ustavijo le pri filmu. 
Promocija je zasnovana na pojavljanju lika 

v javnosti. Tako je Alladeen šokiral že na 
letošnji podelitvi oskarjev, ko je s seboj 
na svečan dogodek prinesel veliko žaro, 
kjer naj bi bil shranjen pepel njegovega 
prijatelja Kima Jonga Ila. Da je bila 
mera polna, je nato pepel stresel na nič 
hudega slutečega novinarja. Pozabil ni 
niti na filmski festival v Cannesu, kamor 

je zavoljo lepega vremena prišel kar na 
kameli in v njeni družbi v kavarni popil 

tudi kavo.

Kaj še reči o filmu? Z eno frazo – satirika v vsem 
svojem sijaju. Če so vam bili všeč Ali G, Borat in 

Brüno, potem bo po vašem okusu tudi Diktator.

 Luka Stare
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4–6 točk: Poletnoromantični invalidi
Poletje bo osvobojeno romanc. Na morje greste, da v miru ribarite, berete knjige in rešujete predlanske Kihove križanke. Edina simpatija so ribe na 
žaru in edina sprejemljiva družba deciliter malvazije. Če vam letos ne bo uspelo do sindikalnih apartmajev v Červarju, lahko mirne duše rezervirate 
vikend paket v toplicah. 

7–10 točk: Neromantični važiči
Vaša prva asociacija na poletje je privlačno telo. Vaše. Na morje hodite izključno zato, da bi razkazovali rezultate celoletnega garanja, odpovedovanja 
in računanja kalorij. Težko poiščete simpatijo, ker nihče ni dovolj fit za vas. Vseeno pa se boste zapletli v romantične afere z zagorelimi predstavniki 
nasprotnega spola, ki vas bodo diskretno zapustili po nizkokaloričnem zajtrku in jutranjem 10-kilometrskem teku. 

11–13 točk: Poletni perverzneži
Na počitnice greste izključno zaradi poletnih romanc – obvezno v množini. Preferirate poligamijo, ne diskriminirate med spoli in ne razumete reka 
“manj je več”. Ker ste nepoboljšljivo perverzni, vas ljudje navadno prezirajo, po večini pa se zapletate zgolj s polzavestno pijanimi mladoletniki. 
Priporočamo dva litra vodke in Zrće. 

15–16 točk: Kvalificirani osvajalci 
Imate številne mednarodne licence iz francoskega osvajanja, italijanskih komplimentov in slovanskega šarma. Ob lahkotnem poletnem vetriču, 
počasnem letu galebov in zvezdnatem nebu vaši talenti vzplamtijo v poetične razsežnosti. Lahko bi napisali sonet v slogu lorda Byrona, a se boste 
verjetno raje odločili za seksi Šveda ali Švedinjo.

1. a – 1, b – 4, c – 3, d – 2; 2. a – 3, b – 4, c – 1, d – 2;  3. a – 4, b – 1, c – 3, d – 2;  4. a – 1, b – 4, c – 2, d – 3

Rezultati:

Točkovnik:

1. Na plaži stoji postavno dekle/fant. Ti privlačno osebo …
a) … z glasno kletvico nadereš, naj ne zakriva razgleda na deskarja, ki komično pada z deske.
b) … nemudoma ogovoriš in iz torbe potegneš pomečkano plastično vrtnico.
c) … vulgarno povabiš, naj z dvojčico/dvojčkom prideta v tvoj apartma.
d) … kritično premeriš izpod očal: “S svojim stasom imam lahko višje kriterije.”

2. Dekle/fant ti pusti presojo lokacije prvega zmenka.  Izbereš …
a) … disko – če vidim primernejšo trofejo, elegantno zamenjam.
b) … sveče in šampanjec ter romantično omembo zvezd in oči v enem stavku.
c) … lokalni bar, kjer prenašajo finale X factorja. 
d) … igrišče za odbojko na mivki na osrednji plaži, da tvoje izklesano telo opazi kar največ ljudi.

3. Večer na pomolu. Vesela družba, ki vključuje tvojo simpatijo, poje ob kitari.
a) Pristopiš v polplesnih korakih in še v stoje odpoješ glavni solo – z dramatičnimi gestami in s pogledom, fiksiranim v 

oči simpatije.
b) Zagroziš jim, da boš poklical/a policijo, ker kalijo nočni red in mir.
c) Pritečeš gol/a (in vidno vinjen/a) ter predlagaš nočno kopanje.
d) Usedeš se poleg družbe, kitaristu izpuljiš inštrument, ga uglasiš in začneš igrati svoj repertoar.

4. Počitnice se zaključujejo. Simpatija te vpraša, če ji daš telefon. Ti …
a) rečeš, da težko daš telefon, ker ga sam/a dnevno uporabljaš. 
b) Številko zapišeš na račun za sladoled z romantičnim sporočilom, naj nikoli ne pozabi vajinega snidenja. Namesto pik 

nad i-ji seveda dorišeš srčke.
c) Spraviš številko v telefon in namesto imena napišeš oceno videza (težko je višja od 6).
d) Napišeš številko in prosiš, naj jo distribuira v svojem prijateljskem krogu.

Poletnoromantični IQ
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sobota, 16.6, ob 21h

koncert akustične folk zasedbe APOSTOLI
Peter Jazbec – Vokal,Violina,Kitara
Marko Berčič – Vokal,Mandola,Kitara
Banjo Tomo Zelnik - Bas kitara,Vokal 
Aleš Pirc – Bobni , Tolkala
Marta Ribič – Violina

Ob preigravanju tradicionalne Irske glasbe, se skupina  z svojo interpretacijo na nastopih
poda tudi na pot v obdobje 60. in 70. let, kjer objame kar nekaj izvajalcev iz tega obdobja.

sobota, 30.6., ob 21h

koncert MAJA ZALOŽNIK
Maja Založnik – vokal
Tadej Gruškovnjak – klavir

Pevka Maja Založnik na koncertih izvaja znane hite iz 60-ih, 70-ih in 80-ih let, 
pesmi z dobrimi soul in blues ritmi, jazz  standarde, današnje hite v lastni interpretaciji, 
v njenem repertoarju pa se najde tudi nekaj starejših slovenskih evergreenov.  
Konec poletja bo izdala tudi prvi singl. 
To bo duet s priznanim glasbenikom v tujini in pri nas Urošem Peričem.
Za Majo je že preko 130 nastopov na razlicnih odrih v Sloveniji in tudi v tujini 
(hoteli, poroke, klubski koncerti, poslovna kosila oz. vecerje, modne revije,
gostja na raznih prireditvah, oddaja Izštekani na Valu 202 - gostja Gala G jurina, Misija Eurovizija, Hribar,...)
Na koncertu jo bo na klavirju spremljal Tadej Gruškovnjak.
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ZA LUNO

 Agata
  Petar Stojanović

Oven
Mlatenje prazne slame na izpitih 
vam tudi tokrat ne bo prineslo 
pozitivne ocene. Ker ste povsem 
zanemarili šolske klopi, se boste v 
najhujši poletni pripeki sončili za 
zapiski in namakali v lastnem znoju. 
Ljubezen? Metuljčki v trebuhu še 
vedno delajo salte v rikverc, ko 
pomislite na svojo boljšo, lepšo in 
pametnejšo polovico. 

Lev
Zvezde pravijo, da bo vse v redu. Ker 
ste iz dneva v dan bolj ritolizniški, 
boste izpite polagali z levo roko. 
Če nočete, da vas prijatelji označijo 
za mozoljastega piflarja z mastnimi 
lasmi in nakrivljenimi naočniki, si 
kakšnega le pustite za jesensko 
obdobje. Pazite se morskih ježkov in 
škarpen brez glave. Če niste vedeli, 
imajo bodice.

Strelec
Na izpitih boste streljali kozle, doma 
osle v hlevu, v službi pa nadležne in 
čudno govoreče tujce. Potres v Italiji 
in premiki na Veneri bodo poskrbeli 
za to, da vas bo boljša polovica 
neprestano razvajala in vas nosila 
po rokah. Ko boste omamljeni od 
koktejlov skakljali po plaži, pazite, da 
ne izgubite spodnjega dela kopalk. 

Bik
Testi, preverjanja, matura, izpiti … 
Dragi moji bikci, nikar se ne obre-
menjujte še s tem, saj veste, kako 
pravimo, kajne? Kdor preveč študira, 
mu duša eksplodira! Vse in še več 
boste lahko nadoknadili nasled-
nje študijsko leto. Izkoristite poletno 
vročino, lenarite in guncajte afne. 
Žejo pogasite z mrzlim pirom ali 
radlerjem.

Devica
Poletje je pred vrati, vaše klobasanje 
o dietah pa tudi tokrat ni obrodilo 
sadov. Tudi če ne znate plavati in 
še niste kupili Hello Kitty rokavčkov, 
brez slabe vesti delajte premete 
v morju, jezeru ali ribniku,  saj 
imate šlaufke vedno pri sebi. Izpiti? 
Zanimajo vas ravno toliko kot lanski 
sneg, zato boste spet ponavljali 
letnik.

Kozorog
Celoletno guljenje šolskih klopi 
vam bo pustilo žulje na riti in 
popravni izpit iz višje matematike. 
Prijatelji se bodo utapljali v vrčih 
piva, vi pa boste doma zagrenjeni 
in tečni pisali plonkce. Partnerja 
seveda nimate, zvezde pa prav 
tako ne napovedujejo nove zveze. 
Če bo situacija nevzdržna, obiščite 
gorenjske toplice.

Dvojčka
Spoštovani dvojčki in cenjene 
dvojčice! Želimo vam vse najboljše 
in najlepše. Izpiti bodo tekli kot 
po maslu, tako da si boste lahko 
privoščili brezskrben dopust. 
Potapljajte se, plavajte z delfini, 
lovite orade in jejte ocvrte kalamare 
s pomfrijem. Previdno pri skoku čez 
plot; nikar ne povejte partnerju, 
vseh stvari mu pač ni treba vedeti.

Tehtnica
Prepričani ste bili, da ste dosegli 
vrhunec depresije, a bo junijsko 
izpitno obdobje nagnjenje k 
samomorilnosti le še poglobilo. 
Pač niste Einstein, pa kaj! Nič zato, 
če niste najlepši in najpametnejši, 
vaša duša se sveti kot porcelan, 
zato si brez slabe vesti privoščite 
skok v bližnjo mlakužo in avanturo 
s postavnim osebkom nasprotnega 
spola.

Vodnar
Vsaj enkrat za spremembo ne 
ugovarjajte profesorju in držite jezik 
za zobmi. Vaše nenehno klobasanje 
preseda vsemu in vsem, kar leze in 
gre. Poletna sopara zna škodovati 
vašemu že tako zgrešenemu okusu 
za izbiro partnerja. Ko ga boste 
predstavili staršem, naj nataknejo 
sončna očala, da bodo svet in 
posledično vašo boljšo polovico 
videli v lepših barvah. 

Rak
Raki in rakovice boste v naslednjih 
treh mesecih enostavno blesteli. 
Uspešno boste opravili vse šolske 
obveznosti, vaša polna denarnica 
in izklesano telo pa bosta magnet 
za osebke nasprotnega spola, ki se 
vas bodo držali kot klop. Čeprav je 
harem prepovedan, uživajte in si 
dajte duška. Če ni fovšije, je za vse in 
vsakogar dovolj. 

Škorpijon
Spoštovani! Če ste slučajno 
zadeli na lotu, pojdite na Bali, 
drugače si privoščite oddih med 
gromozanskimi kačami in ščurki 
okoli Save, Sore ali Kokre. Če boste 
potrpežljivi, vam bodo pomagali 
delati izpiske za jesensko izpitno 
obdobje. Zdravje? Opekline druge 
stopnje bodo hit letošnjega poletja, 
tako da ne skrbite, če vas preveč 
opeče …

Ribi
Spet je tu konec šolskega leta, vi pa 
spet dihate na škrge. Na psu je tudi 
vaše zdravstveno stanje, v ljubezni 
zvezde crkujejo od smeha, priliv 
na bančno kartico je bil nazadnje 
opazen daljnega leta 2006. Letošnje 
poletje bo res zanimivo. Medtem ko 
bomo ostali noreli po svetu, boste vi 
gnili doma med štirimi stenami. Prav 
vam je, prej bi mislili na posledice …

Nagradna križanka
Geslo majske križanke je bilo MASKOTA TMAU. Marina Ponjavić si je s pravilno rešitvijo priskrbela glavno nagrado, in sicer USB-
ključek Kluba študentov Kranj, tolažilna KŠK paketa pa sta tokrat dobili Vanja Lašič in Nina Goršič. Nagrajenke bodo nagrade prejeli 
po pošti. Rešitve junijske križanke nam pošljite do 1. julija na naslov Revija Zapik, Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj ali 
preko spletnega obrazca na www.zapik.si/zapik/resitev-krizanke-in-kviza.
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O oto žan; G grega mali; H miha horvat; S samo bešlagič;

Davčno lahko posredujete tudi 
naknadno, ko ste izžrebani .
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velikost majice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rešitev križanke

Koncertni napovednik

S Noč silakov

O Plesni večer

O Na dobrodelnem spinningu smo zbrali 
350 EUR, ki smo jih podarili Zavodu Korak

G Poslednji Razstur partyS Big Foot Mama na zaključnem koncertu

O Osnovnošolski talent Tedna 
mladih

O Stand up večer H Nočni tek po ulicah Kranja H Filip Flisar in TMau

S Nina Pušlar na otvoritvenem koncertu Tedna 
mladih

O Jonas Žnidaršič na Buchanologiji

H Modna revija Tedna mladih

Večer z okusom: Apostoli
16 . 6 . 2012, Kranj / KluBar, brezplačno

Vesna Zornik: TangoApasionada (Festival Carniola)
16 . 6 . 2012, Kranj / Hiša Layer

Mad Caddies
18 . 6 . 2012, Ljubljana / Gala Hala, 16 €

Severa in Gal Gjurin
19 . 6 . 2012, Kranj / Hiša Layer, 12 €

Big Band Hrošči (Festival Carniola)
22 . 6 . 2012, Kranj / Hiša Layer

GorA RockA (Zablujena Generacija, Niet, Pankrti, Let3, 
Prljavo Kazalište, Zmelkoow, Mi2, …)
22 . in 23 . 6 . 2012, Šentviška gora – Tolmin, 22 €

Laibach – We come in peace (Festival Carniola)
23 . 6 . 2012, Kranj / Letno gledališče Khislstein, predpro-
daja 17 € (za člane KŠK 15 €), na dan dogodka: 20 €

Rambo Amadeus
23 . 6 . 2012, Ljubljana / Gala Hala, 18 €

Sting
27 . 6 . 2012, Hrvaška / Zagreb / Arena, od 41,5 €

Rock Otočec (Gogol Bordello, Kiril Džajkovski, Movits!, 
New Young Pony Club, Kultur Shock, Hladno Pivo …)
27 . 6 .–1 . 7 . 2012, Otočec, 49 €

Che Trio
28 . 6 . 2012, Kranj / KluBar

Perpetuum Jazzile (Festival Carniola)
28 . 6 . 2012, Kranj / Letno gledališče Khislstein, 20 €

INmusic festival (New Order, Franz Ferdinand, Gorillaz 
Sound System, Plan B, Mando Diao, Gogol Bordello …)
28 .–30 . 6 . 2012, Hrvaška / Zagreb, 45 €

Manouche (Festival Carniola)
29 . 6 . 2012, Kranj / Hiša Layer

Večer z okusom: Maja Založnik
30 . 6 . 2012, Kranj / KluBar, brezplačno

Macy Gray
3 . 7 . 2012, Maribor / Lent / Glavni oder, 25 €

The Cult
4 . 7 . 2012, Ljubljana / Kino Šiška, 32 €

Noč v Bitnjah (Niet, Tabu, Plavi Orkestar, Flirrt, Omar 
Naber, Lombardo …)
6 . in 7 . 7 . 2012, Bitnje, petek: 7 €, sobota: 12 € 

Duran Duran
14 . 7 . 2012, Ljubljana / Križanke, od 33 €

Švic (Dubioza Kolektiv, Elvis Jackson, Prljavo Kazalište, 
Mi2, Niet …)
20 . in 21 . 7 . 2012, Trebnje, 28 €

Schengenfest (Kaiser Chiefs, Leningrad Cowboys, Parov 
Stelar, Parni Valjak, Siddharta, Dan D, BFM, ..)
3 .–5 . 8 . 2012, Vinica, od 41 €

Metalcamp (Korn, Machine Head, Amon Amarth, Saba-
ton, Hatebreed, …)
5 .–11 . 8 . 2012, 142 €

Frequency Festival (The Killers, Placebo, The Cure, 
Korn, The Black Keys, Noel Gallagher's High Flying 
Birds, Bloc Party …)
16 .–18 . 8 . 2012, Avstrija / St . Pötten / Green Park, 136 €

Red Hot Chilli Peppers
29 . 8 . 2012, Hrvaška / Zagreb / Hipodrom, od 48,17 €

Pop Design
31 . 8 . 2012, Ljubljana / Križanke, 25 €

Joške v'n
31 . 8 . 2012, Kranj / KluBar

Me First And The Gimme Gimmes
1 . 9 . 2012, Ljubljana / Gala Hala, 18 €

Sigur Ros
5 . 9 . 2012, Maribor / Trg Leona Štuklja, 33 €



PROŠPORT
FITNES 
mesečna karta – dopoldanska   25,50 EUR
mesečna karta – neomejena   38,25 EUR
trimesečna karta - neomejena   102,00 EUR
AEROBIKA 
mesečna karta – neomejena  39,10 EUR
FITNES/AEROBIKA 
8 vadb  27,20 EUR
12 vadb  38,25 EUR
SAVNA 
1 h 5,95 EUR
3 h 12,75 EUR
BADMINTON                         5,52 EUR

VITACENTER
AEROBIKA  
4 vadbe  19,20  EUR
8 vadb  25,60  EUR
TEKAŠKA VADBA 
4 vadbe  16,00  EUR
8 vadb  22,40  EUR

KŠK
FOTOKOPIRANJE ČLANI 
A4 ena stran                        0,04 EUR
A4 obojestransko               0,07 EUR
A3 ena stran                         0,09 EUR
A3 obojestransko               0,15 EUR
A4 ena stran barvno          0,45 EUR
A4 obojestransko barvno         0,80 EUR
A4 skeniranje        0,20 EUR
A3 skeniranje          0,40 EUR
vezava                                    0,50 EUR
vezava (ni fotokopirano pri nas)        1,50 EUR

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
2,50 EUR cenejša vstopnica 

KONCERTI.NET
5% popusta pri nakupu aranžmajev 

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
SPLOŠNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV 
60 ur   260,00 EUR
80 ur  350,00 EUR

KUNSTELJ FRIZERIJA IN  
KOZMETIKA 
20% popusta pri frizerskih storitvah 

FITNESS STUDIO IRENA
FITNES 
dopoldanska karta         21,50 EUR
celodnevna karta            29,90 EUR
SAVNA                                 9,50 EUR
SOLARIJ (9 min)                               4,50 EUR
SQUASH                              
dopoldan          5,20 EUR
popoldan             7,00 EUR

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
2,40 EUR cenejša članarina 

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

ŠD ČRNI PANTER 
mesečni tečaj kickboxa     30,00 EUR

MAXXFIT
15 % popusta pri fitnesu, aerobiki in kombinirani 
vadbi  

TK TRIGLAV KRANJ
TENIS – poletna sezona 
1h 4,00 EUR

FITNES CENTER POPAJ
fitnes - mesečna karta      27,00 EUR
aerobika – mesečna karta  27,00 EUR

DIGITEH
15% popusta pri vezavi diplomskih/magistrskih 
nalog 
15% popusta pri tisku majice z lastnim motivom 
50% popusta pri servisu računalnika 

NEFIKS 
neformalni indeks     6,00 EUR

EVENTIM
prodaja kart 

PARKIRNE KARTICE ZA 
KRANJ 
 4,00 EUR

SPORT & FUN
SKUPINSKA VADBA 
mesečna karta - 1 vadba tedensko 19,80 EUR
mesečna karta - 2 vadbi tedensko 27,90 EUR
mesečna karta - 3 vadbe tedensko 36,00 EUR
mesečna karta - neomejeno vadb 43,20 EUR
trimesečna karta - neomejeno vadb 104,00 EUR

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

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

A2U BIKES
15% popusta pri nakupu in servisnih storitvah 
kolesarske opreme  

FOTO BONI
izdaja digitalnega potrdila in   
razvijanje 4 fotografij       13,00 EUR

RC VOGU
ODBOJKA NA MIVKI            6,00 EUR
SKUPINSKA VADBA 
mesečna karta - 8 obiskov   22,00 EUR
mesečna karta - 12 obiskov   25,00 EUR
BADMINTON                         6,00 EUR
SQUASH                                 6,00 EUR
TENIS                                       4,00 EUR
SPINNING 
mesečna karta - 4 obiski 18,00 EUR
mesečna karta - 8 obiskov   28,00 EUR

MAXXIMUM SHOP
20% popusta pri nakupu športne prehrane 

FRIZERSKI STUDIO GLAMUR
20% popusta pri frizerskih in ostalih storitvah 

REFLEKSNA MASAŽA  
BARBARA FAJFAR 
Klasična masaža celotnega telesa  20,00 EUR
Presoterapija – strojna limfna drenaža  18,00 EUR
Presoterapija - Body  
wrapping – anticelulitna terapija  24,00 EUR
Refleksna masaža stopal  25,00 EUR
Refleksna masaža za nosečnice  
in otroke 25,00 EUR

MEDNARODNA ŠTUDENTSKA 
IZKAZNICA ISIC
   12,00 EUR

GAMING SHOP
popust pri servisu računalnikov in nakupu 
računalniške opreme 

Cenik velja od 4. 6. 2012. Vse cene so v EUR in �e vsebujejo DDV.


