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Uvodnik
Martin Kavšček
Vsak začetek je težak. Ko sem letošnjo pomlad 
sprejel vlogo enega izmed urednikov našega glasila, 
si nisem predstavljal, koliko dela je potrebno vložiti, 
da projekt pripelješ od začetnih idej do končnega 
izdelka, ki ga držite v rokah. Kot vsak projekt se je 
tudi ustvarjanje nove številke začelo s premlevanjem, 
oblikovanjem in preoblikovanjem idej v glavi. 

Tudi nov, prvi zasebni živalski vrt v Sloveniji, je nastal 
na enakih temeljih. Ideja se je uresničila in pridobili 
smo še eno pomembno in zanimivo izobraževalno 
ustanovo, ki jo bo, upam,  obiskalo mnogo znanja 
željnih ljudi. Park se bo večal in z njim se bo večalo 
tudi znanje ljudi o čudovitih skrivnostih živalskega 
sveta ter o pomembnosti varovanja narave. 

Hkrati z dviganjem okoljske zavesti bo rasla tudi 
pomembnost našega študija. Samo upamo lahko, 
da bomo z bolonjsko reformo, ki je v teku, uspeli 
izboljšati kvaliteto študija in se tako pripraviti na izzive 
prihodnosti! Da se bo to res zgodilo, bomo morali svoje 
navade spremeniti tako študentje, ki jim bo preskok iz 
kampanjskega v sprotni način učenja vzel marsikatero 
urico prej namenjeno zabavi, kot tudi profesorji, kateri 

bodo morali spremeniti vsebine svojih predmetov in jih 
umestiti v nov, sodobnejši okvir. Po prvem letu »bolonije« 
smo slišali veliko graje in le malo pozitivnih mnenj. 
Vsekakor ima reforma veliko slabih strani – predvsem 
pri izvedbi predmetov in navajanju na sprotni način 
učenja, a to še ne pomeni, da je ideja bolonjskega študija 
povsem zgrešena, kot so mnogi kričali v prvem letu. 

In spet smo pri projektih in uresničevanju le-teh: »Naš« 
Rok Rozman se je udeležil olimpijskih iger, Nadja je 
sodelovala na taboru, kjer skrbijo za osirotele volkove, 
obiskali smo katedro za genetiko, v Varšavi je potekala 
Mednarodna študentska konferenca Life science, BF se je 
igral in žural, modri so premagali oranžne... O projektih, 
ki ste jih izpeljali sami, pa pišite za naslednjo številko!

Upam, da vam bo branje številke, ki jo držite v rokah, 
v užitek. 

Martin Kavšček, 25% Antirepresivne ekipe

Nova uredniška ekipa: Martin Kavšček, Klara Kač, Larisa Gregur, Bia Rakar
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Ne vem koliko o botaniki veste vi. Sam o njej 
praktično nisem imel pojma dokler se nisem pred 
dvemi leti prvič vsedel v predavalnico, na predavanje 
iz splošne botanike. Še danes se spominjam kako 
sem klel vse neznanje, ki sem ga prinesel s sabo iz 
srednje šole. Tam so mi o rastlinah povedali le, da 
imajo celično steno iz celuloze, kloroplaste ter kako 
izgleda v prerezu steblo enokaličnice in dvokaličnice 
(zelo shematsko seveda). Začel sem torej praktično z 
nule, kar mi je nekoliko otežilo učenje tega predmeta. 
Poleg tega pa so se mi takrat učbeniki v tujih jezikih 
zdeli preveliki, predebeli ter preveč strašni (ne vem 
če se spomnete tistih knjig iz Harry-ja Potter-ja, ki 
so grizle… no tako nekako), slovenskih pa ni bilo. 
Tako sem se nemalokrat spraševal ali obstaja kakšna 
druga možnost, da bi osvojil temelje botanike. Če 
se danes znajdete v podobni dilemi, obstaja za vas 
preprosta rešitev, in sicer učbenik splošne botanike 
v slovenskem jeziku  katerega avtorica je prof. 
dr. Marina Dermastia. Že sam naslov knjige zveni  
prijetno, saj ''Pogled v rastline'' deluje nekoliko manj 
zastrahujoče kot pa ''Splošna botanika, ''Temelji 
botanike'' ali ''Botanika'' ipd. Knjiga je izredno 
barvita, poslikana ter polna fotografij, kar po mojem 
mnenju olajša tako samo branje kot pa tudi učenje 
oziroma razumevanje besedila. Zanimivi so citati 
mnogih botanikov, pesnikov, znanstvenikov in drugih 
znanih ljudi (od Teofrasta pa vse do glasbene skupine 
Zmelkoow), ki se pojavljajo skozi celotno besedilo. 
Na nek način so povezani s temo, ki se v tistem delu 
besedila obravnava. Sami po sebi nimajo nobene 
didaktične vloge, je pa res da naredijo besedilo manj 
formalno in ga s tem približajo bralcu (še posebej 
če ta ni biolog). Samo branje knjige je tekoče, s tem 
da mogoče nekatere razlage zahtevajo malo več 
''možganskega'' truda saj gre za strokovno besedilo 
in ne leposlovje. V splošnem je zelo razumljivo (kar 
pride zelo prav če nimate veliko predznanja o snovi), 
če pa vseeno česa ne razumete je običajno priložena 
zraven še slika, skica ali shema, ki pojasnjuje tekst 
(ena slika je vredna 1000 besed, pravijo). Skratka, 
knjiga je zelo pregledna, z lepo določenimi poglavji 
ter temami, kar vam prihrani veliko časa ob iskanju 
določene informacije, na koncu pa vsebuje še zelo 
obsežno stvarno kazalo. Da ne bi razlagal le o tem 
kako knjiga izgleda navzven, naj povem še kaj o njeni 
vsebini. Knjiga predstavlja rastline z biokemijskega, 
anatomskega ter razvojnega vidika, podrobno a 
hkrati na zelo jasen način (slednje je osebno mnenje). 

Snov dejansko obsega vse od rastlinske celice, tkiv 
in rastlinskih organov pa do samega razvoja, rasti 
in razmnoževanja rastlin, s tem da obravnava ''le'' 
skupino embriofitov (v katero spadajo mahovi, 
praprotnice in semenke) s posebnim poudarkom 
na vaskularnih rastlinah oz. cevnicah. V bistvu je 
snov v knjigi več ali manj enaka oziroma sledi tisti, 
ki se obravnava pri predmetu Splošna botanika (zdaj 
preimenovan v Biologija rastlin) v prvem letniku 
biologije. Zato je več kot primeren učbenik za naše 
bruce, še posebej tiste, ki jih (vsaj za zdaj) še ne 
mikajo ''težki'' učbeniki v angleščini ali nemščini. 
V primeru da bi me vprašali ali bi se sam iz knjige 
učil, če bi mi bila v prvem letniku na razpolago, bi 
zagotovo odgovoril: »Da«. Morate pa se zavedati, 
da bo slej ko prej potuhe konec in da bodo debeli 
učbeniki edina pot do znanja. Enako velja za tiste, 
ki želijo o določeni temi bolj podrobno, obširno ali 
le drugačno razlago. Še ena dobra lastnost te knjige 
je zagotovo slovar botaničnih izrazov, kar je koristno 
če ste slučajno ''prešpricali'' kakšno predavanje 
in nimate pojma kaj določena beseda pomeni, ali 
če se z botaniko prvič seznanjate prav s to knjigo.

Če menite, da nisem preveč objektiven, ker še 
nisem naštel nobene slabe lastnosti knjige, imate 
mogoče prav. Osebno mi je botanika všeč in že to je 
mogoče faktor, ki je vplival na moje mnenje o knjigi, 
po drugi strani pa nimam dovolj znanja  oz. izobrazbe, 
da bi kritično ovrednotil vsebino knjige. Kot študent 
vam lahko le predstavim tiste lastnosti, ki so po mojem 
mnenju pomembne ter naredijo iz učbenika dober 
učni material. V primeru knjige ''Pogled v rastline'', 
nobene od lastnosti nisem mogel označiti kot slabe 
ali pomanjkljive. Ravno nasprotno, zdi se mi izredno 
primeren in zanimiv uvod v edinstven svet rastlin.

Marina DermastiaRastline? 
Kam naj pogledam?
Marko Chersicola;

“Monografija je glede na pristop (problemska povezava 

med biokemijo in botaniko) izvirna v mednarodnem 

merilu...”

Akademik prof. dr. Ivan Kreft,

Univerza v Ljubljani

“Zakaj pisati (slovensko) monografijo o rastlinah, ko se 

lahko prevede enega od svetovnih učbenikov. ...ta mono-

grafija je zelo dobrodošla, saj avtorica na izviren način 

opisuje rastline in se monografija bere kot učbenik, ali kot 

vir informacij za biologe in druge naravoslovce, a jo lahko z 

veseljem berejo tudi vsi ljubitelji narave.”

Prof. dr. Marijana Kranik-Rasol,

Univerza v Zagrebu
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Ena večjih težav, s katerimi sem se srečala pred 15 
leti, ko sem začela poučevati botaniko na Oddelku 
za biologijo, je bila skorajda popolna odsotnost 
primerne študijske literature. To ne velja le za 
slovensko, temveč tudi za tujo. Predmet, kot je 
takrat obstajal na biologiji in je njegova vsebina v 
bolonjskem programu še bolj poudarjena, je imel in 
ima nekaj posebnosti. Kljub vsemu pri nas rastline, 
v primerjavi s tujimi programi, dokaj poglobljeno 
obravnava  kar nekaj predmetov. To pomeni, da 
predmet Splošna botanika/Biologija rastlin vsekakor 
ni uvodni predmet botanike, kot ga pozanjo tuji 
univerzitetni programi in ki bi obsegal na osnovni 
ravni vse od anatomije, taksonomije, ekologije… 
Na drugi strani pa predmet tudi ni samostojna 
anatomija rastlin. Iz tega stališča bi bila uporaba tujih 
učebnikov za “splošno” botaniko vsekakor preveč, a 
na premalo poglobljeni ravni, uporaba učbenikov za 
anatomijo rastlin pa premalo, a za to stopnjo študija 
veliko preveč podrobno, z odsotnostjo razumevanja 
funkcije posameznih struktur in umeščanja rastlin 
v širši prostor. Pogled na tovrstno literaturo v 
slovenskem prostoru pa pokaže, da razen nekaj 
skript o anatomiji rastlin, pri nas s področja ni na 
voljo čisto nič. Če sklenem, knjiga je bila nujnost in 
njen nastanek le vprašanje časa. V resnici sem jo 
mislila napisati že pred mnogimi leti, a je bilo kar 
nekaj objektivnih okoliščin, ki so to onemogočile. 
Z današnjimi očmi vem, da je bilo to dobro. Kot pa 
sem napisala v zahvali v knjigi, se moram pri tem res 
spomniti prof. Valentinčiča, ki mi je davno svetoval, 
naj s knjigo počakam, saj moraš zanjo tudi kot pisec 
in strokovnjak dozoreti. Z lastnim zorenjem sem 
prerasla tudi osnovne okvire prvotno zamišljenega 
učbenika. Spoznala sem, da lahko napišem več kot 
le učbenik za študente prvega letnika, da bi bila na 
slovenskem znanstveno-univerzitetnem področju 
dobrodošla knjiga za vsakega, ki ga rastline zanimajo. 
Prav tako sem se zavedla, da imam predvsem na 
področju ratlinske biokemije, citologije in biologije 
meristemov dovolj lastnih raziskovalnih izkušenj, ki 
bi jih lahko umestila v knjigo. V tem pogledu bi morda 
omenila mnenje enega od recenzentov, da je knjiga  
prav v teh poglavjih posebnost tudi v mednarodnem 
prostoru. Upam in glede na odmeve eno leto po izidu 
knjige, da je bil moj cilj dosežen. Knjiga je postala 
učbenik na praktično vseh oddelkih  Biotehniške 
fakultete, kjer obravnavajo rastline, na Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru 
in na različnih programih Univerze v Gorici. Knjigo 
uporablja Sekcija za terminološke slovarje Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ramovža pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, dogovarjamo pa se 
tudi  z založba Školska knjiga v Zagrebu za prevod v 
hrvaščino.  Čeprav sem res nameravala napisati »le« 
učbenik za prvi letnik študija biologije, se je knjiga 
prijela in gre dobro v prodajo tudi v knjigarnah. 

Če odmislim zgodovino projekta, ki sem jo pravkar 
opisala, lahko rečem, da mi je knjiga dozorela v glavi 
in je prišla na trg natančno eno leto po zapisani prvi 
besedi. Glavna težava pa seveda ni bil zapis teksta 
ali oblikovanje knjige. Prav pri slednjem sem uživala 
z vsemi sodelavci, ki imajo pomemben prispevek 
pri končnem izgledu knjige. Tako kot je verjetno 
običajno, so bile glavne težave finačne narave. Kar 
malo sem bila razočarana nad pripravljenostjo 
Univerze/Fakultete/Oddelka za biologijo, da bi izdali 
lepo knjigo, ki bi presegla okvire običajnih skript. Ko 
sem naredila prvo kalkulacijo, sem ugotovila, da si je 
enostavneje pridobiti nekaj sponzorjev in  poskušati 
prodati knjigo čim bolje na prostem trgu. Do januarja 
lani, ko je bila knjiga že skoraj napisana, je bil to v 
resnici povsem samozaložniški projekt. Februarja pa 
sem nastopila z novo službo  na Nacionalnem inštitutu 
za biologijo, in praktično prvi dan dobila ponudbo s 
strani direktorice, profesorice Tamare Lah Turnšek, 
da bi knjigo izdal NIB. To se je nato tudi zgodilo.

Knjiga je bila v prvi vrsti namenjena študentom 
biologije. V njej so pokrite prav vse vsebine iz učnega 
načrta bolonjskega predmeta Biologija rastlin, saj 
sem jo pisala skupaj s prenavljanjem predmeta in je 
bila že pri prijave programa navedena kot obvezna 
literatura. A zaradi končne oblike in pristopov, 
ki združujejo zgodovino botanike z najnovejšimi 
spoznanji s področja biologije rastlin, bogatega 
slikovnega gradiva, od mikrografij, fotografij, 
ilustracij in nenazadnje čudovitih risb rastlinskih 
preparatov iz študentskih dni prof. Toneta Wraberja 
in njegove soproge ga. Sonje Wraber, je knjiga 
prerasla visokošolski učbenik. Mislim, da ne bom 
preveč neskromna, če rečem, da jo ima lahko na 
knjižni polici vsak biolog in jo seveda tudi prebere.  

Zakaj ste se odločili napisati učbenik za botaniko?

Koliko časa je preteklo od odločitve do tega, 
da je učbenik prispel na knjigarniško polico in 
katere so bile glavne težave ali ‘’lepi trenutki’’ 
s katerimi ste se srečevali ob nastajanju knjige?

Ali bi knjigo priporočili študentom botanike?

Pogovor z avtorico, 
prof. dr. Marino Dermastia
Marko Chersicola
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Ponosni sošolci smo ves čas olimpijskih iger 
držali pesti. O vrhunskih športnikih mad nami 
smo že veliko pisali - tudi o Roku, a vsi vemo, 
da OI ustavijo celo vojne. Kljub številnim 
obveznostim si je Rok vzel čas za pogovor.

OI so sanje vsakega športnika. So se tudi tebi z 
udeležbo uresničile otroške sanje?

Vsekakor. Mislim, da so olimpijske igre sen večine 
športnikov, še posebej v individualnih športih, saj je 
to tekmovanje na najvišji ravni. Seveda so se mi z 
udeležbo uresničile sanje, pravzaprav del sanj, tiste 
prave sanje so bile že od malih nog sanje o kolajni. 
Olimpijske igre so nekakšna absolutna tekma z 
absolutno konkurenco. Največja prednost olimpijskih 
iger pred svetovnimi ali evropskimi prvenstvi pa je v 
tem, da je to dogodek svetovnih razsežnosti, ki je več 
kot le »običajna« dirka, tekma… Je dogodek, ki naj 
bi ustavil vojne, združeval narode, omogočil kar se 
le da poštene nastope, in prav zaradi tega na samih 
igrah, še posebej pa v olimpijski vasi, vlada posebno 
vzdušje.

Kaj ti je bilo na Kitajskem najbolj všeč?

Same Kitajske, kakršno si predstavljamo, ni bilo. 
Bila je prestolnica Kitajcev, ki je bila za mesec dni 
prestolnica sveta in cilj vseh medijev, zato pa močno 
umetna. Peking, ki je znan po gneči in  umazaniji, 
je bil mesto z zmernim številom avtomobilov na 
cestah, povsod drevesa in zelenje, prijazni ljudje, 
vse čisto, nove hiše, nove gromozanske stolpnice 
raznih podjetij. Vse s ciljem pokazati, da Kitajci znajo 
narediti takšen projekt tako kot je potrebno, brez 
kakršne koli pomanjkljivosti, in v večinoma jim je 
uspelo, so pa zaradi tega zadušili tisto pravo Kitajsko. 
Ne glede na to mi je bil odnos ljudi do iger zares všeč. 
Vsi so želeli biti zraven, vsaj malo. Prostovoljcev se je 
kar trlo, vsi so želeli pomagati z nasmehom na ustih. 

Prav videlo se je, da so tamkajšnji ljudje živeli 4 leta v 
pričakovanju iger. 

Odlično sem se počutil tudi ob spoznavanju olimpijcev 
s celega sveta, bili smo kot ena ogromna družina. 

Ste na igrah tudi trenirali oz. Kako ste se  
pripravljali na tekmovanje?

Na tekmovanje smo se pripravljali po zares 
kompleksnem programu selektorja, ki se je začel že 
pozno jeseni 2007, kmalu po svetovnem prvenstvu, 
kjer smo si priveslali normo. Že konec januarja 
smo odšli na prve daljše priprave v Miami, nato v 
Črno Goro, pa na Hrvaško… Vse je strmelo k temu, 
da vrhunec forme dosežemo prav v dneh od 9 do 
16 avgusta. To pomeni treniranje na polno ves čas, 
dvakrat na dan na vodi, odrekanje vsem ostalim 
zadevam, vse je bilo potrebno podrediti treningom. 
Zaradi tega je tudi močno trpela šola. Čez sezono smo 
se udeležili večine najmočnejših tekem, eno dirko 
svetovnega pokala pa smo izpustili zaradi mojih težav 
s hrbtom. 

Rok Rozman in Peking 2008
Martin Kavšček; Foto: Rok Rozman

Kaj pa trema? Je bila prisotna med tekmovanjem?

Zadnji mesec priprav pa je bil res ubijalski, saj je ravno 
ta del priprav najvažnejši. Imeli smo nekaj težav, kriz, 
a smo jih uspešno prebrodili in v Peking odšli zares 
vrhunsko pripravljeni.Na prizorišče smo prispeli 1. 
avgusta, tako da smo imeli dober teden dni časa 
za aklimatizacijo, ki je bila v tamkajšnjih razmerah 
težavna in zato izredno pomembna. Trenirali smo že 
od prvega dne po dvakrat na dan, saj je bil presledek 
dveh dni zaradi potovanja kar občuten. Prva dirka je 
bila na sporedu 9. avgusta in nato na vsake 3 dni, vmes 
pa smo trenirali in aktivno počivali ter se pripravljali 
na zadnjo dirko.

Moram reči, da je bila trem prisotna na treningih, v 
vasi, ob počivanju, ko pa sem se enkrat zares usedel 
v čoln in zaslišal zvok štartne sirene, treme ni bilo  
več. Med samo dirko ni prostora in časa še za tremo. 
Takrat se trudiš veslati kar se da skladno in dati vse 
in še več od sebe…
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Četrto mesto je vrhunski rezultat. Do medalje vam je 
zmanjkalo le malo... Ali si zadovoljen z rezultatom? 

Zdaj, ko pogledam nazaj s hladno glavo se zavedam, 
da je to zares vrhunski rezultat. Na letošnjih igrah je 
bil že sam preboj v veliki finale prava mala znanstvena 
fantastika. Izpadli so prvi trije lanskega svetovnega 
prvenstva, kar je bil šok za vse. Odločale so desetinke 
in stotinke, 1 napačen zaveslaj je pomenil konec. 
Konkurenca je bila peklenska, 10 čolnov je bilo 
sposobnih preboja v kolajne, vsi pa v finale.

Vseeno sem bil po finalu zares razočaran, jezen, 
žalosten. Ko sem kot otrok gledal tekme, veslaške 
dirke na olimpijskih igrah in videl posadke, ki so 
končale kot četrte, s solzami v očeh sem si rekel, 
nimajo za kaj bit žalostni, saj so ja četrti na svetu in 
to na olimpijadi! Tokrat sem jih popolnoma razumel… 
Po polfinalni dirki, ki je bila zares super, sem namreč 
vedel, da smo sposobni z levjo borbo priti do kolajne, 
a na žalost nam ni uspelo. Četrto mesto je najbolj 
nehvaležno mesto, še posebej če ti kolajna uide na 
koncu in še to za malo. 

Konec koncev čez par mesecev nihče več ne ve, da si 
osvojil to mesto, nekako je vseeno ali si predzadnji ali 
pa pač četrti. Zato mi je še posebej veliko pomenilo, 
ko so me na Brniku ob prihodu domov pričakali 
prijatelji, sošolci, znanci in nam priredili še poseben 
sprejem doma.

Je bilo tudi kaj prostega časa za ogledovanje 
okolice in spoznavanje drugih olimpijcev?

Prostega časa smo imeli nekaj med treningi. Ogledali 
smo si prepovedano mesto in center Pekinga, za kaj 
več pa nam v 20 dneh ni ostalo časa in živcev. Po 
končanih veslaških tekmovanjih pa smo v vasi ostali 
še 3 dni in se trudili nadomestiti vse, kar smo do tedaj 
zamujali. Skupaj z našimi olimpijci smo se veselili po 
mestu, obiskali kitajski zid. Končno smo si po mesecu 
živčnih in napetih dni lahko oddahnili.

Kam pa naprej? Je London 2012 v tvojih mislih?

Ritensko                      naprej, se pravi spet v čoln in 
garati. Nekako bomo po                          olimpijadi začeli 
na novo, poizkušali nove

posadke, vse           je odprto. Vsekakor je v prvem 
planu svetovno           prvenstvo 2009 na Poljskem, 
za katerega smo sposobni sestaviti močno in 
konkurenčno posadko. V mislih pa se mi še pred 
Londonom poraja svetovno prvenstvo 2011 na 
domačem Blejskem jezeru. Prav prvenstvo na Bledu 
mi daje močno motivacijo, saj je tekmovati in uspeti 
pred domačim občinstvom zagotovo najlepše. Do 
takrat pa bomo morali premešati še kar nekaj vode 
in upam, da obrnem tudi kar se da veliko listov na 
fakulteti.
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Ste se kdaj vprašali od kod prihaja hrana, ki jo 
imate vsak dan na svojih krožnikih? Iz katere 
države in katerega dela njenega ozemlja izvira? 
Kako potekajo pridelovalni in predelovalni procesi 
živil rastlinskega izvora, kje in kako vzrejajo živali? 
Ste se kdaj vprašali, skozi koliko rok gre sadež ali 
pakirano živilo, preden ga vzamete s police v su-
permarketu? Kdo so vsi ti ljudje, ki v dolgi verigi od 
brezimne njive in hleva do bližnje trgovine z ust-
varjanjem naših najljubših blagovnih znamk skrbi-
jo, da smo siti in zdravi, pa tudi srečni in zadovoljni?

Na taka in podob-
na vprašanja 
skuša s filmom 
Naš vsakdanji 
kruh (Unser täg-
lisch Brot) odgovoriti 
avstrijski režiser Niko-
laus Geyrhalter (*1972, Dunaj). 
Kot je povedal v intervjuju s Silvio Burner, 
ga navdihujejo področja, ki so običajno skrita 
človeškim očem: »Tudi proizvodnja hrane je 
del zaprtega sistema, o katerem imajo ljudje izjem-
no nejasne predstave. Podobe, ki nam jih kažejo 
oglasi, kjer se ročno stepa maslo in je upodobljena 
majhna kmetija s številnimi vrstami živali, nimajo 
prav nobene zveze s tem, od kod v resnici prihaja 
naša hrana. Prisotna je nekakšna odtujenost z 
vidika ustvarjanja naše hrane in s tem povezanih 
opravil, in preboj skoznjo je nujen.«

Režiser si je v ta namen izbral nenavaden pristop, 
kot ga je uporabil že v svojih prejšnjih filmih, le da je 
tokrat šel še dlje – v filmu ni uporabil nobene glasbene 
podlage, niti ga ni opremil s komentarji. Tako smo 
gledalci soočeni z vso surovostjo slike in zvoka, 
nemi opazovalci tako vsakdanjega, a potrošnikom 
tako tujega sveta. Ustvarjalci filma so se umaknili v 
najbolj nevtralen možen položaj, toliko več prostora 
pa prepustili podobam, da govorijo same zase, ter 
popolno svobodo našim mislim in mnenjem. Morda 
nam ravno ta hladna neposrednost in minimalizem 
še lažje pomagata prebuditi našo zavest, otopelo 
od medijskega pompa ter vsakdanjega soočanja 
s kriznimi situacijami in s čustvi nabitimi prizori. 

Filmska odisejada nas vodi od rastlinjakov z zelen-
javo, sončničnih polj, prek nasadov oljk, kokošjih 
farm, do hlevov z govedom ter klavnic, ustavimo 
se celo v rudniku soli. Vidimo, kako se rastline in 
živali obravnavajo kot vse ostale dobrine, saj je 
zelo pomembno, da vse poteka gladko, čim bolj 
učinkovito in čim ceneje. Proizvodni postopki so 
temu primerno mehanizirani, avtomatizirani in ra-
zosebljeni. Tudi zaposleni so videti kot stroji, ne-
prizadeti, navajeni rutine, tihi, nekomunikativni.

Če se kot gledalci sprašujemo, ali so bili prizori 
zrežirani, da bi delovali kot visokotehnološka 
grozljivka tipa Krasni novi svet, se ne bi mogli bolj 
motiti. Film je bil posnet izključno v tovarnah in 
na njivah podjetij iz (sedanjih in potencialnih) 
držav članic Evropske unije – avstrijskih, nemških, 
belgijskih, nizozemskih, 

norveških, dan-
skih, čeških, 

slovaških, poljskih, 
madžarskih, celo v pod-

jetju Jamnica d. d. 
iz Svete Jane na 
Hrvaškem. Nekatera 
od njih so z veseljem 
dovolila snemanje 
na svojih površinah, 

saj so ponosna na svoje 
delo, inovacije, proizvodne procese in varnost 
izdelkov ter so pravzaprav želela sodelovati pri 
ustvarjanju filma. Torej se vse le ne dogaja zgolj v 
našem najljubšem grešnem kozlu, ZDA.

        
Razmere, kot nam jih prikazuj film, gotovo niso nas-
tale čez noč, niti kot posledica brezbrižnosti nemoral-
nih in brezsrčnih vodstvenih kadrov. Delitev dela in 
specializacija družbenih vlog se je začela že daleč v 
prazgodovini in njihova diverzifikacija je neposred-
no odvisna od tega, koliko ust, katerih roke se ne 
ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, lahko slednja 
podpira. Več ljudi, kot jih zamenjajo stroji, več se jih 
bo lahko ukvarjalo s terciarnim in kvartarnim gos-
podarskim sektorjem. Na manjših površinah, kot 
bomo zmožni proizvesti hrano, večje bomo lahko  
pozidali za druge namene. Bolj kot bodo tehnološki 
procesi nadzorovani in sterilni, manj bo možnosti 
napak, nesreč, izbruhov bolezni. Bolj kot bodo 
produktivni, več ljudi se bo lahko oskrbovalo z nji-
hovimi izdelki in bolj bo lahko število prebivalstva 
raslo. Več kot bo izpolnjenih teh pogojev, višji bo naš 

Kruh naš vsakdanji
Tea Romih; Foto:http://www.geyrhalterfilm.com/

O filmu
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standard, vsaj po trenutno prisotnih sociokulturnih 
merilih. Nenazadnje Evropejci dandanes za hrano 
porabimo samo 8% svojega dohodka, medtem ko 
smo ga v 50. letih prejšnjega stoletja kar 30%. Skrb za 
dobrobit klavnih živali in ekološko poljedelstvo lahko 
na močno prenaseljenem planetu povzročita le do-
datne stroške, ki jih bodo zmožni nositi zgolj petičneži. 

Podoba, kot jo vidimo v filmu, je cena, ki jo moramo 
plačati za predvidljivost, varnost, zdravje, prosti čas 
in udobje. Je naša sedanjost in (vsaj bližnja) prihod-
nost. S kakšnimi in kako močnimi motivi bi se ji bili 
pripravljeni odpovedati ter zopet zgrabiti za plug in 
motiko? 

Film je od svojega nastanka leta 2005 do danes na 
številnih festivalih dobil deset nagrad, med drugim 
posebno nagrado žirije na mednarodnem festivalu 
dokumentarnih filmov v Amsterdamu leta 2006. 
Istega leta je bil nominiran tudi za evropsko filmsko 
nagrado na festivalu Prix Arte.

Ko boste naslednjič v trgovini z roko vajeno segli po 
vašem najljubšem priboljšku, se ustavite in pomislite 
vsaj za trenutek … Kajti dogaja se čisto blizu vas.

Uradna spletna stran filma - podatki, intervjuji, slike:

Članek o filmu na Wikipedii: 

Komentarji tujega tiska: 

Avtorjeva spletna stran: 

Povez@ve

http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Daily_Bread_(2005_film)

http://www.ourdailybread.at

http://www.metacritic.com/film/titles/ourdailybread

http://www.geyrhalterfilm.com/

Oglejmo si film in si podelimo 
mnenja.

DŠB vabi na filmski večer s filmom 
Naš vsakdani kruh! Spremljaj   
oglasno desko in se pridruži! 
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Na Verzdencu, v bližini Horjula, raste nov 
živalski vrt. Majhen, a domač. Vsega skupaj ob-
sega le nekaj ograd. A ravno ta majhnost mu 
daje poseben čar, ki ga ne začutiš v velikih, 
z obiskovalci preplavljenih, živalskih vrtovih
.

Zgodba o živalskem vrtu Rožman se je pričela že pred 
leti. Njegov lastnik, dolgoletni lovec in vzdrževalec v 
Zoo Ljubljana, je iz ljubezni in veselja do živali spreje-
mal osirotele in poškodovane živali. Število ter vrstna 
pestrost se je večala. Skupaj z leti pa je dozorevala 
tudi ideja, da bi živali postavil na ogled širši množici. Z 
vstopom Slovenije v EU in spremenjeno zakonodajo o 
zadrževanju divjih živali v ujetništvu odločitev ni bila 
več težka. Odločitev med evtanazijo živali, za katere 
si dolga leta skrbel z veliko ljubeznijo, ali legalizacijo 
njihovega bivanja pač ne more in ne sme biti težka. 

Med potjo proti parku naju s Klaro spremlja megla, ki 

pa se je hitro razkadi in sonce nakaže, da bo obisk po-
tekal v prijetnem vzdušju. Na vhodnih vratih družinske 
hiše naju pričaka Jože, lastnik in idejni vodja projekta, 
pri katerem sodeluje celotna družina. V prijetnem 
klepetu se odpravimo na ogled živali. Približno 20 
različnih vrst biva v večjih ogradah, ki so vse vzorno 
urejene in očiščene. »Sčasoma bom povečal velikost 
ograd, ki so trenutno velike le toliko, da zadostijo za-
konskim predpisom,« pove Jože in doda, da je bila 
gradnja večjih ograd na začetku prevelik finančni za-
logaj, saj je bila do odprtja živalskega vrta dolga ad-
ministrativna pot pridobivanja vseh dovoljenj. »Malo 
so mi nagajali tudi kolegi v Ljubljanskem živalskem 
vrtu. Konkurence pač nihče ne vidi rad. Čeprav 
je zdrava konkurenca dobra za razvoj,« še doda.

Prve živali, ki si jih ogledamo so bizo-
ni. S svojo velikostjo, kljub temu, da še 
niso odrasli, vzbujajo strahospoštovanje.  
Obiskovalcev - sploh med vikendi - ne manjka. V 
parih mesecih je vrt, predvsem v lokalnem okolju, 
že postal prepoznaven. Vanj že prihajajo šolske sku-
pine. Prepozavnost vrta bo z leti še naraščala, kar bo 
pripomoglo k večanju števila živalskih vrst in samega 
vrta ter s tem prepoznavnosti. »Trenutno se finan-
ciramo zgolj iz lastnih sredstev ter iz  prihodkov od 
vstopnin,« nama razloži Rožman. Vendar dolgoročno 
to verjetno ne bo dovolj, poiskati bo potrebno še 
dodatne finančne vire iz javnih sredstev, saj vrt 
opravlja tudi pomembno izobraževalno funkcijo.

Večina živali v vrtu je bila tu že pred uradnim 
odprtjem, nekaj pa so jih kupili v živalskih vrtovih po

ZOO park Rožman
Martin Kavšček; Foto: Martin Kavšček
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Evropi.  V vseh živalskih vrtovih, ki so člani mednar
odnega združenja WAZA, vodijo knjige živali, po kat-
erih lahko ugotoviš, katere živali imajo na voljo za 
izmenjavo z drugimi vrtovi. Cene živali so različne 
glede na vrsto živali, ogroženost le-te in težavnost 
njihove oskrbe. V ZOO parku Rožman nameravajo 
s časom dokupiti veliko živali, kratkoročen plan pa 
je specializacija na velike predatorje, ki živijo pri 
nas. Medvedoma, Linu ter Timiju, se bodo sčasoma 
tako pridružili še volkovi ter risi. Ravno v času najin-
ega obiska se je Jože odpravljal v živalski vrt Schön-
brunn na Dunaju, da preveri, kakšne so možnosti 
nakupa novih živali. Velike zveri so zelo primerne 
za zadrževanje v ogradah, saj v nasprotju z pašnimi 
živalmi potrebujejo manj prostora ter so bolj odporne 
na razne bolezni  in tako cenejše za vzdrževanje.

V nadaljevanju ogleda smo si pogledali še zaspane 
rakune, ki smo jih iz simpatične hiške zvabili s ko-
som suhe sirove štručke. Kar nekaj časa smo čakali, 
da se je ena izmed štirih zverinic zaspano primajala 
iz skrivališča. Osebno so me najbolj navdušili kralji 
visokogorja – kozorogi. Dva samca ter dve samički 
z mladičkom, starim komaj par mesecev, so se spr-
va nezaupljivo zadrževali na drugi strani ograde, 
a so se kmalu opogumili in si nas ogledali od blizu, 
pri čemer so jim izdatno pomagala zrna koruze. Še 
obisk pri rdečevratih valabijih ter himalajskih tarih, 
živalih, ki jih v naših krajih ne srečujemo ravno vsak 
dan in že smo se usmerili proti koncu naše poti. 

Mimo sedemletnih medvedkov, ki sta veliko večja 
kot tisti v ZOO Ljubljana in prav lepe čokoladno rjave

barve, kar je posledica dobre oskrbe od malih tačk.
Ustavili smo se pri ogradi z domačimi živalmi. Rjavi
zajček je prava filmska zvezda, saj se v soju filmskih 
reflektorjev izkaže z mirnostjo. Njegov sivi kolega 
pa z ljudmi še ni tako spreten in ob našem obisku je 
Klaro mimogrede ugriznil v prst. V zadnji ogradi, ki 
smo si jo ogledali, je na ogled damjak ter najnovejša 
pridobitev  ZOO-ja, majhna srnica, ki so jo sprejeli par 
dni pred najinim obiskom v zelo slabem stanju, shi-
rano in bolehno. Sedaj je že sita in vse bolj živahna.

Vse te živali pojejo ogromno hrane. Glede na količine 
dobre hrane, ki jo vsak dan zavržemo v trgovinah, 
zaradi potečenega roka uporabnosti ali poškodovane 
embalaže je presenetljivo to, da morajo v ZOO Rožman 
vso hrano kupiti. »V prihodnjosti bo vsekakor potreb
no narediti kaj na tem področju, saj hrana predstav-
lja največji strošek našega parka,« nama razloži Jože. 

Povabilo v lovsko sobo, kjer na tleh zagledava samca hi
malajskega tara, ki ga je poleti zadela kap in je prehitro
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končal tostransko življenje, z veseljem sprejmeva. Sok, 
pecivo ter prijeten klepet o vseh mogočih temah prija-
jo po kratkem sprehodu in spoznavanju simpatičnega 
vrta. Ob slovesu si v mislih obljubiva, da se bova še 
vrnila. In res, v naslednjih tednih se bomo z Društvom 
študentov Biologije odpravili na obisk ZOO parka 
Rožman. Tudi ti si vabljen/a, da odkriješ čarobnosti 
in skrivnosti majhnega delčka živalskega sveta.
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EOW ali delavnica o vidri se je letos odvijala v Slo-
veniji, od 5. do 10. oktobra, pod okriljem inštituta 
za ohranjanje naravne dediščine, Lutra, ki proučuje 
vidro v Sloveniji. Kot pomoč pri organizaciji je 
bilo povabljeno tudi Društvo študentov biologije.

 

Nad idejo smo bili zelo navdušeni in tako se nas je 
zbralo 6 študentov, ki smo bili pripravljeni pomagati. 
Že v zgodnjih urah smo se 5. oktobra odpravili proti 
Moravskim toplicam in po ovinkih ter malo zamude 
celo prispeli na cilj. Že takoj so nas pričakale naše 
»šefice« in ogromno promocijskega materiala, ki ga 
je bilo treba sortirati, prešteti, pregledati, printati 
(delali smo do pol enih ponoči – z »Goričkim tem-
pom«). Uredili smo tudi konferenčno sobo, obe-
nem pa sprejeli že prve udeležence konference. 
Le-teh je bilo skupno 46 iz 21-ih evropskih držav.
Naslednje dni so se predvsem dopoldan vrstila pre-
davanja različnih strokovnjakov s področja vidre in 
ekologije celinskih voda, popoldne pa so bile orga-
nizirane različne dejavnosti. Prva taka je bila delavni-
ca Kapljice znanosti, kjer smo spoznali nekatere 
metode aktivnega učenja in poučevanja, ki so up-
orabne v šolskem okolju. Ogledali smo si tudi vidrin 
življenjske prostore (Ledavsko in Hodoško jezero), 
kjer smo našli prve in edine sledi vidrine prisotnosti 
– vidreke, obsijane s soncem. Teh ni težko najti, saj se 
vidre iztrebljajo na vidnih mestih, s čimer označujejo 
svojo prisotnost. Ogledali smo si tudi največji grad 
v Sloveniji – grad Grad v kraju Grad v občini Grad. 
Sledila je otvoritev razstave o vidri ob zaključku  

4-letnega projekta LIFE- NATURA z naslovom Ohran

janje populacije vidre na Goričkem- faza 1 (AQUALU
TRA), kjer se nam je pridružil tudi profesor Toman. 
Ob vsem dogajanju smo ves čas (preveč) do-
bro jedli in pili. Kot ekipa študentov smo se lepo 
ujeli in spoznali novi rek: da si vse lahko de-
limo. Razen našega udeleženca Roka pa ne ;)
Še bolj smo vzljubili vidro, to ljubko žival, ki velja za 
kazalec kakovosti vodnega habitata in zdravja širšega 
naravnega okolja. Kjer še živi, so vode sorazmerno 
čiste in naravno vodno okolje ohranjeno. Kljub njen-
emu prikritemu življenju ne smemo pozabiti nanjo.

European Otter 2008 
Workshop (EOW ‘08)
Manica Markelj, Helena Bavec, Rok Demič,
Katja Kalan, Barbara Zakšek

Tudi ti postani BIOLOG V PRAKSI!

Okrog tebe se odvija cel kup študentskih akcij, konferenc, 

terenov, poučevanja mlajših naravoslovcev... Če se ne najde nič 

zate,  toliko  bolje! Predlagaj popolnona nove in popolnma svoje

ideje za biološko udejstvovanje. 

Sodeluj in pridobi dragocene izkušnje!  
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S študenti 1. letnikov biologije in živilske tehnologi-
je se srečujem v predavalnici in laboratorijih že do-
brih trideset let, v zadnjih letih pa so se jim pridružili 
študenti biotehnologije in mikrobiologije. Vsi, ki smo 
letos začeli z izvedbo bolnjskih študijev v prvih letni-
kih BF se sprašujemo, kakšne spremembe so prinesli 
prenovljeni bolonjski programi. Ali so novi programi 
boljši, prijaznejši za študente, bolj učinkoviti za 
učitelje? Prve izkušnje nas puščajo v negotovosti, čas 
bo pokazal svoje! Trudili smo se, da bi bila prva iz-
vedba čimboljša. Pripravili smo urnike in izvedbene 
načrte, ustrezno opremili prostore in pripravili nov 
informacijski sistem za študente. Prav je, da takoj na 
začetku vsi vemo kakšne so možnosti in obveznosti 
študija. Bruci se v teh letih niso bistveno spremenili. 
Vsak začetek je težak in preden se lahko resno lotijo 
študija mine kar nekaj tednov. To seveda ni v skladu z 
novim načinom dela, ki zahteva sprotni študij. Začeti 
je treba takoj! S sodelavci pri predmetu Biologija smo 
se izvedbe lotili z optimizmom in program izpeljali v 
dialogu s študenti.

Predavanja so potekala v blokih, ves teden po več ur 
dnevno. Skušali smo uvajati diskusijski in problemsko 
naravnan način dela. Seveda brez študijske litera-

ture in vnaprej pripravljenih gradiv ne gre! Študenti 
so se pritoževali, da ne dobijo naročenih učbenikov, 
v knjižnicah jih je premalo za vse. Za predavatelje je 
tak način dela zelo zahteven, posebej če so skupine 
študentov velike, tudi za pripravo gradiv je treba 
veliko časa. Razprava pri predavanjih lahko poteka 
le, če se študenti vnaprej seznanijo z vsebino. Za 
tak način dela je treba precej zrelosti, predvsem pa 
boljših navad in izkušenj iz predhodnega šolanja. Tudi 
urniška razporeditev študijskih obveznosti mora biti 
primerna, saj je med tednom za priprave na preda-
vanja potrebno kar nekaj prostega časa. S kreditnimi 
točkami je ovrednoteno delo študenta in vsaj po-
lovica ur je namenjena individualnem delu študenta. 
Prostorska stiska in omejeno število izvajalcev takega 
razporeda aktivnosti ne omogočata.

Najbolj dinamičen in zanimiv del študija bioloških 
vsebin so laboratorijske vaje. Njihov delež je v novih 
programih bistveno večji od predavanj. Praktično 
delo in spoznavanje živega sveta študente zelo mo-
tivirata! Mnenja so, da naj se delež vaj še poveča. 
Laboratorijski način dela zagotavlja večjo usposo-
bljenost bodočega diplomanta za delo v različnih lab-
oratorijih in javnih ustanovah. Seveda praktično delo 
zahteva več finančnih sredstev in tudi več ustrezno 
usposobljenega kadra, tako asistentov kot tehničnih 
sodelavcev, ki pripravljajo vaje. Zelo zahtevnih labo-
ratorijskih vaj brez dodatnih sredstev iz javnega raz-
pisa MVZT za razvojne naloge v visokem šolstvu ne bi 
mogli izvesti. 

Uvedli smo sprotno, tedensko preverjanje znanja 
v obliki kratkih testov na predavanjih in poročil o 
delu na vajah. Preverjali smo razumevanje osnovnih 
bioloških konceptov. Sprotno preverjanje je pogoj 
za uspešno nadgrajevanje znanj in omogoča hitro in 
učinkovito opravljanje kolokvijev in izpitov. Ocena pri 
predmetu vključuje deleže sprotnih in končnih pre-
verjanj znanj pri vajah in predavanjih, individualne 
izdelke študenta in dodatne točke za vključenost v 
študij. Izkazalo se je, da je ocenjevanje ena najbolj 
vročih tem med študenti. Z oceno naj bi merili 
doseženo znanje in angažiranost študenta pri študiju. 
Tradicionalno preverjanje znanja s končnim izpitom 
je bilo bolj usmerjeno v iskanje neznanja. Prav bi 
bilo, da spremenimo ta način in začnemo preverjati 
znanje! Največja prednost novega načina študija je 
skupen cilj študentov in učiteljev - doseganje kvalitet-
nega in dolgoročnega znanja, ki se bo odražalo v us-
posobljenosti diplomantov za ustvarjalno in samo-
stojno delo. 

BOLONJSKA REFORMA
Mnogi Vpleteni; Foto: Martin Kavšček

Kaj je prineslo prvo leto bolonj-
skih programov študentom 
bioloških znanosti in tehnologije 
na biotehniški fakulteti
prof. dr. Jasna Štrus
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Glavne ugotovitve lahko strnem v nekaj vrstic:

Dobro usposobljenost študenta za opravljanje pokli-
ca po treh letih študija lahko dosežemo le z jasno za-
stavljenimi cilji in problemsko zasnovanim študijem.

Za dobro in hitro doseganje rezultatov je treba de-
lati sproti in veš čas preverjati razumevanje osnovnih 
konceptov. Zagotoviti je treba sprotno opravljanje 
obveznosti in omogočiti direkten prehod študentov 
v višje letnike za uspešen zaključek prve stopnje po 
treh letih študija.

Za aktivno pridobivanje znanja je pomembno, da 
študijski program vsebuje veliko praktičnega labora-
torijskega in terenskega dela in časovno omogoča in-
dividualno delo študentov doma in na fakulteti

Študent mora izdelati čimveč samostojnih izdelkov, ki 
jih ocenjujejo vsi sodelavci pri predmetu in vključijo v 
končno oceno pri predmetu. 

Dostopnost do literature in študijskih gradiv mora biti 
zagotovljena, omogočiti je treba tudi sprotno seznan-
janje študentov s sodobnimi dogajanji na področju 
stroke.

Prehitro smo vstopili v nek sistem, ki nam je bil pre-
cej nepopolno predstavljen, lahko bi rekli vsiljen  in 
s premalo referncami, kaj nam bo prinesel - tako 
študentom kot učiteljem. V bolonjo smo vstopili 
vsi – sorazmerno nepripravljeni. To se absolutno 
kaže že v letos, po prvem letu bolonje, ko smo vsi 
pričakovali, da bo prinesla neke pozitivne rezultate v 
smislu izpitne uspešnosti. A bil je rezultat popolno-

ma drugačen. To ne pomeni, da je način razmišljanja 
same bolonjske prenove apriori slab. Mislim, da je 
razlika med idejo in izvedbo. Nismo bili vsi dozoreli, 
da ta sistem izpeljemo. Na študentski strani, prehod 
iz srednje šole v študentske vrste ni pomenil misel-
nega preskoka k učenju in od učenja k študiju. Še ve-
dno so na nek način razmišljali srednješolsko. Druga 
stvar v študenskti skupnosti je bila ta, da ni bilo zu-
nanjega pritiska – zahteve, da moram nekaj narediti 
v določenem času.

Mislim, da slab rezultat ni posledica slabih študentov, 
ampak njihove časovne stiske. To časovno stisko smo 
jo ali pa so jim jo zakuhali učitelji, predavatelji, ki so 
v tem sistemu videli pogosto le sebe in svoj predmet, 
ne pa številnih obveznosti študenta. 

Rezultat je bil, da so nekateri nekoliko težji preizkusi 
znanja postali negativni. In mi smo se nato soočili s 
problemom napredovanja teh študentov. 
To je izvedbeni minus bolonjskega študija. Ideja je pa 
absolutno lahko tudi dobra, potrebno jo je le prila-
goditi prostoru in času. Mi smo jo samo vpeljali v 
prostor, prilagodili pa je absolutno nismo. Upoštevati 
bi morali tudi to, kar naši študentje prinesejo iz 
srednješolskega izobraževanja.

S sprotnim študijem želi bolonjski sistem širše izo-
braziti študente in doseči preko 90% uspešnost. 
Ta sprotnost pa je postala absolutno neizvedljiva. 
Zahteva namreč bistveno večji angažma študenta, 
kot pa mu ga dovoljuje 24 ur dneva. 

Pri izvedbi so se izkazale in pokazale številne poman-
jkljivosti. Na študentski strani pomankljivost misel-
nega preskoka iz srednjih šol na študij in na profe-
sorski strani pomanjkljivost izvedbe, ki bolonjskih 
zahtev niso zadosti dobro prilagodili. Prepričan sem, 
in študenti to potrjujejo, da so mnogi profesorji ostali 
v starih programih, in jim dodali le nov bolonjski ok-
vir.  Vsebina je ostala ista, kar je seveda nedopustno. 
Oboji smo krivi, da sistem ne deluje. 

Največja neumnost bi bila, da bi sistem začeli spr-
eminjat na »horuk«, kot smo jo sprejeli. Potrebno 
je počakati in videti, kakšne možnosti se nam bodo 
v dveh, treh letih odprle in potem na osnovi izkušenj, 
tako študentov kot učiteljev,  narediti bolj prijazen 
sistem izvedbe. Ena izmed rešitev je podalšanje iz-
pitnih obdobij, raztegnit obremenitve študenta na 
daljše časovno obdobje, na drugi strani pa sprotno in 
ne več kampanjsko učenje…

Komentar prodekana, odgov-
ornega za študijske programe
prof. dr. Mihael Toman
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Bolonija - NE, HVALA, imam rajši 
pice
INTERVJU z orto-bolonjcem 
Klara Kač, Martin Kavšček

Kdo si in kako dolgo si bil bruc? Ali je res, kar pravijo 
zate – enkrat bruc, za vedno bruc?
Jah, najprej zadnje vprašanje: NE, NI RES! ;) Nisem 
več bruc. Je pa res, da sem bil trikrat. (Ampak na dveh 
različnih faksih, če kaj pomaga.) Sicer pa smo vsi po 
malem vedno brucki, ali ne?

In prvi del vprašanja?
Aha, ja; ime mi je Aljaž Gaberšek – Aljo (samo za 
tabornike), sem študent biologije, prej sem naredil 
dva letnika na FDV-ju, Fakulteti za družbene vede, 
smer Komunikologija, Trženje in tržno komuniciranje. 
Zdaj sem torej tu in ostajam tu, ponosno drugi letnik 
… eni smo pač bolj počasni;).

Kakšna je bolonjska reforma na biologiji in kako jo 
občutiš ti, kot nekdo, ki je »preživel« oba sistema?
Bolonja prinaša veliko novega. In morda je res, 
kot pravijo tudi nekateri zaposleni na fakulte-
ti, da so uvajali preveč novosti naenkrat. De-
finitivno se pozna pri kakovosti, no, še bolj kot 
to pa, ker je verjetno prezgodaj govoriti o (ne)
kvaliteti, pri obremenitvah, ki jih imajo študenti. 
Namreč, konkretno danes smo pisali test pri bioke-
miji, po tem, ko smo zjutraj pisali že 2. testič pri va-
jah iz biokemije. Tudi pri Genetiki sanjajo o nečem 
podobnem … saj ni tako zelo narobe in smo iz srca 
(no, vsaj jaz) hvaležni, ker se nam profesorji res 
trudijo pomagati na vsakem možnem koraku, a … 
ko daš vso to »pomoč« na kup, pišeš očitno vsak 
teden vsaj 1-2 do več testov, poleg tega, da imamo 
schnel–kurze predmetov (ne govorim nemško, tako 
da pardon), ki poberejo, skupaj z obveznimi semi-
narji in podobnimi stvarmi, veliko »obšolskega« časa.

In neuradno?
Še bolj kot to? (smeh) Bolonja je, kot bi rekli mor-
da kolegi preko luže: »bologni«, ni fajn. Zakaj? 
Ker zahteva po mojem mnenju preveč prehitro. 
Od študentov, od profesorjev, od administracije, 
ki, glede na to, da je moj vpis trajal od 9h zjutraj 
na prvi možni dan (15. septembra) do 12:45 ure 
dne 30. septembra, res še ni »on top of things«.
Dobro, morda sem res počasen, a v praksi je to iz-
gledalo tako, da sem prinesel indeks z vpisanimi 
ocenami, Zdenka je rekla: »Aha, ok, res imaš vse,« 
in <klik!> »lahko se začneš vpisovati. Še prej moraš 

rešiti par anket …« PAR ANKET???! 14 anket oz. celo 
28 jih je bilo, ker si moral tudi tam, kjer si reševal 
samo anketo od vaj, vpisati ‘profesorja’ in ‘predavan-
ja’ – ker pač računalniškega programa niso mogli niti 
dobro prilagoditi … ?!
No, ko si rešil ankete, se ti je, mislim, da odprl »vpisni 
list je pripravljen za reševanje« … In si izpolnil podatke 
ter izbirne predmete, nato pa … »podatki so bili po-
slani«. Mislim, da smo potem dobili šele položnico, 
ki jo lahko najhitreje isti dan plačaš, nato pa dobiš 
vse v roke. Nekaj podobnega. Mislim, da smo najprej 
plačali, šele nato se je odprl vpisni list (a seveda PO 
anketah!!!:).
In da pomislim, da smo se v drugi letnik na FDV-ju 
vpisali v 15 min, od doma …

Kaj bi ti spremenil oz. kako bi ti izvedel reformo, če 
bi sooblikoval programe?
Uh – mislim, da imam predvsem premalo let in 
izkušenj, da o strokovni podkovanosti ne govorimo, 
da bi lahko na zelo pozitiven način pripomogel k tej 
reformi. Morda bi se splačalo (tudi sedaj, saj se sistem 
mora malce prilagajati, če naj bo dober) razmisliti o 
4+1 sistemu, namesto 3+2. Mislim, prezgodaj je še, 
da bi govorili o treznem pogledu cum granum salis, 
ki ga bomo lahko podali verjetno šele, ko bo vsega 
konec. 
A vendar – premikanje mikrobiologije v prvi letnik, 
genetike, PAV-a, diverzitete vretenčarjev in podob-
nega v drugi letnik je morda malce prehuda. Sodim 
po sošolcih, meni je zaenkrat kar super.

Govoril si o izbirnih predmetih. Sedaj so to stvari na 
»obveznem meniju«?
Da – vsako leto imamo, vsaj do sedaj je bilo tako, dva 
ali +/- izbirnih predmetov, ki jih moramo izbrati. Mor-
da samo tako, da bi lahko bili predmeti prvega let-
nika fiksni (in menim, da je bil stari nabor predmetov 
povsem dovolj in odlično izbran; pustimo posamezne 
izvajalce ob strani), in da bi šele po letu življenja na 
faksu lahko izbirali »svoj pedigree«, če sodelujem pri 
prehrambeni šali;).
Dobra stran je, da si res lahko »namešaš svoj ‘coc-
tail’«, svojo mešanico predmetov in tako jaz letos 
poslušam Naravovarstveno prakso, Uvod v odnose 
med organizmi in Klimatologijo, če bo LKB  (Lučka 
Kajfež Bogataj op.p.) dala;). 

IMAŠ KOMENTAR, PREDLOG, ŽELIŠ DA SE 
SLIŠI TUDI TVOJE MNENJE?

Piši nam na :
antirepresor@biologija.org



17

Kateri sistem omogoča več interakcij med sošolci 
in je bolj prijazen, omogoča družabno življenje 
študentov?
Stari, brez izjeme. Je pa res, da se neke pristne interakcije 
razvijejo po enem, dveh letih in morda po enem, dveh 
RTŠB-jih, ki jih toplo toplo priporočam vsem sošolcem.

Bolonja?
Ne, hvala. Imam rajši pice. Ampak – izbirni predmeti 
in morda res večja mobilnost med študiji, univerzami 
in državami pa res ni slaba stvar.
 V naprej neprijetna se zdi morda le misel, da niti ne 
moremo končati s 3, ampak moramo do +2, ker ima-
mo šele potem z bolonjskim magisterijem ekvivalent 
stari diplomi. 

In kakšen je sistem ocenjevanja? Ali je res, da so 
tudi spreminjali sistem predavanj oz. vaj? 
Ja, ocenjevanje je morda malce prilagojeno »kur-
zom«, s katerimi svoja lastna predavanja »zmerjajo« 
tudi profesorji sami. Malce se jemlje v obzir študijske 
obveznosti v f(t), če tako rečem. 
Aha, pa predavanja in vaje so večinoma ločili. Tako 
imamo sedaj predmete, kot so: Splošna botanika 
(ali kako se sedaj reče temu) – praktikum, Biologija 
živalske celice s histologijo (predavanja in ločeno 
vaje), Splošna zoologija in SZ-praktikum … morda se 
zdi kot slaba politična šala, a vendar – odtod številka 
14 pri »opravljene obveznosti za 1. letnik«.

Predmeti, so ostali isti? In izpitni roki? Baje obsta-
jajo neki … kvartili?!
Nekaj sem odgovoril že zgoraj, izpitni roki so še ve-
dno isti (organska kemija, 12. junij, 3. julij, 18. sep-
tember;))), kvartili … pa so zgodba zase. Pa relativno 
kratka – trajajo namreč četrt leta, kar nekako pon-
azori že ime samo, pomenijo pa to, da imamo izpitno 
obdobje na koncu vsakega kvartila! Kar pomeni, da 
imamo predavanja … in bumf!, ko imate vsi ostali na-
prej predavanja, imamo mi izpitni teden! Mmmm, 
vedno paše konec novembra in v sredini aprila nekaj 
takega, kar diši po bolonjezi.s

Kaj pa je tutorstvo?
Sistem uvajanja in pomoči novim študentom, ki ga 
mislijo (mislimo) očitno letos oz. z novimi, bolonjs-
kimi študenti, bolje in bolj zagrabiti. Konkretno za 
posameznika poleg neomajne in neomejene moči 
(ja, itak) pomeni tudi 3 ECTS kreditne točke na kon-
cu dveh let tutorstva, tako da – se nekaterim tudi to 
splača.

Nekaj misli za zaključek?

Kdor ne dela, naj ne je! ;) Ne vem – »učiti, učiti in 
še enkrat učiti se«, je rekel Maršal. Ali pa je bilo tis-
to: »Žurirati, žurirati IN učiti se,« je rekel … Ne vem. 
Vem pa, da je slednjega precej več na bolonji … in 
ob nepravem času – torej prezgodaj v letu, preveč na 
mesec oz. na teden ter definitivno, skupaj s tem, da 
faks očitno nima kapacitet, da bi vzdrževal vzporedne 
generacije »starih« študentov, spuščanje v višje let-
nike. 
  Mmm, diši po bolonjski kakovosti, ni kaj. Pa dober 
tek vsem – to je to, kar smo dobili in najbolje se je 
malce prilagoditi. Na vseh področjih in vsi se bomo 
morali. Kot pravijo nekateri asistenti in profesorji pri 
nas: »Vsi smo bruci na bolonji.« In kako res je. Carpe 
anuum!

Kakšni so tvoji vtisi o boloniji?
Ni mi všeč, ker je program zelo skrajšan. Vse je preveč 
natrpano, od nas pričakujejo preveč v kratkem času. 
Vmesni izpitni roki so prekratki, saj v enem tednu ni 
možno narediti vseh izpitov.

Koliko časa si poleg predavanj in vaj še  posvetila 
študiju?
Ponavadi so bila predavanja itak čez cel dan. Takrat 
nisem delala nič več, ker sem bila preveč utrujena.

Letnika nato nisi naredila, kajne?
Da, nisem naredila letnika. Predvsem zato, ker nisem 
sproti delala kolokvijev in izpitov. Tako se mi je preveč 
obveznosti nabralo na koncu.

Imaš kakšen predlog za izboljšanje sistema?
O ja, imam predlog. Predvsem bi lahko znižali število 
predmetov za prehod v višji letnik. Vmesni izpitni 
roki bi morali biti daljši, da bi imeli med izpiti še nekaj 
časa za učenje snovi.

Komentar študentke, ponavljal-
ke prvega letnika
anonimna ponovna biobrucka
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Bolonija - Ja, Prosim 
Študent tretjega letnika

V tretji letnik sem napredoval brez opravljenih petih 
izpitov. Želel sem se prepisati v Bolonjski študijski 
program, ker v njem vidim številne prednosti napram 
zdajšnjemu, staremu sistemu. Predvsem se mi zdi, da 
je razporeditev predmetov kot jo imamo sedaj zelo 
nepraktična. V bolonjskem sistemu bi zadnje dve leti 
skoncentrirano poslušal predmete, ki me še posebej 
zanimajo in jih bom rabil pri bodočem delu, v starem 
sistemu pa te predmete poslušam raztresene po ce-
lotnih štirih letih študija. Poleg tega se mi zdi super 
ideja sprotnega študija, saj se tako več naučimo in je 
manj »piflanja«. Razočaran sem, da prepis ni možen.

V prvem letniku sem nosilka predmeta Anatomija 
človeka
Moj vtis je, da študentje niso bili pripravljeni delati 
sproti, čeprav je bilo to v izvedbenem načrtu pose-
bej priporočeno. Študentje bi lahko z dvema vmesn-
ima preverjenjema opravili izpit, pa so že pri prvem 
preverjanju dosegli klavrne rezultate: Na izpit je 
prišlo le 80% slušateljev, od teh pa je bilo uspešnih 
le 40%. Naj omenim še, da sem izpitni rok premak-
nila za dva tedna, torej izgovori, da so vsa prever-
janja v istem tednu in je časa za priprave premalo, 
ne vzdržijo. 
Opažam,da študentje niso nič drugačni kot zadnja 
leta. Njihov cilj je napredovati v višji letnik po liniji 
najmanjšega odpora. So pa med njimi tudi izjeme. 
Nekaj je bilo zelo prizadevnih in uspešnih, kar je 
dokaz, da študij ni prezahteven in program ni pre-
natrpan, kot zatrjuje večina.
Nov način študija bo gotovo prinesel prednosti pri 
višjih letnikih, ko se izoblikujejo manjše študijske 
skupine. Zelo težko pa je spremeniti način dela v 
prvem letniku. Na razpolago je malo kontaktnih ur,  
študentov pa preveč – 70. Veliko preveč, da bi en 
sam profesor lahko vzpostavil tesnejše kontakte s 
posamezniki.

Profesorica za Anatomijo 
človeka  o vtisih novega pro-
grama
prof. dr. Marija Štefančič

Tutorski sistem na univerzi v  
Oxfordu
Karel Kač; Foto: http://www.deviantart.com/

V Oxfordu študij ne poteka natanko po bolonjskem 
sistemu, je pa temu precej podoben. 

Študij je v grobem razdeljen na dva dela, ki se med 
seboj tesno dopolnjujeta. Prvi so predavanja, ki se 
bistveno ne razlikujejo od predavanj na slovenskih 
univerzah, le da tu potekajo v veliko manjšem ob-
segu - ponavadi imamo na teden do štiri ure pre-
davanj. Kot v Sloveniji, prisotnost na predavanjih ni 
obvezna.

Drugi del študija predstavljajo tako imenovani “tuto-
rials”, po slovensko bi temu verjetno rekli vaje. Tuto-
riali predstavljajo jedro študija v Oxfordu. Ponavadi 
imajo študentje vsak teden za vsak predmet po en tu-
torial, ki traja eno uro. Ta ponavadi poteka med profe-
sorjem (tutorjem) in dvema do tremi študenti. Temo 
tutoriala določi profesor en teden vnaprej v obliki es-
ejskega vprašanja, zraven pa vedno doda še seznam 
učbenikov in strokovnih člankov, iz katerih študentje 
črpajmo informacije, potrebne za pisanje eseja. Esej 
se odda en dan pred tutorialom, da ga profesor la-
hko prebere in napiše opombe nanj. Med tutorialom 
imamo  glavno besedo študentje. Vsak teden je eden 
izmed trojice “vodja”, ki pred profesorjem in ostalima 
študentoma predstavi snov tistega tedna. Vloga pro-
fesorja je, da študenta popravi oziroma dopolni, ko 
opazi da snovi ne razume do željene globine. Tuto-
riali so izredno pomembni, saj so tudi čas, ko lahko 
študentje profesorju zastavijo vprašanja. Tutor je tudi 
prvi kontakt na katerega se študent obrne, če zaide v 
kakršne koli težave povezane s študijem.

Tutoriali se v Oxfordu jemljejo zelo resno. Tutorji so 
študentom vedno v podporo, vendar le dokler ti izka-
zujejo spoštovanje do profesorja in njegovega pred-
meta. Neopravičene odsotnosti ali neredno pisanje 
esejev lahko hitro privedejo do opominov in v nekat-
erih primerih tudi do izključitev. Tudi ponavljanja let-
nikov brez tehtnih razlogov ni. Če študent ne opravi 
vseh izpitov, predvidenih za tekoči letnik, prav tako 
izgubi pravico do študija. Za večino izpitov je na voljo 
le en izpitni rok na leto, izjemoma dva. Navkljub takim 
pravilom, več kot 90 odstotkov vpisanih študentov 
redno diplomira. 

Glede na to, da predavanja predstavljajo zanemar-
ljivo malo študijskega časa, je jasno, da študentje pri 
nas večino delovnega časa namenimo samostojnim 
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pripravam na tutorial. Profesorjev (tutorjev) tedenski 
seznam učbenikov in člankov za vsak tutorial je ve-
dno predolg, da bi ga lahko študent predelal v enem 
tednu. To daje študentu svobodo, da sam izbere zase 
primerno literaturo in se poglobi v teme, ki ga najbolj 
zanimajo. Razen osnov, profesorji ne zahtevajo 
poznavanja točno določenih dejstev, ampak širok in 
kritičen pogled na obravnavano temo, ki ga študent 
dokaže s tem, da je sposoben argumentirano zas-
topati svoja stališča med tutoriali, v svojih esejih in 
končno tudi pri pisanju izpitov.

Osebno menim, da je velika prednost tega sistema 
razbremenitev izpitnih obdobij, saj ti sprotno delo 
pomaga, da od samega študija veliko več odneseš, 
kar olajša učenje pred izpitom. Povezovanje pred-
metov med sabo olajša sprotno delo. Med mojim 
študijem ekonomije mi je prav to olajšalo delo. Izred-
no pomembna je tudi dostopnost profesorjev. 

Na koncu moram povdariti, da kljub razmeroma do-
brom pogojem za delo, ki smo jih deležni v Oxfordu, 
še vedno obstaja veliko število študentov, ki teh ne 
izkoristijo. Po drugi strani, poznam veliko izredno 
uspešnih študentov, ki prihajajo z univerz, kjer so 
pogoji za delo daleč pod evropskimi standardi. Prav 
zaradi tega menim, da je uspeh vsakega posamezni-
ka v največji meri odvisen od truda, ki ga sam vloži 
v študij in ne od študijskega sistema, ki ga univerza 
izvaja. To pa je seveda res le pod pogojem, da so 
študentu zagotovljeni osnovni pogoji za nemoten 
študij.

Tutorstvo na biologiji
Tatjana Kušar  - Koordinatorka tutorstva na 
Biotehniški fakulteti

TE MIKA ERASMUS ŠTUDENTSKA
 IZMENJAVA?

Več informacij dobiš pri prof. dr. Jasni Štrus ter na
http://www.bf.uni-lj.si/ 

V strategiji Univerze v Ljubljani 2006-2009 se je 
le-ta obvezala oblikovati usklajen tutorski pristop, 
s katerim bi univeze podpisnice lažje vključevale 
novince v študij in univerzitetno življenje ter jim 
tekom študija pomagale pri reševanju študijskih in 
življenjskih problemov. Pri oblikovanju tutorskega 
sistema UL so bile upoštevane tri temeljne ses-
tavine, in sicer: kdo lahko opravlja vlogo tutorstva, 
področje dela tutorjev in ciljne skupine tutorjev. 
Vsaka fakulteta, članica UL, mora pri vzpostavitvi 
tutorstva upoštevati njihove dosedanje izkušnje in 
oblikuje tutorski model, ki najbolj ustreza potre-
bam njihovih študentov. Tutorski sistem UL je pred-
videl možnost uvedbe različnih tutorskih modelov. 
Članice UL so se zavezale vzpostaviti dve temeljni 
obliki tutorstva in sicer: učiteljsko tutorstvo, za ce-
lovito podporo študiju in uvajalno študentsko tu-
torstvo. 

Marsikdo se vpraša, kaj sploh tutorstvo je in za-
kaj je pomembno za študente. Na Biotehniški 
fakulteti smo opredelili tutorstvo kot sistematično 
vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne 
osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali 
na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnos-
ti razvoj. Lahko pa tudi rečemo, da je tutor osebni 
učitelj, ki v neposrednem stiku s študentom usmerja 
njegov razvoj, skrbi za uspešnost njegovega študija..

Kot že povedano, se tutorstvo v grobem deli na: 
učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji in 
študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč 
praviloma študentje višjih letnikov.
Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji 
skupini študentov o različnih temah, kot so: izbi-
ra študijskih predmetov in nadaljevanje študijske 
poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki se 
študentom pojavljajo tekom študija. Kvalitetna iz-
vedba tutorstva tako olajša študij študentom in s tem 
pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejem-
nikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto 
študija. 

Poleg učiteljskega tutorstva pa se je na naši fakulteti 
postopoma uvajalo tudi študentsko tutorstvo. Na 
fakulteti smo najprej začeli v okviru študentskega sve-
ta nuditi pomoč brucem pri vpisu na našo fakulteto. 
Tovrstno pomoč je potekala predvsem v prvih tednih 
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Druž(A)b(E)no koristna 
dela
Vrli Študentje

BF se igra
Maja Vrhovnik in Samuel Ristovski;
Foto: Martin Kavšček

ali mesecih, novega študijskega leta - najintenzivnejše 
je bilo prvi dan, ko so potekali sprejemi ali podelitev 
indeksov in na prvi dan predavanj. Bruci pa so bili 
deležni informacij: - o samem študiju (kakšni so iz-
piti, profesorji, princip dela,…); - o razporeditvah pre-
davalnic (saj jih ima naša fakulteta razpršene po vsej 
Ljubljani); - o obštudijskem delovanju, študentskih 
bonih, itd. 

Z vsakim letom se je naše svetovanje in delo z bruci 
povečevalo in podaljševalo. Začeli smo uporabljati 
mailing liste za celoten letnik in jim tako pomagali 
preko celotnega študijskega leta. Posledično se je iz 
te «pomoči« razvilo tutorstvo – poiskali smo ljudi, ki 
so bili pripravljeni opravljati to delo. Študente, ki smo 
jih dobili, so dobili skupino 15 študentov brucev in 
so imeli skrb za njih. Sklicevali so sestanke, se družili 
tako in drugače..

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi 
študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji 
študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi 
in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo 
med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko 
uspešnost. 
Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki 
obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo sku-
pino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami 
in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno 
stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitiv-
nem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti 
študentov in boljšim študijskim rezultatom. 

Študentski tutorji na oddelku za biologijo so: 

Samuel Ristovski
Mateja Delač

Maja Vrhovnik
Nina Erbida

Klemen Čandek
Urška Pristovšek
Aljaž Gaberšek

Vsako leto tutorstvo na Biotehniški fakulteti napre-
duje in se razvija. In upam da se bo tudi v prihodnje. 

“Z nami gre lažje!”

Vse se ve, veliko se govori, nekaj se napiše, malo se 
prebere. Vse živo se dogaja, mnogoh dejavnostih se 
udeležiš, nekaterih se raje izogneš, za redke sploh
ne veš. 

Sedaj malo preglej, nekaj preberi, nato pa veliko 
svojega časa nameni izvenštudijskim aktivnostim, 
da bo v spominu na študentska leta vsega po malem!   

     

V torek, 14. oktobra 2008, na travniku med 
agronomijo in živilstvom so potekale tradicionalne 
igre študentov Biotehniške fakultete – BF se igra. 
Pomerilo se je devet ekip z osmih oddelkov BF, manjkali 
so le predstavniki lesarjev. V igrah je sodelovala tudi eki-
pa  IAAS, katere barve so branili študentje na izmenjavi.

V organizaciji iger sta sodelovala Študentski svet BF in 
Študentska organizacija BF. Pripravili so pet iger v sti-
lu »Igre brez meja«, ki so od tekmovalcev zahtevale 
nekaj spretnosti ter vztrajnosti, predvsem pa ekipno 
sodelovanje. Tek v parih z zvezanimi nogami, vrten-
je z glavo položeno na kolu, slalom z lojtro, štafeta 
z jabolki in še in še... Že sama imena iger povedo 
dovolj. Na koncu pa so se tekmovalci odločili še za 
dodatno igro - vlečenje vrvi, kjer pa ni bilo končnega 
zmagovalca, zaradi medsebojnega izzivanja. Da tek-
movalci in tudi gledalci niso ostali lačni  in žejni, so 
poskrbeli pri šanku, kjer se je prodajala pijača po 
zelo ugodnih cenah, delili pa so se tudi sendviči.
 
Čeprav so bile ekipe precej izenačene, pa je bil zma-
govalec le eden in je zasluženo prejel prenosni po-
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kal – »BFKO-ta« (ovčko, ki je zaščitni znak iger).
Zmagovalna ekipa je bila letos ekipa  agronomov pod 
vodstvom Maše Jelušič. V imenu biologov čestitava 
letošnjm zmagovalcem »BF se igra«, ekipi agrono-
mov. Ekipi biologov pa je pripadlo sedmo mesto, zato 
priporočava, da naslednje leto začnemo že septem-
bra s pripravami in kondicijskimi treningi! Kakorkoli 
že, važno je sodelovati, ne zmagati - oz. po bese-
dah ekipe IAAS-a, važno je priti do cilja in ostati cel.

Po razigranemu popoldanskemu vzdušju pred 
fakulteto, pa se je druženje vseh BF-jevcev nad-
aljevalo v Mostecu, kjer se je pekel kostanj in 
je pijača tekla v potokih do poznih večernih ur. 

22. oktobra nas je pet biologov v Botaničnem vrtu 
pomagalo pri izvedbi učne poti za predšolske otroke. 
Dogodka so se udeležile tri skupine iz vrtca v bližini 
botaničnega vrta. Rdeča skupina je imela svojo pot 
označeno z rdečimi puščicami, rumena z rumenimi 
in zelena z zelenimi. Na učni poti so otroci imeli 
pet postankov. Vsak postanek je prestavljal enega 
izmed petih kontinentov.  Na vsakem kontinentu sta 
jih pričakala en biolog in en geograf. Od geografa 
so izvedeli nekaj osnovnih geografskih podatkov, 
od biologa pa nekaj dodatnih stvari o živalici, ki 
smo jo imeli ob sebi. Naše živalice sicer niso bile 
konkretno povezane s kontinentom, pri katerem 
smo sodelovali, so pa vsekakor popestrile postanek 
in celotno učno pot. Predstavljali smo mokarje, 
polže, paličnjake, krastače in močerada. Otroci so 
bili navdušeni prav nad vsemi živalicami, vseh so se 
želeli dotakniti, bolj navdušeni kot nad tem, da bi 
nam zastavili kakšno vprašanje, pa so bili nad pripo-
vedovanjem njihovih izkušenj z njimi in hvaljenjem 
o znanju, ki ga o živalih že imajo. Kljub temu nam je 
v njihovem jeziku uspelo posredovati nekaj korist-
nih in zanimivih informacij o vsakem izmed naših 
živalskih prijateljev.

Torej, v okviru nove sezona delovanja DŠB smo se 
odpravili na prvi teren novega študijskega leta, ki 
je potekal v Vipavski dolini (natančneje v Budan-
jah). Terenski vikend je trajal od 17. pa do 19.10., 
ponujal pa več različnih skupin, med katerimi je 
skupina za ptice svoje študente integrirala s skupino 
za pajke. Glede na to, da sem bil v hibridni skupini, 
smo težko garali vse tri dni in si ogledali marsikatero 
zanimivost: pomemben del tega je obsegal ogled 
glinokopa zraven vasi Renče, kjer je ornitološka 
pestrost naravnost izjemna. Botanična skupina 
je baje tudi prekršila svoja prepričanja, ker jih je 
živalska pestrost na tem področju preprosto očarala 
in so si takisto šli stvar ogledat. Večere smo koristili 
za lovljenje netopirjev z različnimi tehnikami. Izka-
zalo se je, da ravno pod vsakim mostom ne najdeš 
tistega, kar bi lahko pričakoval, medtem ko so jame 
pravi raj za netopirje. Sovražnik št 1 je bila vseskozi 
burja ki je lepo sušila vipavski pršut, nam pa odgan-
jala ptice, kar smo izkoristili za zadnje sončenje pred 
zimo. Živalsko izmučeni od naporne sobote smo se 
prebudili v prelepo nedeljsko jutro in se odpravili na 
bližnji Nanos (baje da so šli, sam nism biu zravn, tku 
da boo).  No u glavnem, če se ti zdi preveč piflar-
sko, kar sm napisal se kakemu terenu pridruži in se 
prepričaj da smo biologi carji.

Naravoslovni dan otrok v 
Botaničnem vrtu
Katja Lasnik

Terenski vikend v Budanjah
Rok Kosmina; Foto: Martin Kavšček 
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Ko zadiši kostanj
Tanja Đapa; Foto: DŠB/Barbara Zakšek

Bil je že pravi jesenski dan, 23.oktober 2008. Sivi 
oblaki so delno prekrivali nebo. Gospa narava, 
ta neverjetna umetnica je vse okoli pobarvala v 
rumeno, rdeče, oranžne barve... Listje je plahutalo 
in padalo z dreves, rahel hlad je začel veti v zraku in 
segati do kosti.

Popoldne se je k večeru nagibalo, ko je mamljivo 
zadišalo po pečenem kostanju. Le redki od profesor-
jev, ki so se odpravljali domov, so bili pozorni in tako 
slišali iz gozdička za Taj-mahalom smeh in glasove 
mladih zadovoljnih študentov. 

Tam pa, ob ognju, smo se greli veseli študentje 
biologije in mikrobiologije, pili kuhano vino in jedli 
sladki kostanj. Ob zvokih kitare smo skupaj prepe-
vali, se smejali in zabavali. 
Ura se je kaj hitro premikala, še vedeli nismo kdaj 
je dan prešel v noč, in na nebu se je kakor  narisala 
lunica in zvezdice so nam sporočale, da je čas za 
domov oditi.

 

Na letošnjemu kostanjevem pikniku smo študentje 
dveh študijev navezali nove vezi, katere želimo čim 
prej poglobiti. Kaj več o tem, kako smo se imeli lepo, 
pa vam zgovorno povedo tudi tele slikice. 

Spoznavni žur BF, NTF in FKKT
Lara Kastelic; Foto: Nuša Starček

9.10.2008 se je v klubu Ultra zabaval koktajl 
študentov naravoslovnih ved (BF, FKKT in NTF). V 
pričakovanju dobrega žura so karte kmalu pošle in 
Ultra je pokazal, da lahko brez problema sprejme 
nekaj sto ljudi željnih zabave. 

Klub je odprt približno pol leta in prav posebno at-
mosfero ustvarja 15metrov dolga stena polna žarnic, 
ki prikazuje različne figure in napise. Vendar pa je 
dogajanje na samem plesišču mnoge od nas pusti-
lo ravnodušne in zdolgočasene! Četrtki v Ultri so 
namreč posvečeni housu. Vendar pa vrtenje zgolj 
elektronske glasbe ne sodi na zabavo, ki je namenje-
na najrazličnejšim ljudem, ki poslušajo najrazličnejšo 
glasbo! Ne gre oporekati, da so se nekateri imeli 
odlično, a vendarle bi bilo naslednjič morda bolje, če 
bi organizatorji našli drugačen kompromis v dobro 
vseh glasbenih zvrsti. 
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Za nami je že druga mednarodna študentska konfer-
enca Life Science. Kot veste, je bila prva organizirana 
lani v Ljubljani, saj je niste zamudili kajne? (Drugače 
vam je lahko žal, kot tudi za to, ki je potekala od 10.-
14.9.2008 v Varšavi. Zato le ne zamudite naslednje, 
ki bo v Ukrajini:)

7 študentk biologije (Polona Bergoč, Ditka Jeran, Kat-
ja Kalan, Meta Konec, Špela Koren, Katja Logar, Nina 
Ražen) se je dan pred začetkom konference podalo 
na 18h popotovanje z vlakom od Slovenije do Poljske. 
Del poti smo prespale, zato je čas minil precej hitro. 
Le prebudile smo se skoraj bolj utrujene, kot smo za-
spale zaradi drnjohanja Poljakinje (kjer še čepki niso 
pomagali) oz. zatohlega zraka, ki je v tretjem nad-
stropju pograda sapo jemal (zračenje žal ni delovalo 
in okna so bila zapečatena...:)

Sredi Varšave smo na eni od mnogih avtobusnih 
postaj naletele na mehičana Ricardota, ki se je prav 
tako udeležil konference. Zaman smo čakali na avto-
bus in se na koncu zborno mesto dosegli z  metrojem. 
Že takoj na začetku smo spoznale tudi Igorja, bioke-
mika, prav tako iz Slovenije. Z osmimi člani smo bili 
ena največjih delegacij, le madžarov je bilo več-15.

Za organizacijo tokratne konference se je odločila 
skupina Poljakov, ko so se lani polni vtisov vračali iz 
Ljubljane. Kljub temu, da so bili iz različnih Univerz 
jih to pri delu ni oviralo in konferenco sta na koncu 
gostili kar dve: University of Warshaw in Warshaw 
University of Life Sciences. Nastanjeni smo bili v prav 

luksuzunih apartmajih študentskega naselja, preda-
vanja pa so potekala enkrat na eni, drugič na drugi 
univerzi, prav tako uvodna in zaključna pogostitev ... 
Dan je bil sončen in vroč ko smo se odpravili v park 
Lazienki, enega popularnejših parkov v Varšavi. Čas 
je v družbi neboječih veveric, golobov in pavov hitro 
minil, sprehodile smo se še mimo vodne palače (tako 
ji pravijo ker stoji na nakakšnem otočku) in že se nam 
je mudilo nazaj. V sobi nas je že čakala sostanovalka 
Allen iz Ugande in skupaj smo se peš odpravili čez 
Campus na otvoritveno slovestnost, uvodno preda-
vanje in banket, kasneje pa še na zabavo. Res je luk-
su če imaš prav vse na enem mestu, od študentskih 
domov ter predavalnic, do športnih objektov, jedil-
nice, trgovine, barov in kantine.

Naš tretji dan na poti je bil dan prvih predavanj, 
tokrat na University of Life Sciences. Le ta so potekala 
v dveh sklopih dopoldan in popoldan v petih različnih 
sekcijah istočasno: Molecular Biology-molecular lev-
el, Molecular Biology-cell and tissue level, Disease 
prevention with human and animal wellness, Envi-
ronmental Protection and alternative energy sources, 
kjer sta predavali tudi Katja L. in Polona, ostale smo 
bile v General biology. Naj omenimo še, da je vsak od 
90ih predstavnikov, kolikor nas je bilo na konferenci, 
moral imeti 10minutno predstavitev, nadaljnih nekaj 
minut je bilo namenjenih diskusiji. S svojimi preda-
vanji so prvi dan že opravile Špela, Katja in Polona. Ker 
je precej udeležencev manjkalo, so predavanja hitro 
minila in so bili Coffe breaki malo daljši-tako smo la-
hko okusili  skoraj vse vrste čokolade in piškotov, ki so 
bili na voljo (tovarna čokolade je bila njihov sponzor). 
Najbolj smo bili navdušeni nad tradicionalnim poljs-
kim Ptičjim mlekom... mmmm....

Zvečer je sledil  Integration evening-spoznavni žur 
z polnočnim prigrizkom, v bližnjem Clubu. Odlična 
možnost da navežeš stike z ljudmi iz celega sveta, saj 
so na konferenci poleg evropejcev prisostvovali tudi 

INTERNATIONAL LIFE SCIENCES 
STUDENTS’ CONFERENCE WAR-
SAW 2008
Nina Ražen; Foto: Nina Ražen, Katja Kalan
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mehičani, afričani, malezijci, iranci, iračani, turki, indi-
jci...Med njimi je bilo že nekaj starih znancev iz prejšnje 
konfernce, pa tudi Maček, ki se je vmes udeležil tudi 
RTŠBja na Kolpi. Spoznal nas je tudi s pijačo »Wściekły 
pies« = malinov sok+vodka+tabasco!!!

Četri dan je bil predavanj prost dan. Zunaj je pritiskal 
hud mraz, bilo je prav zimsko. Morda presenečanje 
za nekatere, ki so se naokrog sprehajale v sandalih in 
brez nogavic. Več kot smo hodili, ljubše nam je bilo, 
da smo se malce segreli, drugače pa smo uporabljali 
‘Pingvin princip’: pridi bližje, da nam bo toplo. Vodila 
nas je prijetna vodička z malce slabšo angleščino, a 
smo jo vseeno razumeli (sicer se je z domačini dalo 
še najbolje govorit ‘po naše’, slovanski jeziki imamo 
zares marsikaj skupnega). Sprehodili smo se po sta-
rem delu mesta (ki je bil ves uničen, a je zdaj prenov-
ljen), ter mimo vseh kraljevih grobov v katakombah 
pod glavno cerkvijo, slisali smo marsikatero zabavno 
zgodbico, se sprehodili tudi čez Univezo in vstopili v 
Chopinovo sobo in v cerkev, kjer je pokopano njego-
vo srce. 

Daljši oddih smo si privoščili v čokoladarnici, kjer 
nas je pričakala prava čokoladna fontana in posode 
s slastnim sadjem, ki so jih neprestano polnili. Vsak 
si je lahko naročil še vročo čokolado po lastni izbiri. 
Ena je bila boljša od druge, dokler... dokler nam vsem 
po vrsti od čokolade ni bilo slabo. Ponovno smo se 
podali v park-tokrat vodeno in v zimskih oblačilih 
oz. vsem, kar smo imeli s sabo. Ustavili smo se tudi 
v amfiteatru, kjer smo bili glavna turistična atrakcija 
za skupino japoncev, ki so se hoteli slikat z nami. In 
so se...:) Podali smo se še v Palace of Culture and Sci-
ence, si ogledali Einsteinovo razstavo ter Varšavo s 
ptičje perspektive iz 30. nadstopja. Odpeljali so nas 
tudi na tradicionalno večerjo- govrejo juho ter Py-
roge ( nekakšnimi žlikrofškimi žepki s štirimi vrstami 

nadevov) ter kompot. Ker je bilo večini še vedno sla-
bo od čokolade oz. so se pripravljali na predstavitve 
naslednjega dne je študentski blok kar hitro potihnil 
k nočnemu počitku.

Že je bil tu zadnji dan predavanj, ki jih je tokrat gostila 
University of Warsaw. Hitro, prehitro je minilo. Kon-
ferenca je bila zares na zelo visokem nivoju, tako orga-
nizacijskem, kot tudi znanstvenem. Eno predavanje je 
bilo boljše in bolj zanimivo od drugega, konca jim kar 
ni bilo, tako ali tako pa si zamudil še vsaj štiri sekcije 
podobno dobrih, če ne še boljših predavanj. Never-
jetno! Podelitev priznanj najboljšim je bilo v kristalni 
dvorani na sedežu univere v starem mestnem jedru. 
And the mermaid goes to... Katja Kalan! Bravo Katja, 
s svojo diplomsko nalogo: Asian Tiger Mosquito (Ae-
des albopictus) in the Southwestern Part of Slovenia 
si je prislužila tretje mesto v zares hudi konkurenci v 
sklopu General Biology. 

Prav vsak udeleženec je dobil tudi lično potrdilo o 
sodelovanju na konferenci, čokolado ter skupinsko 
sliko (na kateri nas je nekaj manjkalo, ker smo zamu-
dile prvo predavanje...). Tudi dekan te univerze nas je 
povabil na banket. Na hitro smo se vrnili v študentski 
dom, časa za spakirat je bilo malo in že smo bili nazaj 
na univerzi, na  zaključnem pikniku. Rajali smo do 
5ih zjutraj, ko smo se morale posloviti od vseh in se 
podati na maratonski sprehod s kufri do železniške 
postaje. Vlak smo ujele u zadnji minuti...huh...pa je 
bila pred nami spet dolga pot nazaj. 

Izkušnja je bila neverjetna, lepo bi bilo, če bi jo še 
kdaj ponovile.
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Še prvega avgusta sem premišljevala, kako naj 
najbolje izkoristim mesec, ki je pred mano. Osem-
najstega pa sem že bila na letališču… Na internetu 
sem brskala za prostovoljnimi delovnimi tabori in 
na strani organizacije SCI Voluntariat našla tabor, ki 
me je v hipu prevzel. 

Priletim v Denver, glavno mesto Colorada v Združenih 
državah Amerike. Prespim v hostlu, naslednji dan pa 
se  z avtobusom odpravim proti  Walsenburgu, kjer 
spoznam Slovenko Nušo in še dva Japonca. Po nas 
štiri prostovoljce pride Tim, ves tetoviran in z volkom 
na majici… Tabor se je začel prav zanimivo.

ZAVETIŠČE
Po uri vožnje pridemo do zavetišča za volkove z 
imenom Mission: Wolf. Leži na višini 2860 metrov. 
Presenetilo me je, da tam pravzaprav sploh ni strmo, 
ampak je to planota, ki jo obdajajo še višje planote. 
Pokriva jih trava z redkimi brezovimi gozdički.

Indijanski tipiji ter sončne celice za pridobivanje 
energije

Postavimo vsak svoj šotor in razgrnemo spalke ter 
podloge. Nato nas popeljejo na ogled po zavetišču. 
Imajo nekaj manjših stavb, kot so kuhinja, pisarna, 
center za obiskovalce in »zajčja« kuhinja, ki so zg-
rajene iz podarjenega ali recikliranega materiala 
s pomočjo prostovoljcev in donacij. Vsepovsod so 
sončne celice za lovljenje energije, ki je poleg aku-
mulatorja na staro olje edini vir energije. Če se želiš 
stuširati, moraš najprej preveriti, ali je energije 
dovolj, nato pa še količino vode, kar pomeni, da se 
tuširajo približno enkrat tedensko 
Cilj zavetišča je poskrbeti za volkove, ki jih ni možno 

vrniti v divjino.  S pomočjo teh volkov izobražujejo 
ljudi  o njihovi pravi naravi. V ZDA volkovi ne napada-
jo ljudi, medtem ko psi napadejo vsakih 10 sekund. 
Kljub temu se ljudje bojijo volkov, pse pa kujejo v 
zvezde. Glavni cilj zavetišča pa je, da bi volkovi nekoč 
spet prosto tekali. Trenutno je v naravi v ZDA le 3700 
volkov, medtem ko jih je v kletkah več kot 250 000.

VOLKOVI 
Tukaj živi 26 volkov in mešancev s psi (wolfdog)  z zelo 
različno preteklostjo. Ne morejo jih spustiti nazaj v 
divjino, saj so preveč navajeni na ljudi in preveč 
neodvisni za hišne ljubljence. 

Dve volkulji sta bili na primer vzgojeni za filmsko in-
dustrijo, a se je režiser odločil, da ne bo delal s sami-
cami. Ker nista imeli kam iti, so jih sprejeli tukaj…  
Dva druga, mlada črna volkova, sta prišla iz pasjega 
zavetišča, kjer sta preživela vso mladost. Ker volkovi 
lajajo samo takrat, ko opozarjajo na nevarnost, psi 
pa ves čas, sta mladička mislila, da bo vsak čas konec 
sveta. Ker so psi lajali za vsako »figo«, sta mislila, da 
so prav vse stvari nevarne. Še vedno sta ena izmed 
najbolj boječih volkov v zavetišču. Do ograje prideta 
le, kadar ju nihče ne vidi. Če opazita, da ju gledaš, 
bosta v trenutku izginila med grmovje. 

Spirit in Mowgli

V zavetišču je kar nekaj volkov, ki so nekoč bili hišni 
ljubljenčki, saj je to v ZDA zelo popularno. Zaradi 
tega je občutno več volkov v ujetništvu kot v naravi. 
Dokler so mladi, ni problemov, saj so ubogljivi kot 
psi. Ko pa dopolnijo 2 leti oziroma spolno dozorijo, 
postanejo dosti bolj samostojni. Razmišljajo drugače 
kot psi, saj so njihovi možgani prilagojeni njihovim 
potrebam. Psi »vedo«, da bodo dobili hrano od ljudi, 

Mision: WOLF
Nadja Osojnik; Foto: Nadja Osojnik
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medtem ko volkovi znajo poskrbeti sami zase.  Poleg 
tega želijo pri tej starosti prevzeti vodstvo v krdelu, 
preizkusiti, kdo je glavni, kje so meje… Ker smo ljudje 
telesno šibkejši od volkov, v boju z njimi izgubimo.  
Obstajajo »triki«, kako obdržati vodstvo, toda večina 
ljudi tega ne obvlada.

Ned

V času, ko sem bila tam, je prišla mlada mamica z 2 
leti starim otrokom obiskat svojo nekdanjo ljubljenko 
Daisy. Kupila jo je pred 4 leti, skrbela zanjo, jo vzga-
jala… Pri dveh letih pa  je Daisy začela izzivati svojo 
gospodarico. Gospa je vedela, da si ne more zago-
toviti vodstva, saj je bila ravno takrat noseča in bi to 
ogrozilo njenega otroka. Poiskala je pomoč in volkuljo 
pripeljala na Mission: Wolf. Lastnik zavetišča jo je po-
hvalil, da se je pametno odločila in preprečila more-
bitno nesrečo. Marsikdo namreč čaka tako dolgo, da 
volk napravi nekaj, kar je zanj normalno, za nas pa 
krvoločno, nato pa je seveda vsega kriv volk.  Dober 
primer za to je prenašanje  mladičkov. Volk mladiča 
z zobmi zagrabi za glavo in ga nosi naokoli. Če bi kaj 
takega storil dojenčku, bi ga lahko resno poškodoval, 
čeprav tega ne bi hotel. 

Abe je mešanec, ki je najprej taval po ulicah Salt Lake 
Citya v Utahu, pristal v pasjem zavetišču, na koncu 
pa so ga pripeljali sem. Rešili so ga pred evtanazijo. 
Zdaj je eden izmed pomembnejših volkov, ki skrbi 

za izobraževanje ljudi. Skupaj s svojo krušno mamo 
Maggie, za filmsko industrijo vzgojeno volkuljo, 
je  tako imenovani ambasador. Njuna odprtost in 
sproščenost do ljudi je redkost, ki jima je omogočila, 
da lahko potujeta po ameriških šolah in dokazujeta, 
da volkovi niso zverine, ki pobijajo ljudi. Kvečjemu je 
obratno.

Volkovi so zelo pomembni za vzdrževanje ravnovesja 
v naravi. Dober primer neravnovesja zaradi odsot-
nosti volkov je bil Yellowston. Tam so se veliki ras-
tlinojedci prekomerno namnožili in  preobjedli veg-
etacijo, zato se ni mogla dovolj hitro obnavljati. Ker 
pa je bilo malo rastlinja, so bili tudi rastlinojedci v 
slabem stanju. Ko so se volkovi vrnili, se je število  ve-
likih rastlinojedcev zmanjšalo, rastlinje si je opomog-
lo, prav tako pa se je izboljšalo fizično stanje rastlino-
jedcev, saj so ponovno imeli dovolj hrane. Hkrati so 
volkovi zmanjšali število kojotov, ki so pojedli skoraj 
vse glodavce in s tem stradali razne ujede. S prisot-
nostjo volkov pa veliko pridobijo tudi medvedi, ki se 
zelo radi hranijo z ostanki volčjega plena.

Brez volkov se ravnovesje sesuje, vendar se večina 
ljudi tega ne zaveda. Ambasadorji s svojimi obiski 
po šolah prepričujejo ljudi o svoji miroljubnosti in 
pomembnosti za  naravo.

BOŽANJE VOLKOV in druge dogodivščine…

Božanje Abeja

Volkov pa ne božajo samo ameriški otroci. Tudi mi 
smo jih. Preden vstopiš v njihovo ogrado, pustiš vse 
stvari zunaj, saj so zelo radovedni in odnesejo, kar-
koli dobijo v gobec. Ko vstopiš, je tvoj pogled usmer-
jen nad horizont. S tem ustvariš podobo o velikem 
pomembnem volku. Ker se pretvarjaš, da jih nisi 
opazil, se oni začnejo zanimati zate.  Usedeš se in 



27

počakaš, da volk vzpostavi očesni kontakt. Ko se to 
zgodi, ne smeš zamižati, saj to v volčjem jeziku po-
meni: »Ne maram te«. S tem volka užališ. Če volk 
pride do tebe, ga začneš narahlo božati pod vratom 
od spodaj navzgor. Nikoli ne smeš dvigniti 
roke, da bi ga pobožal po glavi, saj ga s tem prestrašiš. 
Če to narediš, ne bo prišel več k tebi. Ker se volkovi 
pozdravljajo tako, da drug drugemu povohajo zobe, 
jim morajo to dovoliti tudi ljudje. Najprej te začnejo 
lizati  po obrazu, nato pa ližejo tudi tvoje zobe. Pri 
tem moraš imeti ustnice razprte, saj ti jih v nas-
protnem primeru začnejo grizljati, kar pa boli. Če 
takšnega pozdrava nočeš doživeti, ne smeš stopiti v 
njihovo ogrado. Sliši se čudno, da ti volk liže zobe, 
a je prav zabavno. Do zdaj se ni še nihče pritoževal 
glede tega.  Zame je bila to najlepša izkušnja… No, 
vse skupaj traja maksimalno 5 minut, saj se volkovi 
kmalu naveličajo ljudi in odidejo. Sploh pa to stori le 
nekaj najbolj pogumnih volkov, ostali zbežijo takoj, ko 
se približaš vratom.

Zabavni in lepi trenutki so se kar vrstili… Obiskali 
smo prekrasne peščene puščave, ki se nahajajo kar 
sredi visokega gorovja Rocky Mountain. Spali smo v 
puščavi, igrali na kitaro, opazovali zvezde… Naslednji 
dan smo se povzpeli na več peščenih vrhov in se z 
glavo navzdol spuščali po pesku.

Hoja po peščenih sipinah

Ogledali smo tudi Bishop castle. Grad, zgrajen iz 
kamnov in podarjenega jekla , je res pravljičen. Je 
velik, vsa okna so polna vitražev, stoji sredi neokrn-
jenega gozda in ko smo bili mi tam, je bil zavit v me-
glo. Ne samo pravljičen, tudi rahlo srhljiv, temen in 

skrivnosten je bil…

Poleg vsega smo spali v indijanskih šotorih-tipijih, 
božali konje, gledali filme o volkovih, kuhali naciona-
lne jedi, kurili taborni ogenj in se zabavali pri komunici-
ranju v različnih jezikih. Slovenščina je za Američane 
zvenela kot navadno blebetanje, japonščina pa je 
tako zvenela nama z Nušo. 

In kaj smo pravzaprav tam delali? Večino časa smo 
bili amaterski mizarji. Zgradili smo podest, na kat-
erega smo postavili ograjo in klopco. Sestavili smo 
pomična vrata za hlev, pomivali posodo, preložili cel 
tovornjak sena. Skrbeli  smo tudi za volkove, saj smo 
pridno pomagali pri njihovem hranjenju in polnjenju 
posod za vodo.

Podest, ki smo ga ustvarili

SKRB ZA VOLKOVE
Hrano dobijo vsak dan, vendar je to le mala skledica 
kuhanega mesa z dodanimi vitamini in/ali zdravili-od-
visno od starosti in zdravja posamezne živali. Dvakrat 
na teden pa dobijo surovo meso in kosti. Seveda je 
količina hrane spet odvisna od posameznika. Stari 
volkovi dobijo manj nevarne kosti, kot so sklepi, 
medtem ko mladi dobijo tudi bolj ostra rebra.  Za 
vso hrano pa se imajo ti volkovi zahvaliti okoliškim 
rančerjem, ki zavetišču darujejo stare, bolne ali pogi-
nule konje, krave ali bivole. Ko pripeljejo mrtvega kon-
ja, so vsi ljudje, ki so takrat tam, dobrodošla pomoč. V 
času tabora se je to zgodilo kat trikrat. Konja so obe-
sili na posebno stojalo in ga razrezali na večje kose. 
Nato smo prišli na vrsto mi in te kose zmanjšali na 
velikost limone.  Ker imam veliko raje žive kot mrtve 
živali, je bila to zame dobra lekcija o krogu življenja. 
Ko nekaj umre, se drugo rodi. Mrtev konj pravzaprav 
pomeni življenje za volka.  Poleg  smrti konjev pa smo 
doživeli tudi smrt dveh 15 let starih volkov, ki smo 
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jima izkopali grobove na vrhu hriba.

Volkovi pa poleg hrane potrebujejo tudi prostor. Tam 
so imeli na voljo obilo prostora, saj sta dva volko-
va imela tako veliko ogrado, kot jo ima v kakšnem 
živalskem vrtu celo krdelo. Ja, volkovi niso živeli v 
krdelih, ampak le po dva skupaj, ponekod celo le 
eden. V naravi se volk, ki je na dnu lestvice, lahko 
umakne pred preveč nadležnimi višje rangiranimi 
volkovi, znotraj ograde pa to ne gre. Včasih so jih 
imeli skupaj, a so se pogosto tepli za višji oziroma vo-
dilni položaj.  V teh ogradah zdaj živijo parčki in pa 
krušni starši s svojimi posvojenci. Ko samec in samica 
najdeta svojega življenjskega partnerja, ostaneta do 
smrti skupaj. Volkovi, ki si niso všeč, ne morejo živeti 
skupaj. Poizkusili so predstaviti arktično volkuljo en-
emu izmed volkov, ki mu je »punca« ravno umrla, a 
se sploh ni zmenil zanjo. 

Mrtev konj, ki smo ga razrezali za hrano

Življenje volkov je drugačno od našega, prav tako 
tudi življenje teh ljudi. Nekega dne se želim vr-
niti tja… Tudi vi lahko izkusite kaj podobnega. 
Samo po internetu je treba malo pobrskati… 

Za konec pa še en lep volčji pozdrav!
 Uživajte!
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Biološka lirika
Umetniško navdihnjeni biologi
Foto: Martin Kavšček

.

Nocoj ... s teboj
 
 

Prečudno je ... ali pa morda Sodobno
težko reči je ... morda preveč turobno

a vem, kaj želel bi reči,
ne vem pa kako uteči

utripu današnjega sveta
ne - pa vem: če skupaj sva-

je svet spet lep
ni več v črno noč odet

a vendar tudi noč s teboj,
edina do sedaj,

bila je dan .. in zmaj
v meni mirno spi.

A vsak dan, vsak “nocoj”
si rečem: morda s teboj

spet imel bom čast klepetati,
pa kar tako, med brati;)
Pa tisti zmaj ni tolovaj,

ne, je prej tiger,
ki želi si iger

in pogovora, besed topline,
stiska rok sredi bele zime.

Želim si otrok - s teboj, res,
ker vem, da bo tudi pes,

ker vem, da bom s tabo ves
in cel. Kot ti z menoj

in vsak zase sva že, nocoj.

Oziroma-karkoli

Vsak doživeti trenutek je lahko zanimiv,
s soncem obsijan,

a ti moraš sprejeti izziv,
da lahko že z malenkostmi polepšaš mi dan.

Prepusti se toku življenja,
Uživaj, dokler še velikih ni skrbi,
toda pusti, da preveč ne odnese te

In vedno prisluhni kar srce ti govori...
Kadar iti je najbolj hudo,

Ko si res čisto na tleh,
Se spomni na prijatelje,
S katerimi se imaš lepo,

Ki ti pomagajo hoditi po strmih poteh.
Včasih moraš pozabiti na vse,

Privoščiti najbolj noro zabavo si,
Pleši, zabavaj se

In ne oziraj se na to,
Kaj si drugi mislijo.

Takrat zgodijo najlepše se stvari,
Čas prehitro ti beži,

Preden prešteješ do tri,
Že konec  je noči,

Kar se zgodilo je pa počasi bledi.
Zjutraj vse spet znova se začne,

Nova zgodba, nov začetek le,
Šola, služba oziroma karkoli na urniku pač je.

Takšno je to življenje,
Enkrat daje, drugič jemlje.

Ti pa kot košček nevidne si sestavljanke,
Ki nenehno povečuje se,

A sestavi do konca nikoli se ne.
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BIOOBUP

Je smet...
velika - figa.

Omara na drevesu, 
glava na kolesu, 
jezik na kolenu, 

breme na ramenu.

os claviculare
os naviculare
os lacrimale

os nasale
to dela iz nas budale.

Možgani - cerebralis,
skisani kot zelje,

kam to pelje?

Liter kave je premalo,
da spomniš se, 
kje imaš ralo.

Še matrike in determinante,
diferenciali in odvodi

to res škodi!

Kaj pa celica in zoologija,
ko vse to moraš znati, 

se ti zdi
..to je polomija.

Integumum, prebavila in gibala
kdaj bom jaz vse to znala?

Pa še fizika je sranje,
tok, napetost - to so sanje...

..to je sranje...

MOJ SOŠOLEC

Moj sošolec stalno mi nagaja,
Krede meče, v učilnici razgraja.

Riše mi v zvezek čičke račke,
Drugim otrokom krade igračke.

Pri vajah razbija s preparati, 
Čudno, da sploh naučil se je brati.
Na fiziologiji vleče žabe za krake,
Pri zoologiji ni mar mu za srake.

Rad ima pravzaprav le še rastline,
Ampak to le tiste ta fine,

ki namaka jih in pije.
Oh sošolec  - glej, da te ne zvije!

URBANA GROTESKA

Zeleno sonce krivo visi,
Hruška je trpka,

Pecelj boli.

Pritisnem na tipko, sendvič pojem,
Namesto lemurja v klavnico grem.

Po razbrazdanem lubju kaplja drsi,
Globoko v gozdu polž zakriči.

Želva nesramna mi žveči oko,
Kuščar mi leze globoko v uho.

Kje so vse srne in vresje?

Sveta Marija pomagaj mi ti,
Prižgi mi ekran, ugasni luči.

Ni mi živeti brez MTV-ja,
O, daj, pomagaj Marija.

    Svetobolca
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BIO skice
Katja Zeme

Katedra za genetiko
genetiki; Foto: Martin Kavšček
Genetika je veja biologije, ki je vedno pomembnejša. 
Zato smo se uredniki AR odločili, da jih obiščemo. 
Prosili smo jih za informacije o njihovem raziskoval-
nem delu in nastal je naslednji prispevek:

Izredna sposobnost bakterij, da se prilagajajo spre-
membam v okolju, se odraža v porastu odpornosti 
patogenih vrst proti antibiotikom, porajanju novih 
patogenov in specializaciji za ekstremne mikro-niše. 
Zdravljenje bakterijskih okužb v svetovnem merilu 
zelo resno ogroža njihova odpornost proti antibio-
tikom. Nujno je natančno spremljanje pojavljanja de-
terminant virulence patogenih vrst, proučevati nove 
potencialne protimikrobne substance, nove tarče an-
tibiotikov kakor tudi metagenome izbranih ekoloških 
niš. Člani katedre za Molekularno genetiko Oddelka 
za biologijo, BF, se že vrsto let ukvarjamo z opisno 
tematiko.

Model E. coli

Področja naših raziskav so naslednja:
1.) Prisotnost genov za odpornost proti antibio-
tikom in nekaterih toksinov (npr. hemoliznih), ki 
so kodirani na mobilnik genetskih elementih. Po-
javljanje in prevalenca le-teh pri sevih izoliranih iz 
človeka (urina bolnikov z vnetjem sečil). Kakor tudi 
pri bakterijskih sevih izoliranih iz prebavnega trakta 
nekaterih nevretenčarjev in vretenčarjev. Omenjene 
gene iščemo tudi v okoljih, kot so čistilne naprave, 
onesnažene reke ter v živilih in na uvoženem sad-
ju. Na podlagi sorodnosti samih genov, kakor tudi 
mobilnih elementov, želimo ugotoviti ali se geni iz 
»okoljskih« vrst in sevov lahko mobilizirajo v poten-
cialno patogene bakkterijske vrste in seve. V okviru 
teh raziskav nas še posebej zanimajo sledeče teme:
   Pojavljanje novih alelov  in raznos plazmidno kodi-
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rane odpornosti proti kinolom in beta-laktamazam s 
širokim spektrom delovanja s podobnimi plazmidi v 
različnih sevih.
   Pojavljanje in analiza gena za hemolizin iz seva bak-
terije Stenotrophomonas maltophila, ki je bil izoli-
ran iz prebavnega trakta kopenskega rakca Porcellio 
scaber.
   Izolacija in analiza nekaterih genov, ki kodirajo vir-
ulenco in rezistenco, iz celokupne metagenomske 
DNA, dobljene iz treh vzorcev (dotok, areacijski ba-
zen, iztok) v izbrani čistilni napravi.
   Iskanje novih mobilnih elementov ter genov na mo-
bilni elementih, ki sodelujejo v metabolizmu, pri bak-
terijah izoliranih iz prebavnega trakta človeške ribice 
(Proteus anguinus).
   V načrtu je proučevanje vpliva izbranih antibiotikov 
in drugih dejavnikov stresa, kot so onesnaževalci 
v okolju, na horizontalni prenos nekaterih genskih 
markerjev v bakterijskih biofilmih.

2.) Pregledujemo virulentni potencial zunajčrevesnih 
patogenih sevov bakterije Escherichia coli (ExPEC, v 
ta namen pregledujemo različne zbirke E. coli (uri-
narni, kožni, septični, ...). Sledimo pogostosti genet-
skih zapisov za sintezo posameznih virulentnih deja-
vnikov ter filogenetskih skupin.
Zanima nas pestrost sevov E. coli v črevesni flori 
goveda – z ERIC-PCR analizo in »in-well« plazmidno 
izolacijo sevov iz črevesne flore goveda ugotavljamo 
raznolikost sevov E. coli v posamezni živali, na kmeti-
ji, preverjamo tudi zapise za virulentne dejavnike 
črevesnih patogenov.
Proučujemo  prenos otoka patogenosti HPI z zapisom 
za jersiniabaktin – z vertikalnimi prenosi med bakteri-
jami poskušamo ugotoviti na kakšen način se otok 
patogenosti HPI prenaša (konjugacija, transdukcija).
Proučujemo pomen gena rmoA – s PCR preverjamo 
pogostost zapisov za RmoA v različnih zbirkah E. coli 
in z mutiranjem gena RmoA na plazmidu pRK100 
želimo ugotoviti njegov pomen za konjugacijo/rep-
likacijo.
     
3.) Podrobno proučujemo poglavitna regulatorja 
odziva SOS proteina, RecA in LexA. SOS odziv je 
vpleten pri popravljanju poškodovane DNA, pojavu 
in raznosu rezistenc proti antibiotikom ter virulent-
nih  dejavnikov patogenih bakterijskih vrst.
 Proučujemo kolicine, antibiotike bakterije E. 
coli, uravnavanje njihove sinteze, njihovo protimik-
robno aktivnost, kakor tudi njihov vpliv na izražanje 
genov bakterij.

Ker so dosedanje raziskave proučevale odziv SOS 
zlasti v laboratorijskih sevih bakterije E. coli, nas za-
nima omenjeni odziv v patogenih sevih, saj so le-ti 
povzročitelji številnih okužb.

4.) Opisujemo strukturno in aktivnost mikrobne 
združbe biofilmov slovenskih jam z uporabo 
metagenomike in metod fluorescentne hibridizaci-
je in situ. Tovrstni opis nam bo omogočil nadaljnje 
metagenomske/metaproteomske študije.
Nameravamo proučevati kristalizacijski bazen solin 
kot modelni sistem za opredelitev vloge virusov bak-
terij, bakteriofagov, pri dinamiki mikrobnega geno-
ma. Spremljali bomo dinamiko mikrobnih genomov v 
kristalizacijskem bazenu z rednim odvzemom vzorcev, 
izolacijo fagne in mikrobne metagenomske DNA, 
določanjem nukleotidnega zaporedja s pirosekveni-
ranjem in bioinformatično primerjavo zaporedij.

V okviru našega raziskovalnega dela sodelujemo z 
raziskovalnimi skupinami Univerz v Španiji, Veliki 
Britaniji, na Nizozemskem in v Izraelu.
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Študentske volitve
Larisa Gregur; Foto: Tea Knapič

Kako to, da si se odločila, da boš kandidirala za pred-
stavnico oddelka za biologijo v ŠOBF oz. kako si sploh 
zvedela za to pozicijo, volitve?

Odločila si se, da boš sprejela ta izziv. Kako so po-
tekale priprave na volitve? Kako je potekal tvoj dan v 
času kampanje in volitev?

Pozneje si tudi izvedela, da nimaš protikandidata iz 
stranke SAS. So bile po tej novici zate volitve manj 
stresne? Se je zate sploh kaj spremenilo?
(čestitke za izvoljeno mesto )

Koliko si se v tem času lahko posvetila faksu? In dru-
gim obveznostim?

Kakšen je bil predvolilni “boj” med kandidati, med 
strankami – si kaj zasledila in občutila oz. si bila deležna 
kakšnega »boja«?

Kaj si odnesla od teh volitev, dogodkov (slabo, dobro)? 
Kaj pričakuješ v prihodnosti – kakšne naloge boš imela, 
kakšna bo tvoja dejanska funkcija?

Bia Rakar je študentka biologije, sistematsko-ekološki 
blok. Je Primorka, ki se v prostem času posveča svojim 
prijateljem in fantu ter lovljenju metuljčkov. Redkok-
daj nenasmejana in vedno pripravljena pomagati. 
Težko reče ne, kar jo je pripeljalo tudi do tega intervju-
ja in do tematike le-tega. Pa poglejmo..

Kaj ŠOBF je in kaj se tam dela, sem izvedela že preko 
društvenih projektov. 
Vedela sem, da v letošnjem študijskem letu poteče 
mandat dosedanji predstavnici biologije in da še niso 
našli nikogar, ki bi jo nadomestil. Odkrito povedano se 
mi niti sanjalo ni, da bi to lahko bila jaz. 
Zgolj iz radovednosti sem se udeležila enega izmed 
sestankov ŠOBF-ja, kjer so me ostalim članom pred-
stavili kar kot kandidatko za predstavnico biologije in 
ker se očitno še nisem naučila reči ne.. Sem izziv tudi 
sprejela. 

Redno smo se srečevali na sestankih, kjer smo se 
dogovarjali o oktobrskih projektih, predvsem pa o vo-
lilnem  materialu, izdelovali zloženke s predstavitvami 
ŠOBF-ja, projektov, ki jih nameravamo izpeljati. Veliko 
stvari smo se dogovorili kar preko mailov.
Najintenzivnejši so bili zadnji dnevi pred volitvami - 
vsak dan smo se srečevali na ‘’štabu’’, kjer smo izde-
lovali in urejali najrazličnejši propagandni material 
ter pomagali kandidatom iz drugih faksov. Delo se je 
zavleklo do poznih večernih ur, običajno kar do enih 
ali dveh zjutraj.
Med volitvami sem se s študenti, ki so mi pomagali, 
dobila že ob 7:30 - postavili svoj ‘’štant’’ in čakali na 
prihajajoče študente. Vsakemu smo skušali razložiti 
kaj se dogaja, kaj so volitve, kaj je ŠOBF, kakšni so bili 
in bodo naši projekti.. Delili smo tudi propagandni ma-
terial. Verjamem, da je bilo to za mnoge tudi moteče, 
vendar menim, da bi vsak moral vedeti za kaj se gre. 
Konec koncev je naš cilj delati v korist študentov.
Nagovarjanje se je končalo ob 18:00, ko so se volitve 
uradno zaključile. Pospravili smo ‘’štant’ ter nadzoro-
vali štetje glasovnic.

Sama nisem bila deležna nikakršnega ‘’boja’’. Sem 
pa slišala mnogo zgodbic, ki so jih pripovedovali 
drugi kandidati. Eni izmed naših (modrih) kandidatk 
so pobarvali avto v oranžno, nekatere so zastraševali 
po telefonu in celo osebno, širili so neresnične 
govorice - med drugim je naš kandidat od drugih 
izvedel, da ima doma BMW-ja, ki naj bi si ga kupil 
z denarjem namenjenim za projekte, kar seveda ni 
res, saj nima niti avta.

Ko sem izvedela, da nimam protikandidata sem si 
vsekakor oddahnila. Dela pa zato ni bilo nič manj, saj 
sem vseeno razlaga študentom kaj se dogaja in jih 
spodbujala naj podprejo našo listo. Kajti ostali naši 
kandidati so imeli protikandidate in jim je vsak glas 
prišel prav.
(čestitke še Damjanu Vinku in Tadeji Žohar za izvolje-
na mesta)

Časa je ostalo zelo malo oz. nič. Med samimi volit-
vami sem se udeležila le obveznih vaj,  za druženje 
s prijatelji, društvene in ostale obveznosti mi je 
pa zmanjkalo časa. Konec koncev je bilo tudi malo 
spanca. 
A sedaj, ko je že vse minilo, že skoraj pogrešam 
kopico obveznosti in pomanjkanje časa , hkrati pa 
še  bolj občudujem tiste, za katere vse to predstavlja 
njihov vsakdan.  

Od teh volitev sem odnesla ogromno, spoznala sem 
veliko novih ljudi (tudi iz drugih faksov), izvedela ve-
liko novih informacij. Poleg tega pa sem za izvedbo 
mnogih stvari morala premagati svojo sramežljivost.
Slaba plat pa je razočaranje, ki so ga prinesla nekat-
era izkustva, saj nisem pričakovala toliko podle igre 
med študenti. Nisem si predstavljala, česa so nekat-
eri sposobni zgolj zato, da bi zmagali. 
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Kakšni so bili izidi volitev na drugih oddelkih BF?

 Bi še sama kaj rada dodala? Povedala kaj tistim, ki so 
oddali svoj glas zate?

V prihodnosti pričakujem še mnogo novih izzivov in 
veliko izkušenj, ki jih bom morda lahko uporabila še 
v prihodnje. 
Moja dejanska funkcija bo izvajanje projektov v 
sodelovanju z DŠB-jem, spodbujala bom študente k 
aktivnejšemu obštudijskemu delu, predstavljala bom 
nas, študente biologije na sejah ŠOBF.. Vsekakor vem, 
da dela zlahka ne bo zmanjkalo.

Kot predstavnica biologije v ŠOBF in kot svetnica 
DŠB se bom vsekakor potrudila uresničiti vse svoje 
obljube; ohraniti in morda izboljšati že tradicionalne 
projekte, kot so Ekosistemi Jadrana, RTŠB, študentsko 
raziskovanje vrstne pestrosti (terenski dnevi in viken-
di), ter uvesti nekaj novosti: plesni tečaj, organizirali 
bomo okroglo mizo, kjer bomo razpravljali o aktual-
nih bioloških temah, poslušali potopisna predavanja 
študentov, ki so poletje preživeli v tujini, organizirali 
turistične izlete na različnih koncih Slovenije in tudi 
izven nje.
Rada bi še poudarila, da so vsi projekti hkrati tudi 
projekti DŠB, njihova izvedba pa je odvisna tudi od 
drugih oseb. 
Če ima kdorkoli kakšen predlog, želi kaj organizira-
ti ali voditi naj mi napiše mail ali pride kar osebno 
v društveno sobico, z veseljem bomo sprejeli vaše 
predloge in kritike.

Člani modre ekipe na BF smo si pomagali, se med 
seboj podpirali in se v ‘’boj’’ podali odločno, z že v 
naprej določenimi cilji. Naš cilj ni bila zmaga z neved-
nostjo študentov. Trudili smo se, da bi študenti razu-
meli in se z razumom tudi odločili. Trud, ki smo ga 
vložili, je bil poplačan tako, da so na vseh oddelkih 
zmagali predstavniki modre liste Nisi sam.

Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi stali ob strani in mi 
pomagali med volitvami ter s tem olajšali delo.
V imenu cele ekipe Nisi sam pa bi se zahvalila vsem 
tistim, ki ste glasovali za nas in nam s tem zaupali. Ne 
bomo vas razočarali!

Kaj nameravaš spremeniti oz. boš uresničila svoje 
obljube volivcem?
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