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UVODNIK 
 
Če tole berete, nam je uspelo. Antirepresor ni samoumevna zadeva in ni neka dejavnost 
DŠBja, ki je zato, da je. To je prav posebno glasilo študentov biologije in če držiš to prvo 
številko v tem študijskem letu v roki, sem skoraj 95-odstotna, da si študent in da si študent 
biologije, torej je to TVOJ časopis. 
 
Lastnih stvari pa navadno ne kritiziramo, zato tudi Antirepresorja ni potrebno dajati v nič, raje 
poiščite krivca – urednika, torej mene, in vse svoje nezadovoljstvo strnite v konstruktivno 
kritiko! 
 
Preden Antirepresor uporabite za kurjavo, podložitev mize ali za stranišče vašega psa, le 
preberite vsebino, ni vrag, da ne boste našli vsajenega zanimivega, duhovitega, 
informativnega prispevka. Morda vas kaj celo tako pritegne, da boste začutili neustavljivo 
željo po pisanju… Takrat ne odlašajte predolgo, poprimite za pisalo in pišite, pišite, pišite! Če 
pišete zase je pohvalno, saj lahko šele s pisanjem uredimo svoje misli, če pa pišete za 
naslednjo številko Antirepresorja, toliko bolje! 
 
Naj vas ne odvrne vaša samokritičnost, da ne znate pisati ali pa napačna misel, da kar zanima 
vas, ne bo drugih. Ljudje smo različni in kar je meni zanimivo, komu med vami ne bo, ampak 
sem prepričana, da bo vaš prispevek pritegnil veliko ljudi, ki lahko tako odkrijejo novo 
zanimanje. Tudi vaš stil pisanja se lahko marsikomu zazdi duhovit, izviren, simpatičen, tako 
pa pridobite super popotnico za krut svet zaposlovanja – samozavest pri izražanju in pisanju! 
 
Saj veste, kaj je rekel Hugo: »Skupaj nama bo uspelo!« 
    

Še na veliko številk NAŠEGA Antirepresorja, 
 
         Vesna 
 
Urednici se zahvaljujeva Alešu Sedlarju, ki je 
narisal karikature po najinih željah, Damjanu 
Vinku, ker je bil vedno prijazen in strpen ob 
najini nevednosti, ter vsem avtorjem prispevkov. 
Še posebej pa bi se radi zahvalili profesorici 
Jasni Štrus, ki se je, za razliko od nekaterih 
študentov, vzela čas in nama prijazno odgovorila 
na vprašanja.  
Za konec pa bi le še postavili vprašanje: Luka 
Mohar (prvotni oblikovalec), kam si se skril??? 
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KRATKA BIOLOŠKA ANKETA ZA ŠTUDENTE 
UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
Kdor pravi, da nima predsodkov, ne ve, kaj 

predsodki so. Torej, vsak ima v glavi neke predstave o 
določeni stvari in če te stvari ne pozna dovolj dobro, pa 
ima vseeno predstavo o njej, govorimo o predsodkih. 

Žal imajo nekateri predsodki tragične posledice 
(npr. zatiranje in manjvreden odnos do temnopoltih ali 
bolj »aktualno« do muslimanov), v tej kratki »anketi« 
pa sva se osredotočili na »neškodljive« predsodke. 

Ko sva se tako vsakodnevno pogovarjali o 
študentih in razglabljali kako ni nič čudnega, da ta in ta 
misli samo na korist in je grozno preračunljiv, saj 
vendar študira ekonomijo in kako je ta in ta nesposoben 
komuniciranja, saj je računalničar in ta in ta misli kaj 
je, saj je na FDV-ju (verjameva, da ostali biologi 
nimate takih predsodkov☺), sva razmišljali kakšne 
predsodke imajo ostali študenti o nas, biologih… 
 
Preden sva se lotili »raziskave« sva (kot je to potrebno) 
postavili hipotezo:      
 
V glavah ljudi biologija in biologi zasedajo posebno 
mesto. Biologija je veda, polna nesmiselnih podatkov 
in »piflarije«, biologi pa so ljudje, ki raziskujejo 
rastline in živali, po možnosti z lupo in catcherjem v 
rokah.  Nato sva odšli preverjat, kaj v resnici o biologih in biologiji menijo študenti Univerze. 
V Ljubljani  
 
1. Kakšne so tvoje asociacije na študij biologije? 
 
Matej, študent računalništva: »Laboratorijski eksperimenti, veliko teorije o celicah, 
ribosomih.« 
Simon, študent računalništva: »Seznanjanje z metodologijami dela, spoznavanje 
biologije kot take, detajlno spoznavanje nekaterih področij biologije.« 
Boštjan, študent ekonomije: »Seciranje, lovljenje živali po travnikih in gledanje v 
mikroskop, ter veliko učenja na pamet.«  
 

Med dvema študentkama, se je vnel zanimiv dialog: 
Maja, študentka računalništva: »Rožice, mitohondriji.« 
Mojca, študentka socialnega dela: »Kaj so to mitohondriji?«  
Maja, študentka računalništva: »To so tisti mikroorganizmi.« 

 
Hm...ja? Ali je imela v mislih  simbiontsko teorijo? 

 
Nekateri pa imajo zelo zanimive asociacije na naš študij, za katere ne vemo, kaj čisto točno 
pomenijo. Če kdo ve, naj piše na e-mail Antirepresorja.  
Simon, študent zootehnike: »Žaba.«   
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2. Asociacije pod besedo biolog! 
Mojca, študentka socialnega dela: »Nekdo, ki brska za mikroskopom.« 
Mojca, nismo vedeli, da se da za mikroskopom brskati! 
 
Simon, študent zootehnike, je bil spet zelo izviren: »Žabar.« 
 
Nataša, študentka kulturologije, FDV: »Nekdo, ki cele dneve skače po travnikih za 
žužki, ima doma shranjene razne posušene primerke žužkov in je zagrizen 
okoljevarstvenik.« Na tem mestu bi se kar strinjali z Natašo ☺.  
 
Seveda jih je največ odgovorilo, da so to ljudje, ki jih zanima narava, rastline, živali, 
ekologija, so pa tudi taki, ki pomislijo kaj drugega.  Matej, študent računalništva: 
»Čiščenje vode in proučevanje enoceličnih organizmov.« 
Matej nam je naknadno povedal, da je njegov stric biolog v nekem podjetju, ki se ukvarja s 
čiščenjem voda. Ali ima mogoče to dejstvo kaj opraviti z njegovimi intelektualnimi odgovori? 
 
3. Kratko preverjanje znanja biologije!  
Na tem mestu nas je zanimalo, koliko o vsej tej biološki »piflariji« vedo študenti.* 
Kam uvrščamo delfina? 
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* Brez komentarja... 
Kaj si predstavljaš pod Lacerta agilis? 
Simon, študent računalništva: »Nekaj gibčnega, hitrega.« 

Simon, študent zootehnike: »Nekaj špičastega in gibljivega.« 

Nekateri  očitno obvladajo latinščino;  agilis namreč v dobesednem prevodu pomeni gibčen.  
Trije pa so našega martinčka uvrstili med rastline, od tega dva med alge. Očitno bomo morali 
spremeniti Hadžijev sistem! Po predstavah teh dveh anketirancev najverjetneje » lacerta« 
pomeni zelena, »agilis« pa alga, kar po logičnem razmisleku niti ni tako napačna asociacija.    

 
Kje se nahaja Musculus obliquus abdominis externus?  
Šest izmed 13ih so povedali, da je to trebušna mišica. Ostali so 
odgovarjali z »Ne vem.«, »Nimam pojma.« ali »Naslednje 
vprašanje.« Zmagal pa je Majin odgovor; 
Maja, študentka računalništva: »Mislim, da je to penis, 
ker je externus podaljšek.«  
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Kakšna je razlika med eno- in dvokaličnicami? 
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eno so grahi, drugo pa trave 

ne vem 

To je sicer tisto vprašanje, katerega odgovor smo poslušali približno polovico 5. razreda 
osnovne šole. 
Prosiva, bodite pozorni na enoživke in dvoživke!  
* Glede na nekatere odgovore (glej prvo vprašanje) bi lahko rekli, da nekateri ne vedo več, 
kaj je biološka piflarija in kaj je splošna razgledanost. Mogoče jim kakšno predavanje 
društva Morigenos (društvo za opazovanje vodnih sesalcev) ne bi škodilo. 
 
4. Kaj ti predstavlja največji svetovni problem? 
Nekaj jih je odgovorilo, da je to ekologija, 
kar pa lahko povežemo s tem, da je bila 
celotna anketa bolj biološko usmerjena.  
Nekaj ostalih odgovorov:  
Mojca, študentka 
socialnega dela: 
»Denar se prevečkrat 
daje tja, kjer ni 
potreben.«   

Matej, študent 
računalništva: 
»Neumnost družbe, 
ljudje ne vidijo 
problemov, dokler niso 
posledice nepopravljive.« 

Simon, študent računalništva: »Dokaj 
resen problem se mi zdi uvajanje »Big 
brotherja«. Ampak tega se zelo malo 
ljudi zaveda. Po domače povedano pa 
gre itak vse v k....«  

Boštjan, študent ekonomije: »Da se 
ljudje preveč ukvarjajo s stvarmi, ki 

niso pomembne in jih na primer samo 
napihnejo mediji, danes bi bila to ptičja 

gripa.« 

Kristina, študentka FF: 
»Onesnaževanje okolja in 
ozračja, poleg lakote in 
nesmiselnih Bushevih vojn, 
seveda.« 
 
Najina hipoteza se je izkazala 
za dokaj pravilno, ušteli sva se 
le pri naših »pripomočkih« 
raziskovanja, lupo bi moral 
zamenjati mikroskop, no ja, za 

catcher pa večina še nikoli ni slišala (za 
tiste, ki ne vejo: to je tista mreža, s katero 
biologi lovimo žuželke po travnikih).   

Očitno se vsi zavedajo, da smo ena 
posebna podvrsta, ki skače okoli po gričih 
in dolinah, obuta v »hojzerje« in oblečena 
v terenske »cote« ter raziskuje živalce in 
rastlince ter njihove stranske produkte…

Naj živi biologija in biologi! 
Vesna&Ana 
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KO ŠTUDENT NA KOMNO GRE 
 

Ker se je sistematske botanike 
nemogoče naučiti v naši botanični vajalnici, 
je v okviru tega predmeta na učnem sporedu 
drugega letnika vsaj troje terenskih vaj. 
Konec maja sta dve enodnevni, okolica 
Ljubljane in Kras, konec junija pa še 
večdnevna gorska tura. V lanskem šolskem 
letu so nas na tej odpeljali na Komno.     

Navsezgodaj izpred Tivolija in marš 
na Gorenjsko. V sivem jutru so nas odložili 
pred Kočo pri Savici (653 m n.m.). Na našo 
srečo smo prtljago predali žičnici. Ne pa 
vse: obvezni terenski herbarij (debel imenik 

ali kar plastična vrečka) in beležnica sta romali z nami. Čez Komarčo in mimo Črnega jezera. 
Asistent (Božo Frajman) je narekoval, mi pa pisali: visoko stebrikovje, listavci, praprotnice, 
endemiti. Težko bi rekla, da smo kakšno izpustili. Četudi je bila pot komaj dovolj široka za 
enega in nas je 50 študentov stalo eden za drugim v razpotegnjeni koloni, asistentov glas pa je 
zadnjim študentom v koloni le medlo 
odmeval v daljavi, smo se ustavili in 
zapisali. V poznih popoldanskih urah smo le 
prilezli do Doma na Komni (1520 m n.m.). 
Namestili smo se v sobe po štiri in sobo za 
deset, pojedli ričet ali golaž, nato pa je 
sledilo še obvezno poročanje, potem pa pivo 
v potokih in vsesplošna veselica.  

Lanževica (2003 m n.m.), alpinski 
svet, je bil naš cilj naslednji dan. Razdelili 
smo se v dve skupini. Ena je sledila vodstvu 
doc. Jogana, druga vodstvu asist. Frajmana. 
Dolge noge asistenta so tokrat preskakovale 
Urtico dioico, mi pa smo delali široke ovinke naokrog. Kmalu smo se srečali z drugo skupino, 
sledilo je kratko predavanje, počitek. Ko se je zrak že močno zredčil, nebo stemnilo in smo 
brzeli po golih grebenih mimo ruševja, sviščev, špajk in slečnikov, v daljavi ne tako daleč 
stran pa je grmelo in bobnelo, smo se začeli spraševati, kdaj se bomo vrnili na toplo. Ne še 
tako kmalu, našega dvatisočaka in združbe triglavske rože še nismo osvojili. In prav tam, na 
vrhu, je počasi začelo kapljati. Potem pa vse bolj in bolj, dokler nas ni pralo celo debelo uro, 
ko smo se med strelami v drncu vračali nazaj. Mokri kot rožice do vseh prevodnih sistemov in 
mobitelov smo bili veseli, da smo se srečno vrnili. Zvečer smo zopet poročali, potem pa smo 
se sentimentalno poslovili od asistenta, s katerim se večina ne bo več videvala: naš letnik je 
sestavil pesmico in mu jo celo zapel. 

Tudi zadnji dan smo izkoristili, kolikor se je le dalo. Ponavljali smo celo pot navzdol. 
In kdor še ni znal na pamet stotih vrst in jih imel v svoji beležnici zapisanih dvesto, je to storil 
ta dan. Na poti domov smo se ustavili še na Bledu, kjer smo namesto kremšnit naleteli na 
hudega natakarja, se stiskali pod streho, od vseh strani pa je pihal veter in nosil dežne 
kapljice. Da terenskih ni bilo prehitro konec, smo med nalivom reševali še mobitel iz 
kanalizacijkega jaška, najprej s smrečjem, nato pa s pogumno roko vrlega sošolca...        

Maja 
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PTIČARSKI TEREN NA BARJU, 22. DAN VINOTOKA 
 

Zjutraj smo se kolikor toliko točno zbrali na makadamskem parkirišču med biološkim 
sredičem in Živalskim vrtom Ljubljana. Organizatorka je nekoliko zamudila, vendar nekaj 
minutk se ji poda. Zavoljo preglednosti bom omenil samo nekaj živali, ki so nam prečkale 
pot.  

Vodja Tomaž je bil že zelo zgoden, in že med čakanjem smo ga zasuvali z vprašanji á 
la: “Kater ptič je bil pa to?”.  

Najprej smo se odpeljali do ribiškega doma ribiške družine Vrhnika. Sprehodili smo se 
okoli glinokopov in srečali kar nekaj ptičev, pa tudi konjskih fig in blata. Nekaj let nazaj so 
bili glinokopi zaraščeni z drevjem, ko pa je jezero neko zimo poledenelo, so ribiči potegnili 
zajca iz klobuka in požagali večino dreves in tako efektivno uničili kar nekaj habitata za 
marsikatero žival, vključno s pticami. S tega dela se mi je najbolj v spomin najbolj utrnila 
jatica dolgorepk (Aegithalos caudatus). Po pričanjih vodje so dokaj korajžne. Na tej lokaliteti 
nismo imeli pretirane sreče z vodnimi ptiči, še nekaj rac mlakaric (Anas platyrhynchos) se nas 
je pridno izogibalo, za hipec pa smo uzrli kanjo (Buteo buteo), ki so sicer pogosta vrsta. Po 
kakih 45 minutah (ali pa je bilo več?) smo se vrnili do avtomobilov in odpeljali, tokrat na 
pravo Barje blizu Bevk. 

Parkirali smo ob makadamski cesti in opremljeni z daljnogledi (samo jaz ga nisem 
imel ) in buklami po nekaj sto metrih zavili levo na cesto, ki je večji travnik rezala na pol. 
Jarki ob cesti so bili kar dobro zaraščeni. Tu smo prvič uzrli velikega detla (Dendrocopos 
major), po grmovju pa je sem in tja švigalo kar nekaj sinic (Parus sp.), videli pa smo tudi 
taščico (Erithacus rubecula). Na travniku se je paslo kar nekaj fazanov (Phasianus colchicus). 
Če mi spomin še vedno služi pravilno, smo na terenu videli samo samce. Kar nekajkrat smo 
preplašili cikovte (Turdus philomelos). Večkrat so se pojavile „značilne“ jate grivarjev 
(Columba palumbus), katerih v takšnem številu na rodnem Sorškem polju nismo vajeni. Po 
celi poti so nas levo in desno spremljale šoje (Garrulus glandarius) in njihovo značilno, 
bodimo mili, oglašanje. Prav tako so nas pogosto preletavali ščinkovci (Fringilla coelebs), ki 
tudi v letu pogosto spuščajo značilne glasove, kar olajšuje prepoznavanje. Na grmovju ob 
cesti so se postavljali liščki (Carduelis carduelis). Po drevju je spretno plezal tudi nezgrešljiv 
brglez (Sitta europaea). Kmalu smo zavili desno in pričeli prečkati polje, še prej pa smo 
zabredli v grmovje z močvirjem in nekaj udeleženk je fino namočilo čevlje, pa tudi hlače. Na 
travniku smo izkoristili priliko in si ogledali tudi nekatere žuželke. V zemlji sem našel tudi 
zarjavelo podkev. Če jo kdo pogreša, naj me kontaktira preko http://forum.biologija.org oz. 
preko e-maila. Presenetila nas je (tudi Tomaža!) kozica (Gallinago gallinago) s svojim 
neimpresivnim vzletom. Ko smo prispeli do Ljubljanice smo zavili desno proti kmetijam. 
Vmes je bilo še nekaj ožjih jarkov, ki pa so nekaterim dekletom povzročali nekaj težav. V 
prihodnje bo potrebno s seboj vzeti improvizirane pontonske mostove. Ko smo prispeli do 
mesta, kjer se manjši potoček zliva v reko, smo nadaljevali po poti do avta. Tomaž nam je 
tudi zaupal, da je ob popisu pozimi prebredel dotični potok, vendar pa je bila struga skoraj da 
polna, potem pa se z nago zadnjico usedel v avto. Skoraj pri avtomobilih se je v grmovju 
pojavila močvirska sinica (Parus palustris). 

Vsi že nekoliko utrujeni smo se kljub temu odpeljali do ribnikov v Dragi, še prej pa 
smo si pri najboljšem sosedu privoščili malico. Priporočam kruh „korenina“ s čebulo.  

Kljub temu, da so imeli lovci tekmovanje, nam je ob pokanju malokalibrskih pušk 
uspeli uzreti nekaj vodnih ptic, naprimer malega ponirka (Tachybaptus ruficollis) in črno lisko 
(Fulica atra). Upali smo, da bomo videli vodomca, pa smo se morali zadovoljiti samo z 
naslednjo najbolj modro stvarjo – plavčkom (Parus caeruleus). 

Sedaj že dobro utrujeni od poti in nabasani sendvičev smo se sprehodili do 
avtomobilov, kjer smo se tudi poslovili inu odpeljali proti Kapitalki.  
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V imenu vseh udeležencev se zahvaljujem Tomažu za zanimiv in predvsem poučen 
terenski dan. Definitivno teren, ki se ga bom z veseljem še udeležil, priporočam pa ga tudi 
drugim. 
 

Romunov 
P.S. 
Barbara Bric podaja še svoj spisek videnih živalic: 
• Vrhniški glinokopi:  
kormorani, siva žolna ali pivka, mlakarice, veliki detel, ščinkavci, mali ponirek, siva čaplja, 
kragulj, skalni golobi, kanja, dolgorepka, brglez, plavček, velika sinica, golobi grivarji, vrana  
 
• Bevke:  
taščica, veliki detel, lišček, zelenec, cikovt, fazani in fazanke, ščinkavci, golobi grivarji, trstni 
strnad, šoja, vrbji kovaček, siva pevka, kalin, škorci, pepelnati lunj, kozica, skobec, poljski 
škrjanec, hribski škrjanec na preletu, škrjančar, kos, močvirska sinica  
 
• Draga:  
liske, cikovt, plavček, zelenonoga tukalica 
 
 

EN KRATK PRISPEVK O TERENSKIH DNEH! 
 
Sicer jaz nisem ravno človek za pisanje česarkoli, še posebno pa ne člankov, se mi pa zdi, da je čas, 
da skupaj spravim nekaj stavkov o zadevi, ki se me morda niti ne tiče, ali pač … ☺ Ko se namreč 
sprehajam mimo oglasne deske DŠBja, vedno bolj opažam, da prijavni listi za terene dan za dnem 
samevajo in ostajajo prazni . Kar se mi zdi precej žalostno, saj smo vendar študenti biologije! 
Razumem, da vseh določene stvari ne zanimajo in da si vedno vsi ne moremo vzeti časa ter se za 
vikend kam podati, pa vendar bi se vsaj kdaj lahko vsak odpravil novim dogodivščinam (pa tudi 
znanjem) naproti!!! Tereni niso nikakršen bavbav in gotovo se med vso množico terenskih dni lahko 
najde za vsakega kaj primernega, tako vsebinsko, kot tudi krajevno (s tem mislim bližje vašemu domu, 
ali pa čim dalj od njega ☺). Lani so bili tereni namreč organizirani na mnogih koncih Slovenije (na 
Primorskem, Gorenjskem, Štajerskem, Dolenjskem, Notranjskem, Ljubljanskem, Prekmurju), na 
ravnicah in bregovih, na jezerih in v gozdovih, za ornitologe in herpetologe, spelebiologe in insektologe, 
odonatologe in morske biologe… za zoologe, botanike in mikologe, skratka za vse biologe ☺ 

Predznanje ni potrebno, tudi  posebna 
oprema ponavadi ne, le dobra volja in 
kakšna čokolada za na pot. To je res lepa 
priložnost da spoznaš nove ldi, rastline 
in žvali, pa se kakšen zanimiv delček 
Slovenije. Pa ne se bat bit prvi napisan na 
listu, ne grize… 

terenc 
 
 

 
 
»Iščem študentke, da gredo z menoj na 
teren! Kar naenkrat ni nikjer nikogar… kot 

da jih biologija sploh ne bi zanimala… uf, čaki, zdej se bom potopil – vidim porcelanko« 
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Tabor EKOSISTEMI JADRANA: ČRNA GORA - DRUGIČ 
TEDEN, KI SE NE POZABI 

 
 
PRVIČ ...je vedno težko.Tudi tale tabor ni 
bil nobena izjema. Konec aprila, večer 
pred odhodom.Ura bo kmalu polnoč. Po 
večurnem prerekanju z mami se utrujena 
sesedem na posteljo. Ni 
mi je uspelo prepričati, 
da »smo že dovolj 
veliki in zreli in 
odgovorni in izkušeni« 
itd. itd. šoferji, ki bodo 
(mimo vseh nevarnosti, 
ki nanje prežijo na 
poti), srečno prispeli v   
obljubljeno Črno goro. 
Nevarne ceste, dolga vožn
bla ... Pa kaj. Okej, priznam - tole mi malo 

zbija moralo. Pred očmi si naslikam prizor, 
v katerem se brezskrbno sprehajam po 
travi, nakar pod mano poči zemlja in mi 
odpihne nogo. Kako skozi vetrobransko 

steklo strmim v nasproti 
vozeči avto, ki se noče 
ustaviti.To me z malo 
smole lahko doleti tudi 
doma.Vem le to, da si 
želim spet nekam »na 
obisk« in da komaj 
čakam, da grem. Zdi se 
mi, da je minila že cela 
večnost, odkar sem se 

premaknila čeprav  
zagotovo ni minilo več kot osem mesecev.

 Zjutraj se še vsi matasti usedemo v

ja, mine, bla bla nazadnje kam , 

 avto in odpeljemo na jug, in ko zgodaj popoldne 
rispemo

rug svet. Lepo je, 

i nam je prve dni 

p  do Šibenika, je končno pred nami - morje! Meni se zdi, da dlje, ko se voziš proti 
jugu, lepša in bolj divja je pokrajina. Strme pečine, romantične vasice, ovce in koze ob cesti, 
oljke in pomarančevci ter občutek, kot da se čas ustavi.Ali pa je to zato, ker nikoli ne grem na 
morje v Dalmacijo. Sklenem, da bom od zdaj naprej hodila vsako leto. (Ampak saj vemo, 
kako je s temi sklepi ...) Na poti prečkamo tudi del Bosne. Na meji nas pričakajo prijazno 
nasmejani obrazi carinikov. Eden nas vpraša, kje smo pozabile fante.Hja ... 
 Ko proti večeru prečkamo mejo s Črno goro, se odpre povsem d
kot bi zavrtel čas za nekaj desetletij nazaj. Zjutraj se pokaže tudi malo manj lepa plat. Ob 
strani cest pod tablami z napisom »Črna gora - ekološka država« ležijo kupi raznoraznih 
smeti. Kosovni odvoz bi imel veliko dela. Ko se vozimo na naš prvi teren, nam počasi postane 
jasen glavni princip črnogorske vožnje: ko voziš za tovornjakom ali avtobusom, takoj pohodi 
plin in ga prehiti (najbolje na nepreglednem ovinku). Da stvar le ne deluje vedno tako 
uspešno, so nas opozarjale osmrtnice ob cestah. Gospodarstvo je na psu in popolnoma 
odvisno od Srbije. Kljub temu pa življenje teče dalje, ljudje se ne pustijo motiti in če kje, 
potem v Črni gori stereotipi definitivno držijo! Prvi dan smo se odpeljali na teren proti 
albanski meji in med nabiranjem rož naleteli na delavce, ki so lagodno sedeli v senci in pili 
pivo. Pozdravili smo se in po kratkih vprašanjih, od kje smo in kako nam je všeč Črna gora, 
so nas prijazno povabili zraven. »Dođite malo da se odmorite!« »Ma, ne, moramo delati ...« In 
res smo nabrali kar lepo število sredozemskega cvetja, ki smo ga potem - eni bolj, drugi manj 
pridno - določali še pozno v noč (seveda po obveznih palačinkah v Budvi). 
 Za »pravo« Črnogorko se je izkazala tudi Snježana, botaničarka, k
pomagala pri določanju rastlin na terenu. »Snježana, ali je tole Asfodeline lutea.« »Pa možda, 
ja ... Ma ne znam, ili ... Pa provjeriti ćemo, provjeriti ćemo ...« Sproščena črnogorska 
ležernost nam je kar hitro sedla pod kožo in navsezadnje res - zakaj bi se sekirali, če ni treba 
(pa tudi če je, saj zato ne bo nič bolje...)  
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 Najlepše - Skadarsko jezero. Ni mu videti konca in še tam, kjer bi moral biti, ga ni. 
Nogometno igrišče v mestecu ob jezeru je pod vodo. Z biološkega vidika je okolica jezera 
pomembna (med drugim) tudi zaradi modrasov, ki jih tam definitivno ne manjka. Med 
iskanjem prevoza po jezeru smo ob neki hiši naleteli na žensko, ki je z dvometrskim kolom 
besno udrihala po nečem na tleh. »Nemoj dolaziti blizu, ovo vam je poskok (=modras)!« 
Pokojnika smo vzeli s sabo kot dokazni material. 
 Ker je bila hiša tik ob jezeru, smo prosili lastnico, ali bi bila tako prijazna in nas 
malo zapeljala po jezeru. »Nema problema,« in gospa je stopila do napol potopljenega čolna 
in začela z izmetavanjem vode. Druga je stopila v hišo po Tomosov motor in po vkrcanju smo 
uspešno izpluli.  
 Kmalu smo po stranskem rokavu prispeli do turkizno modre Morače, ki se kakšen 
kilometer naprej izliva v Skadarsko jezero. Tu pa se je zataknilo. Po ogledu samostana nad 
reko sta se gospe pričeli izgovarjati, da nimata zadosti bencina, da bi nas peljali do jezera, in 
poleg tega naj bi bile tam redne policijske patrulje, ki preprečujejo vožnjo turistov »na črno«. 
Predlagali sta, da bi nas za isto ceno peljali lepo nazaj. »No way! Se bomo pa potopili! 
Hočemo na jezero, kot je bilo dogovorjeno!« smo vztrajali pri svojem in seveda je bilo 
bencina dovolj za tja in nazaj in tudi patrulje ni bilo na vidiku. Pa tudi če bi bila - za to jezero 
je bilo vredno! 
 Ja, kar nekaj takih dogodkov je, ki se ne bodo pozabili... Piknik na plaži pod 

zvezdami, ob prasketajočem ognju, pesmih, klepetu in 
bibitibibitibop-u, kuhanje kosila za štirideset ljudi, 
kotorska trdnjava, dopoldanski tereni, ki so brez 
izjeme minevali v veselem in »easygoing« 
razpoloženju in popoldanski skoki v vodo, poležavanje 
na plaži, Budva at night... Črne gore se ne pozabi! 
Mogoče pa se kmalu spet srečamo ... 
 

Brina 
 

 
OBUJANJE  SPOMINOV… 

  
…na dolge počitnice, na nova poznanstva, na zaključeno prvo študijsko leto in če se 

pomaknem še malo nazaj, na prvomajski tabor študentov biologije, ki je 2005. potekal v Črni 
gori.  

Takrat smo se štiri brucke opogumile in se polne pričakovanj z avtom odpeljale na 
obalo Črne gore, natančneje v bližino Budve. Ker se pred tem nisem udeležila še nobenega 
biološkega tabora ali terenskega dneva, je bil ta tabor zame nekaj popolnoma novega. Jutranji 
odhodi na teren, nabiranje in določevanje rastlin v družbi starejših študentov, ki ti vedno z 
veseljem odgovorijo na biološka vprašanja, tesen stik z naravo in spoznavanje flore in favne 
(čeprav sem bila v botanični skupini, smo se lotili tudi živali)…Vse to je še povečalo moje 
zanimanje za biologijo. Kljub temu da smo veliko delali, pa ni manjkalo zabave. 
Vsakodnevno veselo razpoloženje so podkrepila zabavna večerna druženja, ki so trajala pozno  
v noč. Doživela sem res vesel in poučen teden.  

Iz tega vzroka pozivam vse (predvsem letošnje bruce), da se začnete udeleževati 
taborov in terenskih dni. Na tovrstnih dejavnostih se namreč pridobi veliko znanja in 
poznanstev, ki ti lahko v življenju zelo koristijo. Bruci, zdaj pa le pogumno v napad. 

 Sabina Blumauer 
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ŠTUDENTSKA ARENA 
 
V času od 18.do 20. oktobra je na Gospodarskem razstavišču potekala že 6. Študentska arena. 
Upava, da ste si tudi vi odtrgali nekaj časa in odšli pogledat, kaj so pripravili tokrat. Za tiste, 
ki ste jo zamudili, pa se je tja odpravil Antirepresor in pripravil kratek povzetek dogajanja. 
Kot že leta poprej so se predavanja odvijala v štirih predavalnicah: ogenj, voda, zrak in 
zemlja. Program predavanj je bil pester, od napotkov kako si narediš svojo internetno stran, 
do nanotehnologije in pričakovanja vesoljske katastrofe, od skrivnosti inteligence do moči 
prepričevanja in osnov retorike (kjer je predaval Boštjan Romih). Veliko je bilo predavanj, ki 
so študentom poskušala dati pametne napotke glede spoznavanja samega sebe in svojih želja, 
ključev do uspeha ter bolj izoteričnih predavanj o vilinskih simbolih. Ta predavanja so bila 
več ali manj dobro pripravljena, pomanjkljivost pa je bila, da so bila organizirana za preveliko 
število ljudi, zato so se dotaknila le površinske tematike. Čeprav nismo izvedeli nič 
konkretnega, je bil to pravi kraj za prve informacije.  
Posebej obiskana so bila predavanja, ki so predstavljala delo in študij v tujini, Erazmus 
program, možnosti štipendiranja. Na Aveniji Evrope smo lahko govorili s študenti, ki imajo 
izkušnje s študijem v tujini, tam so se predstavile tudi univerze iz Italije, Danske, Švedske, 
Finske in Nemčije, na katere lahko odidemo na izmenjavo. Na tej aveniji pa so predstavili tudi 
kulinariko Evrope in spretnost zgibanja papirja Origami. 
 
Na Areninem krožišču so debatirali o novostih s področja umetnosti, šolstva, okolja, 
prostovoljstva…Prav tu se je v torek, 18.10.2005, prvič javno predstavila nova rektorica 
Ljubljanske univerze, doktorica Andreja Kocjančič. Na razstavnem prostoru je bil nameščen 
tudi poseben kotiček, kjer smo študentje oddali svoja mnenja in probleme v povezavi s 
študijem, ki jih bo rektorica poskušala rešiti. Na Aveniji Okolja smo prek računalnika lahko 
poslušali vnaprej posneto predavanje o varstvu okolja in se hkrati na tem primeru seznanili z 
študijem na daljavo. Na glavnem odru so se odvijale razne nagradne igre, predstavili so se 
plesalci različnih plesnih šol, DJ so vrteli glasbo… 
Prireditev je bila zabavna, pestra, dobro obiskana, skratka dogodek, ki se ga splača obiskati, 
tudi zato, da vidiš in spoznaš študente drugih fakultet in z njimi izmenjaš mnenja. 
Za konec pa naj napiševa le še misel, predavatelja Aleše Pevca, ki se nama zdi smiselno 
vodilo za vsakega študenta, ki išče svojo pot: »To, kar te moti, je lahko tvoja pot!« 
 

Vesna & Ana 
 

 
SOCIETAS HERPETOLOGICA SLOVENICA – DRUŠTVO ZA 

PREUČEVANJE DVOŽIVK IN PLAZILCEV 
 
 
Kdo smo? 

Včasih S.H.S. (A ne veš kaj je SHS? Da te ni sram!!! Kdo pa je hodil k zgodovini 
namesto tebe?)  

Večinoma pa Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in 
plazilcev. Strokovno društvo, katerega člani so predvsem študenti, dijaki, biologi in drugi 
ljubitelji narave. Že od leta 1996 se ukvarjamo s preučevanjem in varovanjem dvoživk in 
plazilcev in aktivno sodelujemo pri izobraževanju in popularizaciji obeh živalskih skupin v 
strokovni in širši javnosti. 
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Kaj delamo? 
Zbiramo podatke o razširjenosti dvoživk in plazilcev v Sloveniji. Rezultat našega dela 

bo predstavljen tudi z dvema obširnejšima publikacijama: Atlasom dvoživk Slovenije in 
Atlasom plazilcev Slovenije. Organiziramo delavnice, predavanja in terenske izlete, 
sodelujemo tudi kot mentorji na raziskovalnih taborih za osnovnošolce, srednješolce in 
študente. V okviru mednarodnih dejavnosti se imamo možnost udeležiti mednarodnih 
srečanj, delavnic in kongresov. Občasno pa lovimo žabe in plazilce s posebnimi stroji in jih 
vsak petek 13. darujemo bogovom oz. O.B. za vaje in golaž. 
 
Odmevnejši projekti 

• 2000: postavitev razstave “Kal, puč, lokva, vaška” skupaj s Pokrajinskim muzejem 
Koper, Centrom za kartografijo favne in flore, Prirodoslovnim muzejem Slovenije ter 
Slovenskim odonatološkim društvom  

 
• 2003: Pozor, žabe na cesti! Sodelovanje s Centrom za kartografijo favne in flore 

(CKFF) v okviru mednarodnega projekta Interreg III A - Phare CBC Avstrija - 
Slovenija »Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran«. Sodelovali smo pri prenašanju in 
štetju dvoživk čez cesto pri Ledavskem jezeru na Goričkem in tako zbrali natančne 
podatke o cestnih odsekih, kjer jih žabe najpogosteje prečkajo.  

 
• 2003: Med najpomembnejšimi aktivnosti društva doslej je bilo sodelovanje pri 

vzpostavljanju omrežja posebnih varstvenih območij evropsko pomembnih rastlinskih 
in živalskih vrst, imenovanem NATURA 2000.  

 
• 2004: pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana in v sodelovanju 

s Fotografsko zvezo Slovenije smo med drugim organizirali tudi 
fotonatečaj “Hladna koža -toplo srce”. 

 
• 2005: Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe - Jadran INTERREG IIIA 

Slovenija - Avstrija (2000-2006). Sodelujemo s CKFF, Slovenskim društvom za 
proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) in avstrijskim partnerjem 
ArgeNATURSCHUTZ. Cilj projekta je ohranjanje in izboljšanje stanja habitatov in 
populacij ogroženih in zavarovanih dvoživk in netopirjev. Projektne aktivnosti se bodo 
do konca septembra 2007 izvajale na območju severne in severovzhodne Slovenije s 
poudarkom na območjih Triglavskega narodnega parka in Krajinskega parka Goričko. 
Več o projektu na http://www.ckff.si/projekti/interreg/ 

 
Kaj pa pozimi? 

Vsako jesen damo dvoživke in plazilce na hladno, od tam pa vsak vzame svojo 
pločevinko. No…ne glih. V zimskem času je v društvu obdobje drugih aktivnosti. Za širšo 
javnost organiziramo tematska predavanja, med drugim o kuščaricah Slovenije, žabah 
Slovenije in njihovem oglašanju, preziranih in osovraženih kačah... V okviru društvenih 
dejavnosti izdajamo glasilo Temporaria, kjer predstavljamo aktualne dejavnosti, terenske 
zanimivosti, posamezne vrste, objavljamo poročila s taborov... Skoraj vsako jesen 
organiziramo fotografski natečaj in razstavo zmagovalnih fotografij.  
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In kaj jutri?      Vsakič, ko februarja ali marca zapiha topel veter 
z juga, nas sprva pograbi zmerna in pretežno obvladljiva panika. “Joooj, kaj pa če bo že kar 
naenkrat vse zunaj in mi še nimamo vsega pripravljenega?!?” Potem pade dež, dvoživke so na 
cestah; posije sonce in plazilci se začno “martinčkat”. Panika deloma mine, iz omare 
vzamemo terensko opremo, pobrišemo prah in gremo… 
 
Skupaj s CKFF in SDPVN bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu INTEREG IIIA 
Slovenija – Avstrija “Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe - Jadran”. Ponovno 
bomo sodelovali pri akciji Pozor, žabe na cesti! Sodelovali bomo pri obnovi izbranih mlak, 
pregledovali bomo ceste, organizirali in sodelovali bomo na delavnicah, predavanjih, 
sodelovali bomo kot mentorji na raziskovalnih taborih in terenskih izletih.  
 
Jeseni pa spet vzame vsak svojo piksno. Žabe in plazilci pa spat!  
 
Kje lahko zvem kaj več o dvoživkah in plazilcih? 

Če se želiš dodatno izobraziti na področju herpetologije, se želiš udeležiti fotonatečaja, 
aktivno sodelovati pri preučevanju dvoživk in plazilcev, nimaš ideje kaj početi za 
individualno nalogo pri predmetu Ekologija živali in te delo z dvoživkami in plazilci veseli ali 
pa se ti zgolj porajajo vprašanja? Poišči nas in z veseljem ti bomo pomagali!!! 
 

Societas herpetologica slovenica – 
društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev 
Biološko središče, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana 
e-naslov: info@herpetolosko-drustvo.si 
url: http://www.herpetolosko-drustvo.si 
gsm: 040 322 449 (Griša); 041 270 406 (Maja) 

 
 
 
 
 
 
logotip društva - veliki pupek (Triturus carnifex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pa še to… 

• Herpetologija je smer biologije, ki se ukvarja s preučevanjem dvoživk in plazilcev. 
• Vse vrste dvoživk in plazilcev so uvrščene v Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih 

in živalskih vrst v Rdeči seznam in zavarovane z Uredbo o zavarovanju ogroženih 
živalskih vrst. Za delo z njimi je zato potrebno ustrezno dovoljenje Ministrstva RS za 
okolje in prostor. 

Maja Cipot 
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DOPPS 
 
 Ali Društvo za Opazovanje in Preučevanje Ptic Slovenije. 
Verjetno ste že slišali zanj. Je ena največjih nevladnih organizacij 
pri nas, saj ima preko tisoč članov. 
 Ptičarska društva so se pričela pojavljati po svetu že zelo 
zgodaj. Angleški RSPB na primer, je bil ustanovljen že pred več kot 
sto leti. Mi smo svoje društvo za opazovanje ptic dobili 8.12. 1979. 
Prvi predsednik društva pa je bil Janez Gregori. Namen društva je 
varovanje in preučevanje ptic in njihovih habitatov z 
naravovarstvenim delom, popularizacijo ornitologije in 
sodelovanjem z drugimi naravovarstvenimi organizacijami.  
 14. 3. 1980 je DOPPS predstavil prvo številko ornitološke 
revije Acrocephalus. Za boljšo podobo revije pa je poskrbel sam 
maršal Tito, ki je slikan na naslovnici kako krmi račke. Danes ima 
Acrocephalus sloves najboljše strokovne ornitološke revije za 
Balkan in Južno Evropo. Leta 1994 so se društvene novice umaknile iz revije Acrocephalus, 
izhajati pa so pričele Novice DOPPS. Leta 1999 pa so se preimenovale v Svet ptic. Revija 
izhaja štirikrat na leto, v njej pa so predstavljeni članki iz sveta in varstva slovenskih ptic. 

 Še preden je bilo društvo sploh 
ustanovljeno, se je že porodila zamisel o 
ornitološkem atlasu. Da bi zbrali podatke o vseh 
ptičih, ki gnezdijo ali pa vsaj morebiti gnezdijo v 
Sloveniji, je bilo potrebno 12 let zbiranja 
podatkov. Atlas pa je izšel leta 1995. Vzporedno 
pa so člani društva zbirali podatke še za Zimski 
ornitološki atlas Slovenije. Ta pa je izšel leto prej. 
Trenutno pa je v izdelavi Novi ornitološki atlas 
gnezdilk Slovenije, ki bo precej bolj natančen, 

izšel pa naj bi 2008. 
 Poleg obsežne izdane literature, se društvo ukvarja z mnogimi drugimi akcijami. 
Trenutno je najbolj aktualen boj proti postavitvi vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Poleg tega 
društvo skrbi tudi za izobraževanje ljudi z organiziranjem predavanj in izletov. Če koga 
zanima, urnik vseh izletov in predavanj je naveden v vsaki številki Sveta ptic in revije Gea.  
 Če hočeš rešiti določeno živalsko vrsto, je treba rešiti njen habitat. V ta namen DOPPS 
organizira vsako leto več akcij. Od urejanja gnezdilnih sten za breguljke, postavljanja 
gnezdilnic za čigre, informiranja ljudi, do urejanja 
naravnih rezervatov, kot je Škocjanski zatok. Mimogrede, 
zatok je bil tik pred tem da ga zasujejo, saj je bil pred 15 
leti le onesnažena, z botulinom zastrupljena mlaka. 
Zaradi zagrizenega delovanja peščice ornitologov pa ima 
danes status oaze na pragu Kopra.  
 Torej, reklama je bila storjena. Če pa bi rad kaj 
več izvedel o pticah in o njihovih navadah, pa pridi na 
kako predavanje, ali pa vsaj na kakšen DŠB-jev ptičarski 
teren. 

Tomaž Remžgar 
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INTERVJU Z UČITELJICO BIOLOGIJE 
 

Ko listam in prebiram knjige in zvezke iz svojih osnovnošolskih let, ugotovim, da sem 
mnoge stvari, ki jih poslušam sedaj, na faksu, poslušala že takrat. Zanimivo pa je tudi to, da se 
tega sploh ne spominjam. Baje sem se nekoč že učila o razvojem krogu alg ali razvrščanju v 
naravni sistem. Da bi ugotovili, kaj misli o poučevanju biologije osnovnošolska učiteljica, 
smo se pogovarjali z Goco Šimenc, učiteljico biologije in kemije na Osnovni šoli Koseze v 
Ljubljani.     
 
Učence 5. razredov osemletke poučujete spoznavanje narave, učence 8. razredov 
devetletke pa biologijo. Ali učence biologija in biološke teme zanimajo?  

Mislim, da zanimanje za biologijo s starostjo upada. V 5-tih razredih je večina učencev 
nad naravo navdušena, množično se udeležujejo tudi krožkov, v 9-tih razredih pa je zanimanje 
za biologijo že manjše. Biologija kot predmet vsebuje veliko abstraktnih pojmov, ki si jih 
učenci ne predstavljajo, zato se morajo veliko snovi naučiti na pamet, in mislim, da jih to 
odvrača od predmeta. Se pa seveda najdejo tudi izjeme, ki so veliki navdušenci za biologijo. 
 
Omenila si, da biologija vsebuje veliko abstraktnih pojmov, s čimer se popolnoma 
strinjam. Biologija je že za nas, študente, včasih težko razumljiva. Katere teme pa so 
tiste, ki učencem predstavljajo največje probleme?   

Učenci 5-tih razredov hitro razumejo zunanjo zgradbo rastlinskih organov (tisto kar 
vidijo), medtem, ko jim notranja zgradba predstavlja težave. Kljub temu, da si s pomočjo 
mikroskopa sami ogledajo notranjo zgradbo, se kasneje večina učencev to snov nauči na 
pamet, brez razumevanja. Težko si predstavljajo tudi energijo in njen pretok. 
Učencem 8. razredov predstavlja problem uvrščanje v naravni sistem. Zelo radi si ogledujejo 
živali, ko pa pride do uvrščanja, ne vedo, kako bi znanje povezali in uporabili.  

 
Pomemben del študija biologije so tudi vaje, saj si na tak način 
študenti lažje predstavljamo pojme v biologiji. Na kakšen način 
pa ti učencem predstaviš snov, da jo sploh razumejo?  

Učenci se največ naučijo in zapomnijo tako, da sami izvajajo 
eksperimente, mikroskopirajo, ali pa si ogledajo živo žival. Za to 
delo so tudi sami zainteresirani, kar je pri poučevanju 
najpomembnejše. Pri suhoparnem podajanju snovi pa se zelo 
dolgočasijo. Pri vsem tem ima zelo pomembno vlogo učitelj – 
kakšne metode dela uporablja, ali zna učence pritegniti k pouku, ali 
pri svojem delu uporablja biološki material, ali zna učence usmerjati 
tako, da znanje pridobljeno z eksperimentiranjem povežejo z 
obravnavo snovi, ipd. 
 

Poučuješ že 2. leto, letos prvič po prenovljenem programu devetletke. Kakšen se ti zdi 
učni načrt?  

Zdi se mi, da nisem primeren naslov za odgovor na to vprašanje. Poučujem premalo 
časa, da da bi se lahko spuščala v kritiziranje ali hvaljenje učnega načrta. Za res izoblikovano 
mnenje o učnem načrtu bi rabila še malo prakse. Učni načrt v devetletki je zasnovan tako, da 
imajo učenci v 6. in 7. razredu predmet naravoslovje, v katerem se prepletajo biologija, 
kemija in fizika. V okviru tega predmeta se lahko izvaja veliko ekperimentov, učitelj lahko 
učence pelje v naravo, ipd. Učenci že v 7. razedu osvojijo pojme naravnega sistema, ki ga v 8. 
razredu podrobno spoznajo in utrdijo.  
V 9. razredu učenci spoznajo človeka. 
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V osnovni šoli le malo učencev razmišlja o svoji prihodnosti. Vseeno me zanima, ali je 
učence možno že v OŠ tako zainteresirati za biologijo, da razmišljajo o tem študiju? 

Mislim, da lahko učencem že v OŠ približaš biologijo, vendar igra pri tem pomembno 
vlogo tudi vpliv staršev, srednje šole in družbe. Veliko učencev rada skrbi za živali, vendar to 
še ne pomeni, da se bodo odločili za študij biologije. Učenci veliko razmišljajo o nadaljnjem 
šolanju, vendar sta jim bližje pravo in ekonomija. Moj cilj je, da učenci spoznajo, da smo vsa 
živa bitja del narave in da smo vsi organizmi medsebojno povezani, zato moramo naravo 
spoštovati in zanjo skrbeti. Če se bodo učenci celo življenje radi vračali v naravo, je moj cilj 
dosežen. 

 
V današnjem času nas na vsakem koraku ozaveščajo o pomenu »ekologije« in 
pomembnosti narave. Pojavlja se trend »vračanja v naravo«. Ali se učenci zavedajo 
problema onesnaževanja in ekologije, se zavedajo pomena rastlin in živali v naravi, 
živijo v »sožitju« z naravo?  

Mislim, da se večina učencev teh problemov zaveda, vendar ne vedo, kako bi lahko 
sami prispevali k njihovemu reševanju. Veliko učencev hodi na izlete, v hribe, ipd., zato 
mislim, da življenje z naravo ni več samo trend, ampak način življenja. Učenci se zavedajo 
problemov okolja, vendar so nekateri prepričani, da če velike industrije ne bodo nič naredile, 
tudi njihov prispevek ne bo pomagal. Zato se velikokrat pogovarjamo o tem, da smo mi lahko 
zgled drugim ljudem pri skrbi za okolje in da nas bo postopoma vedno več, zato bodo tudi 
velike industrije morale nekaj narediti na tem področju. 
 

Ana 
 

BOGRAČIJADA 2005 
 

'Katja, kaj boš počela v petek? Gremo k meni v Lendavo 
na bogračijado?', me je po telefonu navdušeno spraševala 
Larisa. 'Ja, super ideja, mam čas seveda…kaj pa je to??'  
'(smeh) pa to je tekmovanje v kuhanju bograča, 
nekakšnega golaža, super bo, boš videla, tam bo fajn 
muzika pa vino pa družba…' Ni me bilo treba več 
prepričevati, kulinarična veselica me je takoj pritegnila. 
Odločili sva se, da bova tekmovali v okviru Društva 
študentov biologije. Za stvar sva ogreli še  prijateljico in 
kolegico Ireno. 

Pot iz Ljubljane je hitro minila, z Ireno sva že zgodaj dopoldne občudovali čentibske gorice, 
obsijane s soncem. Larisa naju je odpeljala v Lendavo, kjer je bilo že vse nared za 
tradicionalni dogodek. Glavna cesta je bila zaprta, na vsakem koncu ceste pa so bile 
postavljene mize ter kotli za kuhanje. Nabralo se je že nekaj ljudi, ki so z zanimanjem 
opazovali priprave tekmovalcev. Same smo najprej okrasile mizo z dobrotami Larisinih goric, 
ponosno pa smo na mizo postavile tudi plakat z imenom društva.  
Okoli treh popoldne, so organizatorji začeli nositi hrano ter začimbe. Medtem ko je Larisa 
kramljala s prijatelji  in znanci, z Ireno nisva mogli skriti začudenja nad enormnimi 
količinami hrane, ki so jo prinašali k mizi. Prijazni Lendavčani so naju spodbujali: 'Saj bo šlo, 
punce, pokažite tistim fantom, kako se stvari streže!' Po nezaupljivem nasmešku z najine 
strani me je pomirila misel, da imava Lariso, ki tekmuje vsako leto in da verjetno ve, kako vso 
hrano stlačiti v kotel.  
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'Vesta, da jih letos tekmuje kar 33? To je več kot kdajkoli! Ampak mi bomo zmagale, ne?' se 
je veselila Larisa, medtem ko je stresala čebulo iz vreče. Pomislila sem, da še nikoli nisem 
videla toliko čebule na enem kupu. Moja pozornost pa je zelo kmalu odplavala k trem vrečam 
mesa, ki so jih položili na mizo. Z Ireno sva se spogledali in v hipu vedeli, da bova 
pripravljali zelenjavo. Hitro sva se navadili na tempo pa tudi na to, da nam obiskovalci ves 
čas gledajo pod prste. Zabavali so naju Avstrijci, ki so se drli, da hočejo glasbo. Njihova želja 
je bila kmalu izpolnjena.  Z naše mize pa so se razlegali vzkliki: 'U, Irena, lej to, kako je 
bograč spremenil barvo, ko sem te paprike notri stresla, a je to dobro?' Dej še malo Radenske.' 
'Mešajta, hitro.' 'Larisa, poglej kako lep je naš bograč, veliko lepši kot sosedov!'  
Tri ure kuharije so minile kot bi mignil in že smo ponosno ponujale kuhan bograč žiriji. Tudi 
obiskovalci so ga poskusili in nas pohvalili. Do razglasitve rezultatov smo uživale ob glasbi in 
pogovorih z domačini.  
Zasedle smo osmo mesto in dobile lepo plaketo! O našem veselju ni potrebno izgubljati 
besed. Super popestritev poletnih počitnic. Tudi prihodnje  leto mi lendavska bogračijada ne 
uide. 
 

Katja 
 

GALERIJA, KI ZAPOLNE STRAN 
 

»Varuh moj, celo življenje se ravnam 
po tvojih navodilih, zato te sedaj  

ponižno prosim, da uslišiš mojo željo in 
dopolniš ta les ob meni in ga pretvoriš 

v vsejedo bitje (P.S.: nočem veganke).« 
 
 
 
 
 
»Sedaj me komarji med  

spanjem vsekakor ne bodo 

več morili! Imam Biokill« 
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INTERVJU S prof. dr. JASNO ŠTRUS 
 

Vsi vemo, kako težki so prvi dnevi brucovskega življenja, 
vse je novo, kot slepa kura tavaš po faksu in upaš, da se ne 
izgubiš. Na prvih predavanjih ugotoviš, da je to pretežko in 
da ti nikoli ne bo uspelo slediti in si zapisovati na 
predavanjih… Ko si že čisto na tleh pa žarek upanja, prva ura 
splošne zoologije in nadvse prijazen, človeški pristop 
profesorice doktorice Jasne Štrus, ki je vsako leto druga 
mama brucev našega faksa. 
Pa pravzaprav sploh vemo, kdo je in s čim se ukvarja (poleg 
tega, da nas razsvetljuje in nam pomaga pri prvih korakih v 
novem okolju)? Sedaj vemo… 
 
VAŠE DELO NA NAŠEM FAKSU…. 

Sem predavateljica za predmete dodiplomskega študija Splošna zoologija, Biologija celice 
in Biologija. Predavam novopečenim študentom biologije, živilstva, biotehnologije in 
biokemije na Univerzi v Ljubljani ter študentom medicine na Univerzi v Mariboru. Vsako leto 
me razveseli več kot 300 brucev, ki poleg biološkega znanja iščejo najrazličnejše informacije 
in skušajo vzpostaviti stik s sodelavci v novem okolju. Ta ključni korak na poti k 
samostojnosti jim skušam olajšati tako, da jim v času govorilnih ur dvakrat tedensko skušam 
pomagati z nasveti in sproščenim pogovorom. 

Predavam tudi podiplomskim študentom programov Bioloških in biotehniških znanosti 
izbrana poglavja iz Biologije celice in Funkcionalne morfologije živali ter metodiko 
elektronske mikroskopije. 

Sem vodja raziskovalne skupine Funkcionalno morfološke raziskave nevretenčarjev in 
ekotoksikologijo v kateri trenutno sodeluje 5  učiteljev - raziskovalcev in 3 mladi 

raziskovalci. 
 
Sem članica kadrovske 

komisije na Oddelku za 
biologijo in članica 
skupine, ki pripravlja in 
koordinira »bolonjsko 
prenovo« študijev BF. Sem 
tudi članica dodiplomske 
komisije senata UL. 

 
Vodila sem dve 

študentski ekskurziji, na 
Filipine leta 1994 in v 
Ekvador leta 1995. 
 

VAŠA IZOBRAZBA… 
Končana osnovna in srednja šola v Ljubljani, študij biologije na Oddelku za biologijo BF, 
magistrski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani, doktorski študij na BF. Strokovna 
izpopolnjevanja in predavanja na fakultetah v Heidelbergu, Nemčija, Liegu, Belgija, 
Readingu, Anglija in Wilmingtonu Severna Karolina (štipendistka sklada Fulbright).  
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VAŠE AMBICIJE V OTROŠTVU; KO BOM VELIKA, BOM… 
Znanje jezikov in potovanja: vodič po eksotičnih krajih 

Zanimanje za zdravilna zelišča in učinkovine: farmacevtka 
Poznavanje narave in njenih razsežnosti: skriti svetovi podzemlja, morskih globin in zračnih 
prostranosti: raziskovalka 
 
SPOMINI NA ŠTUDENTSKA (SREDNJEŠOLSKA) LETA… 

Zelo lepi spomini na osnovno šolo in učiteljico biologije, ki je z neverjetno vnemo 
opisovala posebnosti živali in njihovih življenjskih okolij (spominjam se njene pripovedi o 
dolžini trepalnic kamele). Pa razredničarka, učiteljica matematike, stroga in dosledna z 
izrednim smislom za vzbujanje interesa pri učencih. Srednja šola je bila zelo ustvarjalna, 
predvsem na področju jezikoslovja, prof. Sajetova nas je navdušila nad francosko literaturo in 
vsi smo sanjali o Parizu in Franciji. Pri biologiji smo brali Knjigo T. Lucrecius Carus: O 
naravi sveta (De rerum natura) in tisti, ki smo bili z glavo pri stvari smo dobili čudovita 
izhodišča za razmišljanje o naravi. Bili smo dober razred, veliko sošolcev še danes ustvarja na 
različnih področjih naravoslovja in jezikoslovja. Najlepša so bila študentska leta, pravzaprav 
brucovska! Hitro smo se spoznali, uživali na terenu, v vajalnici in na predavanjih! Skupaj smo 
se pripravljali na izpite, hodili plesat in na izlete! Spominjam se kosil pri Mraku in Pod lipo, 
kjer smo se srečevali z asistenti in se pogovarjali o vsem mogočem! Pri vajah iz botanike smo 
grizljali rožiče! Brucovanja so takrat še imela Zelenega carja, spoštovanja vrednega 
biološkega starešino, ki so ga vsi ubogali, bruci pa so se ga neskončno bali, posebej takrat, ko 
je ukazal Brucmajorju, da mu pripeljejo bruca! 

 
S ČIM VAS ŠTUDENTJE NAJBOLJ RAZJEZIJO? 

Študentje me redkokdaj razjezijo! Ne prenesem pa brezbrižnosti in sprenevedanja! 
Posebno hudo je, če pride študent vpisati izpit konec septembra, izpit pa je opravil že v maju 
in mi potem očita, da me ni uspel dobiti! Zelo cenim odkritost in odprt pogovor! 

 
NA KAJ STE NAJBOLJ PONOSNI? 

Na to, da živim v tej lepi deželi, da uživam njene danosti in da vsak dan doživim kaj 
zanimivega. Najbolj ponosna sem na svoje uspehe pri vzgoji otrok in študentov, saj lahko 
vsak dan opazujem njihovo rast in uživam v njihovih dosežkih!  

 
S ČIM SE UKVARJATE V PROSTEM ČASU? 

Kaj pa je prosti čas? Mislim, da že dolgo ne poznam prostega časa! Vedno najdem nekaj, 
kar je treba narediti, kar pa še ne pomeni, da sem zasvojena z delom. V delu uživam in tudi ko 
grem na izlet v planine, pobiram kamne, nabiram plodove ali pa opazujem živali in rastline. 
Najraje potujem in odkrivam nove kraje, a tudi takrat iščem stike z ljudmi in izmenjujem 
izkušnje. Ko bo prišel čas za proste dejavnosti, si bom privoščila malo več spanja in 
sanjarjenja. 

 
KAJ VAS SPRAVI V DOBRO VOLJO? 

V dobro voljo me spravijo smešne situacije v vsakdanjem življenju, take kot smo jih bili 
vajeni iz filmov Charlija Chaplina ali angleške nadaljevanke Alo, alo! Zelo rada imam 
hudomušne ljudi z občutkom za pravo mero! 

 
ČE BI LAHKO SPREMENILI LE ENO STVAR NA SVETU, KAJ BI TO BILO? 

V vrtavke bi spremenila vse tiste ljudi, ki mislijo, da se svet vrti okoli njih! 
Vesna & Ana  
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VSE VIDIMO, VSE SLIŠIMO… 
 

-   O PRILJUBLJENOST PREDMETOV... 
 
Zima se počasi že približuje pomladi in po vseh pravilih naj bi se spolni nagoni razživeli in to 
velja tudi za študentke biologije. Že vrabci na drevju pred faksom čivkajo, da je očitno pri 
njih zoologija najbolj priljubljen predmet, tako v prvem kot v drugem letniku. 
Retorično vprašanje: imata morda kaj pri tem asistent in profesor dotičnih predmetov?  ☺ 
 

- SMEŠNO, A ŽAL RESNIČNO 
 

1. Asistent: »Poznate morda kakšno intracelularno okolje, v katerem je kisel pH?« 
Nadebudni študent: »Vagina!« 
 

2. Mlakarice letijo mimo glav študentov…Vrla študentka, 
željna priznanja in hvale, ki bi ju bila deležna ob 
dokazu kako obvlada latinska imena, brez pomisleka 
izstreli: »Anus in še nekaj…« Lahko ji odpustimo, saj je 
zamešala »le« eno črko! (latinsko ime mlakaric je 
namreč Anas platyrhynchos) ☺  

 
3. Študentki navdušeni nad tem, da imamo na faksu študente na izmenjavi, o tem 

poročata kolegu: »A veš, da imamo na faksu dva študenta iz Kalabrije!« Njun kolega 
pa: »A, super, Španca!«  (pa saj ne študira geografije) 

 
-  KAKO LAHKO ŠTUDENT TRETJEGA LETNIKA PRI FIZIOLOGIJI 

RASTLIN UPORABI ZNANJE IZ DRUGEGA LETNIKA? 
 

Poskusni rastlini nežno šepeta: "Božo, Božo, Božo,..." 
 

- O NEPRISTRANSKOSTI ASISTENTOV... 
 
Asistentka zagleda v zadnji klopi njene najljubše tri študente, ki so za tiste vaje zamenjali 
skupino in iz nje se izvali skoraj krik na pomoč :«O groza!« 
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- IDEJA ZA DELO MLADEGA RAZISKOVALCA 
 
Za idejo se je potrebno zahvaliti študentu, ki je že začel z raziskavo: kar nekaj časa je namreč 
sedel pred ženskim WC-jem (sprašujem se zakaj? – verjetno je imel na urniku matematiko in 
je v sili moral najti zanimivejšo zaposlitev) v tem času je naštel: 
15 žensk, ki so vstopile v WC 
10 žensk, ki je iz njega izstopilo 
Hipoteza: ženske na WC-ju na našem faksu skrivnostno posrka vase sušilec za roke (ki smo 
ga prisiljeni uporabljati, ker brisačk ne premoremo!) 
 

- ZAVZETOST RAZLAGE PROFESORJEV 
 
Profesor na vse pretege poskuša razložiti, da mikroorganizmi ne »proizvajajo« dušika, zato da 
lahko rastlina, ki je v simbiozi s tem mikroorganizmom, raste, temveč, da je ta dušik le 
stranski produkt metabolnih procesov v mikroorganizmu. Ker je bil petek popoldne in se 

raztresenim študentom ni posvetila žarnica nad glavo, se profesor 
odloči za manj strokovno razlago: »Ta dušik je KAKEC 
mikroorganizma!« 
 

- KORISTEN NASVET ZA VSE RAZISKOVALCE 
 
Nasvet iz lastnih izkušenj za vse raziskovalce, ki delajo na 
dolgotrajnih poskusih: obvarujte poskuse pred snažilkami!!  
Na rastlini so namreč delali poskus kako dovajanje nekega toksina 
vpliva na njeno odmiranje, poskus je potekal celo leto in proti koncu 
poskusa, ko so bili že listi precej oveli, se je snažilka odločila, da 
ima dosti tega, da nihče ne poskrbi za ubogo rožo in je vestno 
potrgala vse ovele liste! Ha, pa so ostali brez dokaznega materiala!☺   
 

- EPIDEMIJA NEZAINTERESIRANOSTI  
 
V današnjih dneh najpogosteje slišan stavek, ki so ga izrekli 

študentje biologije: »Ne bom napisal članka za Antirepresor, ker ne znam pisati!« Ali njegova 
mutirana in bolj nesramna verzija: »Ne bom napisal članka za Antirepresor, ker se mi ne da!« 
 

tajna služba Antirepresorja 
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ŠTUDENTSKI SVET BIOTEHNIŠKE FAKULTETE 
 
Študentski svet Biotehniške fakultete je organ Biotehniške fakultete in je določen z Zakonom 
o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta UL. Člani 
študentskega sveta so predstavniki študentov in so edini pravni ter uradni predstavniki 
študentov v strukturi fakultete. Študentski svet je tako z Zakonom o visokem šolstvu in 
Statutom Univerze v Ljubljani določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh 
študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s 
skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov. 
 
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom fakultete mnenje o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Skratka, študentje preko študentskega sveta lahko 
sodelujemo v organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podajamo svoja 
mnenja, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. 
 
Študentski svet Biotehniške fakultete sestavlja 13 članov, izmed katerih imajo vsi študij na 
fakulteti po enega predstavnika. Svet nato izvoli predstavnike študentov v senatu fakultete, 
komisijah senata fakultete in senata oddelkov (npr. študijska komisija) ter akademskega 
zbora. Predsednik in podpredsednik Študentskega sveta Biotehniške fakultete sta hkrati tudi 
predstavnika študentov BF v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani. Za funkcijo v svetu 
lahko kandidira vsak študent fakultete. 
 
Najpomembnejše naloge Študentskega sveta Biotehniške fakultete so: 

• reševanje problemov študentov, povezanih s študijskim procesom 
• suvereno predstavljanje študentov v organih fakultete 
• podajanje mnenja o pedagoškem delu pedagoških delavcev, ko ti zaprosijo za izvolitev 

v nazive (asistent, docent, izredni profesor, redni profesor) 
• sodelovanje pri prenovi študijskih programov 
• podajanje mnenja k Ceniku Biotehniške fakultete 
• sodelovanje z oddelčnimi študentskimi društvi BF in 

Študentsko organizacijo Biotehniške fakultete na področju 
obštudijske dejavnosti 

• izdaja fakultetnega študentskega glasila BFKO 
• organizacija fakultetnih iger brez meja »BF – se igra« 
 

Večinoma ima študentski svet sejo enkrat mesečno, po potrebi lahko tudi večkrat. V kolikor 
vas delo ŠS BF zanima, se udeležite katere od sej, saj so vse javne. Na njih lahko 
prisostvujejo in podajajo mnenja ter izkušnje vsi študenti Biotehniške fakultete. Vabila nanje 
si lahko ogledate tudi na biološkem forumu (http://forum.biologija.org/viewtopic.php?t=628). 
V kolikor si pripravljen/-a sodelovati pri delu Študentskega sveta Biotehniške fakultete se, 
oglasi pri predstavnikih sveta, kjer te bomo sprejeli z odprtimi rokami, saj dela nikoli ne 
zmanjka. 
 
Člani ŠS BF v letu 2005/06 so: 
Agronomija: Primož Oražem (podpredsednik), Tatjana Kušar; Biologija: Damjan Vinko 
(tajnik; damjan.vinko@siol.net); Biotehnologija: Jernej Smole; Gozdarstvo: Rok Debeljak, 
Luka Novak; Lesarstvo: Aleš Poznič; Krajinska arhitektura: Eva Zupan; Mikrobiologija: Nejc 
Starič; Zootehnika: Gregor Jordan (predsednik), Tomaž Čebela; Živilstvo: Blaž Medja.  
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SESTRIČKI PO NIZOZEMSKEM 
 
7.9.2005: Z Brnika na Amsterdamsko letališče – iz luže v ocean. 

Za vsako dobro komedijo stoji pošten zaplet. Pri nama se je zapletlo že na letališču, ko 
nisva mogle dobiti močno zaželjenega rentanega avta. Ob pogledu na drage vozovnice za vlak 
so nama v glavi odzvanjale besede sicer prijaznega gospodiča za pultom rent-a-car-a:«I'm 
sorry, but you have to be 23 years old.« 
 
8.9.2005: Avantura se začenja … 

Z majhno mero iznajdljivosti smo se dokopali do avta in že drveli proti den Haagu. 
Sproščeno vzdušje pa je za trenutek prekinila vest, da smo tik pred centrom v križišču 
povozili račko (drugi dve sta preživeli!). Zato smo v strahu pred haaškim sodiščem hitro 
preleteli mesto in se odpravili v Rotterdam. Podobo razgibanega, modernega mesta pa je 
skazila vožnja s tipično turistično ladjico, ki nas je popeljala le v industrijsko cono. 
 
9.9.2005: V enem dnevu okrog sveta? 

Giethoorn je spominjal na pravo pravljično deželo z majhnimi, s slamo kritimi hiškami 
in tisočerimi mostički. Iz Benetk v malem, kakor mestecu tudi pravijo, smo ta dan prepotovali 
še travnike vresja, žametne trave, ravnice savane, jezera … Vse to v nacionalnem parku 
Hoge-Veluwe v Arnhemu. Za razburkan večer pa so v Elburgu poskrbele cele množice 
gusarjev, saj so imeli praznik Nizozemskih piratov. 
 
10.9.2005: Vonj po morju … 

Navsezgodaj zjutraj smo se z avtom znašli sredi morja. Ne, ne, ni nam bilo treba 
plavati, pot nas je vodila po 30 km dolgem nasipu. To bi bile sanje za vse ljubitelje ptic, ki so 
se v nepreglednih jatah pripravljale na potovanje proti jugu.  
V Hoornu smo naleteli na internacionalni sejem, ki so ga za vsakim vogalom spremljale 
nadvse razigrane plehbande. 
 
11.9.2005: Vprašanje Kam? se je tokrat prevesilo kar v Kampen 

V mesta so vabili prijazni in pisani glasovi tipične tržnice. S siri, slaščicami, ribami, 
rožami so privabili sladokusce vseh vrst. Ob vsaki polni uri so se med direndaj pomešale 
nežne melodije iz zvonikov mnogih okoliških cerkva. Ta dan smo prvič naleteli na odprta 
cerkvena vrata. 
 
12.9.2005: Končno naj se v vsej svoji lepoti pokaže Amsterdam … 

Prava oaza miru sredi mestnega vrveža je bil svetovno znan Hortus botanicus. 
Sprehajali smo se med mehiškimi kaktusi, jatami metuljev, stoletnimi palmami … Izza rešetk 
pa nas je prestrašeno gledal znameniti iglavec, ki spada med žive fosile. Med pohajkovanjem 
po mestnih uličicah smo se ustavili ob hiši Ane Frank, veličastnem Van Goghovem muzeju, v 
Muzeju nizozemske umetnosti in seveda v zloglasni Rdeči ulici. Ker se Amsterdama ne 
spodobi zapustiti brez tulipanovih čebulic, smo zavili še na Blumenmarkt- tradicionalno 
plavajočo tržnico. 
    V nasprotju z enolično, ravno pokrajino pod morsko gladino so Nizozemci temperamentni, 
inovativni, zelo odprti ljudje, ki se jim vedno mudi, vendar kljub temu zmeraj najdejo čas in 
prijazno besedo za turiste (in verjetno tudi drug za drugega?). 
 

Alenka 
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BESEDA ALI DVE O ABONMAJIH 
 

Izraz kultura pri ljudeh izzove nekakšne negativne občutke, ki verjetno izvirajo še iz 
vrtca, ko smo si morali pod prisilo vzgojiteljic ogledati lutkovno predstavo, ki takrat sploh ni 
bila po našem okusu. Obiskovanje gledaliških, baletnih predstav in oper, je za večino še danes 
»tabu« tema, ljudje, ki jih obiskujejo pa naj bi bili dolgočasni in nezanimivi. Vendar ni vse 
čisto tako, kot se zdi na prvi pogled. Pravzaprav je kultura daleč od tega in je čisto prijetna 
zadeva, če se ne obremenjujemo z njenim globljim pomenom. 

Moja naloga je, da na kratko predstavim abonmaje. Kaj sploh je abonma? To je sklop 
predstav, ki ga izbrejo v določeni ustanovi in jih plačamo že vnaprej, tako, da smo nekako 
»obvezani«, da jih tudi obiskujemo. V Ljubljani nam več ustanov ponuja abonmaje, od nas pa 
je odvisno, za katerega se bomo odločili. 

Za tiste, ki imate radi gledališče, je najbolje, da zavijete v Dramo ali pa v Ljubljansko 
mestno gledališče (MGL). Drama ponuja resne predstave, za zahtevnejše gledalce. Predstave 
v Drami se da razumeti na več načinov oz. se jih sploh ne da razumeti, torej je predvsem za 
ljudi, ki imajo veliko domišljije. Igrajo tudi predstave slovenskih ustvarjalcev, trenutno na 
primer Alamuta, ki je po besedah gledalcev vredna ogleda. Za manj zahtevne gledalce je 
primerno Mestno gledališče, ki nam večinoma ponuja preproste in razumljive predstave. 
Večkrat nam zaigrajo tudi svetovno priznane drame, letos bo to na primer Shakespearov 
Hamlet. Cena abonmajev za študente v obeh gledališčih je nekje do 10 000, odvisno od 
prostora kjer sedimo.  

Abonmaje z različno tematiko nam ponuja tudi Cankarjev dom. V glasbenem 
abonmaju gostujejo svetovno priznani simfonični orkestri, v filmskem abonmaju pa nam 
ponujajo neameriške filme, ki so bili nagrajeni na razlicnih evropskih festivalih. Ponujajo pa 
nam tudi tri abonmaje, z gledališko-glasbeno-plesno tematiko. CD se vsako leto potrudi, da so 
predstave čim bolj pestre in gledalcu zanimive. V goste povabijo večinoma tuje, pa tudi 
slovenske zasedbe, s svetovno znanimi koreografi. Letos so nam na primer že zapeli in 
zaplesali obredne plese plesalci in svetniki iz kraljevine Butan. Torej za tiste, ki si zelite širiti 
svoja kulturna in nekulturna obzorja, je najprimernejši abonma v CD. Omeniti pa moram, da 
so plesne in plesno-gledališke predstave v CD moderne, kar pomeni, da nekateri v njih ne 
najdemo nobenega sporočila (mogoče pa ga nimajo?). Cankarjev dom ima nekoliko dražje 
abonmaje, kar pa je seveda upravičeno, saj večina zasedb prihaja iz tujine.  

Svoje abonmaje ima tudi SNG Opera in balet, katerih cena ni ravno nizka. Poleg tega 
študentom ne nudijo popusta. Večina predstav vključuje operne in baletne predstave, lahko pa 
se odločite za baletni abonma, v katerem so le baletne predstave; italijanski abonma z operami 
italijanskih ustvarjalcev ali pa kakšnega drugega na določeno temo.   

Za konec naj predstavim se filmski abonma. Kot sem ze povedala nam CD ponuja 
abonma z neevropskimi filmi, kar največkrat pomeni da so kvalitetnejši in z resnejšo 
tematiko, ki se največkrat dotika življenja posameznikov. Za tiste, ki jih še vedno ni pritegnilo 
v noben abonma, pa je tukaj se Kolosejev filmski abonma, v katerih vrtijo večinoma ameriške 
filme, največkrat z zabavnimi, izmišljenimi ali grozljivimi temami, včasih pa se med njimi 
najde tudi kakšna biografija. Prednost tega abonmaja je v tem, da so v Koloseju najbolj 
udobni sedeži od vseh ter da si lahko zraven kupite tudi kokice (bombone). Slabost pa v tem, 
da je njegova cena, glede na število in kvaliteto predstav, ena izmed dražjih.   
 

Prednost abonmaja pa je tudi v tem, da imamo že v naprej rezervirane sedeže ter da 
nas vstopnica za vse predstave stane skoraj za polovico manj, kot če bi si ogledali vsako 
predstavo posebej. 
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Naj za konec povem še to, da nobena od naštetih ustanov ni tak bav-bav, v katero 
lahko zahajamo le v večernih toaletah in z metuljčkom. Te časi so že zdavnaj mimo in kultura 
je postala dostopna širšemu krogu ljudi in ne več samo redkim (bogatim) posameznikom. 

Predstave obiskujejo tako mladi, kot malo 
starejši, urejeni in tisti malo manj urejeni (v 
mejah normale). Izmed znanih osebnosti pa 
smo v Cankarjevem domu opazili tudi 
doktorja Tomija Trilarja in profesorico 
Jasno Štrus.     
 

Če vas udeležba na abomnajih 
zanima, odsurfajte na internetno stran 
posamezne ustanove in si oglejte kaj vam 
ponuja.  
 

Ana 
      

DANAŠNJA GLASBA = BEDNA? 
 
Zdi se, da ni več kaj pametnega napisati o dobri današnji glasbi, saj so zlati časi punka, rocka 
in grungeja minili, Jenny from the block in Britney pač noben normalen študent ne posluša, 
torej je itak brezveze govoriti o današnji kvalitetni glasbi.  

Samo, a je res tako? Morda se to zdi samo nam, generaciji rojenih v začetku 80.let, ki 
smo bili obkroženi s tako "dobro" glasbo? Žal bruci v ta čas dobre glasbe in zato tudi dobrega 
okusa, niso vključeni, ker so se rodili kasneje in jih tako proti koncu 80.let že zajamejo boy 
skupine in ostali strašljivi hrupi. – Seveda tudi med bruci (tisti, ki so premogli uporniško 
žilico) obstajajo svetle izjeme ☺.  
 

Vem, da je znala biti psihologija v srednji šoli zelo zatežena, samo verjetno je imel 
Freud prav, ko je trdil, da se že pri zgodnjih otrokovih letih oblikuje osnovni odnos do 
življenja, tu pa je vključen tudi okus, ki ga  ponotranjimo in se ta kasneje (v grobem) ne 
spremeni več. Če verjamemo temu tipu, lahko razumemo, zakaj je današnja glasba zanič 
tistim, ki smo v jaslicah prek radia nevede poslušali U2, G´N´S, Queen, idr., začeli v vrtec 
hoditi pri spremljavi albuma The Wall… in prva glasba, ki smo jo začeli zavestno poslušati in 
biti totalni fani, je bila glasba 90.let – čas kultnih skupin in večnih komadov, da samo 
naštejem za nevedneže: Smells like teen spirit, Losing my religion, November rain, 
Unforgiven I,II, With or without you, …, pa da ne pozabimo na našo glasbo – Od višine se 
zvrti ali Tiho teče Sava.. 

Kako naj človek, ki je odraščal ob taki dobri glasbi, danes posluša Britney in R. 
Dremelj? Ne more (njiju res v nobenem primeru ne!, raje si predstavljajte npr. Beyonce in 
Leeloojamaies), prav tako ne, kot ne morejo naši starši pozabiti gentlemenskega F. Sinatro in 
štejejo punk glasbo za agresivno razbijanje. A šele čas pokaže, katere pesmi ali glasbeniki so 
dobri, ustvarjalni (hvalabogu, ostali se pozabijo:). Čas pa menja tudi žanre in včasih nam sam 
žanr ni všeč, čeprav so lahko skupine zelo dobre (npr. nesrečni starši, ko njihovi otroci 
poslušajo Pankrte ☺. 

Tisti, ki vam glasba pomeni malce več kot le zvočna kulisa iz radia, veste, da ne 
poslušate samo glasbe iz "svojega" časa, ampak radi sežete tudi po kakšnem bluesu iz 50.let 
ali raggeaju 70. let, da poslušate različne žanre, ki so se ustvarjali v različnih časih, kar 
pomeni, da se med Cdji na polici najdejo tudi letošnji poletni hiti. Današnji žanr je drugačen 
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od tistega v 90. letih, prevladuje r´n´b in dance 
glasba, ker smo v času prisiljenega uživanja 
(potrošništva), ta glasba pa nam ponuja filing 
zabave in uživanja. Če gremo na kak žur, nas metal 
glasba zamori in za dobro zabavo morajo v diskaču 
vrteti kakšno (dobro!) beat glasbo – ker smo šli tja 
zaradi žuranja (in ne nalivanja ali zakajevanja – to 
lahko počnemo tudi doma). 

Torej dobra glasba obstaja tudi danes in je 
enakovredna tistim v preteklosti, je le drugega žanra 
in vzbuja druge filinge. Bolj ko nam je določen čas 
žanra oddaljen, bolj se nam zdi ta glasba čudna (kar 
pomislite na odbit boogie woogie v 70. letih). 
Morda nam le sam žanr ni všeč, čeprav so lahko 
(nekatere) pesmi še presneto dobre, zato je 
pomembno ločiti dobre od bednih izvajalcev znotraj 
istega žanra in časa. Verjamem pa, da nas določen 
čas vseeno zaznamuje, zato se je (v večini) naši 
generaciji težko odpovedati kultu rocka, (ki pa ga 
na dobrih žurih prav nič ne pogrešamo).  

Vesna 

 

JUTRANJE MEGLICE 
 

Tako, kot sovražim to ušesa parajoče piskanje te moje svetlo modre budilke, ki me že 
vse tja od zgodnjih najstniških let vztrajno vleče, nazadnje najraje iz tistega sveta, kjer se v 
motnost sanj mešajo vonj po smrekovi smoli, lahkotno žuborenje Iške in občutek svobode 
srca, tako, kot ga sovražim, tako ga imam tudi rada. In to zelo. Razlog tiči v tistih redkih 
jutrih, ko se namenim vtihotapiti v zeleno dvorano, navadno prepolno rose in meglic ter 
potopljeno v molčeč mrak. Stopim na makadamsko gozdno pot. Pesek prav preglasno 
zaškripa. Ker sem, skorajda sredi noči, v na pol budnem stanju svojo običajno jutranjo kavo 
nerodno zamenjala za kakav, pri čemer me nič kaj domači okus niti ni zelo motil, se mi še 
vedno prav obupno spi in za trenutek pomislim na toplo posteljo. Brrrr... Ampak sedaj je 
prepozno, da bi se vračala in premočno me grabi, da bi svet, kjer v motnost mešam najljubše, 
vendarle pretopila v tistega, kjer je to najljubše resnično in oprijemljivo... Zato odločno 
zastavim korak tja do bližnje čistine v grmovnati meji, ki sramežljivo zakriva vselej čudoviti 
pogled na jezero, da zbistrim misli, jih ujamem in razpostavim v tisto celoto, ki me bo 
popeljala skozi preplet zelene dvorane, vse tja do male preže, da morebiti ponovno uzrem 
notranjsko divjad.   

Ponoči je bila nevihta. Nebo je prepredeno s težkimi, temnimi oblaki, ki se, na moje 
veselje, tu in tam že tržejo in vse kaže, da jih bo rahel vetrič morda le uspel razgnati, še 
preden bo jutranja zarja segla tudi do tistih najbolj skritih in ostro kremenastih trav, ki hrabro 
kljubujejo v gostem grmovju. Dež je pošteno opral dolino. Ponovno potegne vetrič, ki se meša 
s svežino in skupaj v taktu češeta drevje, da listje lahkotno poplesuje, se zvija in obrača ter pri 
tem prav pritajeno šumi, kot bi se balo, da bi zbudilo speče življenje. Pred seboj imam črno 
beli, a zato nič manj čudoviti razgled na spokojnost pokrajine: kot ogledalo črno bleščeče se 
jezero, krog njega prostrani, še bolj črni zamočvirjeni travniki in v daljavi še temnejši obrisi 
vasic. Zadaj pa v bele meglice potopljeno mestece ter nad njim mogočno, spodaj v črnino 
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teme, zgoraj pa v sivino oblakov zavito hribovje. In nad vsem tem bedita v harmonijo speta 
tišina in gosti mrak. Slednji se bo čez kakšno uro že začel vztrajno redčiti, vse dokler ga ne bo 
vase posrkal jutranji svit. In takrat se bo najprej oglasilo gozdno življenje, nato tisto na 
travnikih in ob jezeru ter nazadnje še ono v vasicah in mestu.  

Ko tako pogledujem po pokrajini, spotoma še premislim zastavljeno pot, si nato 
dokončno zavežem vezalke na gojzarjih in počasi odidem vzdolž makadamske poti. Zavoljo 
belega makadama ne prižigam čelne svetilke pa tudi oči so se mi na temo že dodobra 
privadile. Čez čas neslišno zavijem na mehko travnato gozdno stezo v bogastvo zlenega in, če 
me spomin ne bo pustil na cedilu, bom brez težav prilomastila do male hrastove preže. 
Ahhhh, ta mokrota! Iz drevja kaplja, kot bi šlo za stavo in trava tudi še ni pokošena, zato 
precej hitro dobim vtis o velikodušnosti nočne nevihte. Lepo, da obstajajo raznorazni-texi, ki 
rešujejo pred zmuzljivimi vodnimi kapljicami, sicer bi bila sedaj, že po samo nekaj metrih 
popolnoma premočena.  

Za trenutek postojim. In prisluhnem. Nič. Le kapljanje, kapljanje in kapljanje. Proti 
meni spet na rahlo povleče sapa in mi pri tem ponudi prefinjen preplet gozdnih vonjav v 
edinstvenem parfumu, z izrazito osrednjo noto bukovega listja, s spodnjo noto zelenega mahu 
ter zgornjo noto smrekovih iglic. Kako diši! Pogledam navzgor, k še vedno temnemu nebu, da 
vidim ali so se oblaki kaj bolj raztrgali, a ga zaradi gostega drevja komajda vidim in, če mi ne 
bi iz zelenega listja ravno na nos kapljalo, bi najbrž še vedno poslušala tiho šumljanje 
visokega podrastja, tako pa sem zavila še globlje, v smeri preseke daljnovoda, kjer sem 
nedavno videla posledice medvedove delovne vneme. Eden izmed ne zelo visokih, a starih 
lesenih drogov se je, revež trhel in luknjast kot je bil, zlomil pod težo kosmate mrcine, ki ga 
je, tako spotoma, le ljubko pobožala in mu v zahvalo pustila tam med polomljenimi rebri šop 
svojih kožuhasto debelih dlak.  

Pot se še vedno vije v objemu gostega 
zelenja, še vedno kaplja kot bi vode nikoli ne 
imelo zmanjkati, le mrak je za spoznanje 
redkejši... Se vam je kdaj zgodilo, da so se v vas 
zaganjale kakšne sumljivo nenavadne misli, ki 
navadno na vas nimajo, vsaj tako ste domnevali, 
nikakršnega učinka? In te nadležne misli ste 
preganjali in odganjali, a so se vam le še bolj 
zapletale v občutke, jih mešale in zavajale ter se 
topile v resničnost? Sitna reč, ne? No, meni sta, še 
preden sem uspela doseči malo hrastovo prežo, 
bujna domišljija in temu izjemno primerno okolje 

naredila pravo malo zmešnjavo, saj sta mi realnost sprašila v meglice... Kljub temu, da sem na 
vseh mogočih in nemogočih terenskih dogodivščinah, podnevi ali ponoči, v gozdu ali na 
travnikih, v vodi, jamah ali v skalnatih strminah, navadno hrabro neustrašna, pa me sedaj, ko 
sem začela razmišljati o tisti preseki in ubogem starem stebru, prvikrat, ob vsakem domnevno 
ne-mojem šumu, po hrbtu prav neprijetno popraskajo čudno veliki mravljinci.  

Obstanem kot vkopana, z očmi osupljivo prebadam temno divjino okrog moje glave in 
močno vlečem na ušesa. Se mi samo zdi, ali so debla res dobila sposobnost gibanja? Uhhh, 
nekaj šumlja za onim šopom trav! Je morebiti tam za tistim temno zelenim grmom par, kot 
pest velikih in svetlečih se črnih oči? A je? A je?... Šment! Praskanje med vretenci - sem bila 
prepričana, da že zdavnaj izumrlih, a nekdaj starih znancev - mravljincev - nemudoma preide 
v veselo koračenje in od hudega mi tam za ušesi pričenja kar brenčati. Ah, ne, nooo! 

V trenutku se počutim kot v kakšni kriminalki. Kje je sedaj moj analitični in racionalni 
duh?! Domišljija mi je v celoti ušla iz vajeti in to ravno ob popolnoma nepravem času! Kaj 
sedaj? Samo panike ne... Naj malo pomislim: kako se lahko rešim takšne miselne blokaže? 
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Hmmm... Točno! Ugotovim izvor in ga še v kali zatrem! Misli, buča, misli! Kaj je krivo... 
Gozd? Nak. Tema? Neee. Medved? Ammm... Da bi to... Ampak, kaj, če res... Ahhh, neeeeee! 
Pa se ja menda ne bom ustrašila nekaj populjenih dlak zaljubljenega kosmatinca! Ne, to pa 
ne! Res. Kaj bi bilo krivo... Aaaaa! Kakav je kriv! To bo!  

Nekoliko pomirjena, da sem našla razumljiv vzrok podivjane domišljije in posledičnih 
sitnob med vretenci, zavijem navzgor na ozko stezico, k mojemu cilju. In, čeprav bi zaradi 
skoraj odrevenelega strahu najraje kar oddrvela po mokrih lesenih letvah, tja gor med 
hrastove veje, proti varnemu naročju male preže, pa zavestno prisilim noge k previdnemu in 
počasnemu premikanju, saj res nočem tvegati kakšnega padca in morebitnega zloma. Kako bi 
potem to razložila kolegom, ne da bi pri tem tvegala bučni krohot? Nak! Raje vidim, da me 
medved požre!  

Vendarle! Z dvogledom se udobno potuhneva na klopco. Skrbno obriševa orošene leče 
in čelo, zadovoljno molčiva, poslušava šumljanje vodnih kapelj in nežno valovanje listja, 
motriva bližnje drevesne veje in jaso pred nama ter si misliva: zdaj pa naj izstopi kar hoče, 
“magari” dinozaver. Po tistem, ko je jutranji svit že zdavnaj vzdramil mokre kremenaste 
trave, ko je kapljanje počasi prenehalo in so male ptice pevke že odpele pozdravno arijo, je 
vojska rdečih mravelj, ki je vztrajno vila navzdol po bližnji hrastovi veji, že znosila ničkoliko 
tovora v svoje domovanje. In veverica Rjavka je še zadnjič elegantno zaokrožila po sosednji 
bukvici, vmes nekajkrat popraskala po lubju, si pošteno očistila tačke in smrček, potem pa 
izginila v neznano... Nato je bilo moč slišati le še oglašanje sive žolne in mladih kanj ter tu pa 
tam prepirljivo vreščanje šoj, medtem ko dotlej na jaso ni izstopilo nič dvonožnega, nič 
štirinožnega... 

Zehaje ponovno stopim na makadamsko pot. Nebo je že skorajda jasno, gozd pa 
popolnoma prebujen. Res nisem videla nobene divjadi, a se je vseeno, tudi zavoljo kakava, to 
jutro okrog mene dogajalo izjemno veliko! S trdno obljubo, da naslednjič zjutraj nikakor ne 
zamešam kave s kakavom, počasi, a - tako, za vsak primer - glasno odkolovratim proti avtu. 
Grem na – tokrat - pravo in pošteno belo kavo... 

 
Mateja Želko 

 
 

PESMARICA 
 
 

 
 
Sinje nebo 
 
Ločeno ne more biti vedno ločeno. 
Le v pesku je voda.  
Le v travi je seme. 
Naj ločeno ostane ločeno, 
dokler ne pride pravi čas. 

 
Polona Gorkič 
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Besede 
 
besede besede besede besede besede 
besede besede besede besede 
besede besede besede 
besede besede  
besede 
zadanejo rano 
. . . 
molk 
. . .  
besede besede besede besede besede 
 

Brez naslova 
 
Ura gre okrog. 
Roža raste. 
Pes diha. 
Zakaj? 
Moje misli mi ne dajo miru! 
Vse me razžira, požira; ne da mi miru. . . 
Kot da sanjam. . .  
Kaj je sploh res? 
Kaj je prav? 
Naj mi kdo posodi metlo, 
da lahko počistim ta nered. 
Prosim. 
Hvala. 

 
Drži 

 
To je čisto res. 

Ekspresionistični obrazec drži. 
Stiska. 

Ne samo stiska; velika stiska. . . 
Stiska, ki ji ne vidim konca! 

Obup. 
In krik!! 

Kričim, kričim, kričim. 
Pa me sploh kdo sliši? 

Ne. Nikogar ni. 
Sem kot veliki črni bik, ki 

rjove. . . 
Rjove. . . 
Kričim. . . 

A nikjer nikogar ni. 
But there is nobody nowhere. 

No double negation. 
There is nobody anywhere. 

Tako lepo. 
To je torej smisel našega življenja. 

Zdaj razumem. . . 
NE! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pisan vrtiljak 
 
mavrične stopnice 
me vodijo nad oblake 
tam se veselje veseli 
smeh se smeji 
in vsaka solza zbledi 
 
cvetoča potka 
me vodi na sanjski grad 
tam plešejo vsi 
čarobna glasba valovi 
on me gleda z zelenimi očmi 
 
tako kot dan s soncem 
je noč z luno in zvezdami obsijana 
teme ni 
spomin nanjo že bledi 
njeno ime iz naših ust nič več ne zazveni 
pisan vrtiljak 
me vrti 
tam smo vsi 
brez skrbi 
obdani z lepimi stvarmi 

Metuljčica 
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Nadaljevanje sledi v naslednji izdaji… 
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