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UVODNIK 
 

inili so že skoraj trije meseci        
novega študijskega leta, mi pa       
vas že razveseljujemo z novo 

številko Antirepresorja, časopisa 
študentov biologije. V njega je bilo, tako 
kot vedno, vloženo veliko truda in idej, ki 
vas bodo razveseljevale do naslednje 
številke.  
 
Trenutno se na našem faksu sliši o mnogih 
aktualnih temah: od študija v tujini do zamenjave 
vodstva Društva študentov biologije (ki je tudi 
letos poskrbelo za tabore in terene). Letos bo 
prvič v okviru Antirepresorja potekal fotografski 
natečaj. Fotografije bo ocenila strokovna 
komisija, zmagovalec pa bo svoje fotografije 
lahko razstavil. Razstavili bomo tudi ostale 
najboljše fotografije.  
 
Seveda pa med aktualnimi temami ne smemo 
pozabiti na našo menzo Vivo pod vodstvom 
podjetja Biskvit d.o.o. Verjetno se tako hitro kot 
sama bakterija, širi tudi novica o okužbi z njo, s 
salmonelo namreč. Ni bilo malo tistih, ki so 
morali med vikendom obiskati urgenco. In čisto 
po naključju so bili vsi okuženi s salmonelo in 
čisto po naključju so si vsi tisti konec tedna 
privoščili sendvič ali kosilo v Vivotu. Po teh 
ugotovitvah je našo menzo dvakrat obiskala 
inšpekcija in jo tudi za več dni zaprla. Ker Vivo 
nemoteno deluje dalje, si nismo čisto na jasnem 
kakšna »kuhinja« se dogaja na našem faksu. 
Vodilni namreč vedo, da študentje z Vivom 
nismo zadovoljni, pa kljub temu vztrajajo pri 

pogodbi. In zanima nas, zakaj je temu tako? In 
zakaj si študentje še vedno me moremo privoščiti 
sendviča ob osmih zvečer? Vivo je namreč odprt 
samo do pol štirih popoldne, študentje pa imajo 
predavanja in vaje krepko po tej uri (3. letniki 
molekularcev do 21 ure). Seveda imamo aparat s 
sladkarijami in slanarijami, ki pa svojo 
˝zmogljivost˝ in ˝uporabnost˝ pokaže predvsem 
takrat, ko popolnoma sestradani iščemo 
papirnate bankovce za 10 ali 20 tolarjev! Koliko 
ljudi pa še uporablja papirnate desetake in 
dvajsetake? Če že ponujate avtomat, ga lahko 
vsaj posodobite in naredite uporabnega. Na 
žalost nam zvečer ne preostane drugega, kot da 
se filamo s kavicami iz avtomata, da ostanemo 
budni in prisebni, čeprav je ta edina možnost, 
mimogrede, več kot 15% dražja kot na večini 
drugih avtomatov.   
 
Se meni samo zdi, ali imamo na našem oddelku 
dejansko probleme s komuniciranjem in 
reševanjem problemov? Sprašujem se, če 
odgovorni za situacijo kdaj pomislijo na nas, 
študente? Ki mimogrede, hote ali nehote, skupaj 
z njimi tvorimo oddelek za biologijo? O željah 
večine bi lahko vsaj premislili, če jih že ne 
morejo uresničiti! Naj bo ta uvodnik hkrati 
poziv, da se na tem področju kaj ukrene. 
   
 
 
Uživajte v počitnicah, novoletno noč pa preživite 
v družbi prijetnih ljudi. Ob polnoči si kaj lepega 
zaželite, saj pravijo, da novoletne želje veljajo!

 
 
 
 
 
 

 M

 Urednici se iskreno zahvaljujeva prof.dr. Nini GUNDE-CIMERMAN, Lei in  
Damjanu ter Martinu za intervju, Mihi KROFLU za pisma iz Namibije, Alešu za 
skice, Neži za strip, Matjažu za grafično oblikovanje, Tanji za pomoč pri 
popravkih ter nenazadnje vsem, ki so poslali prispevke oz. fotografije oz. tako ali 
drugače pripomogli, da je ta številka Antirepresorja takšna kot je. 
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Ali bi si sploh 
lahko želeli boljši 

urnik ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rez skrbi, ni se mi »scufalo« in 
tudi mojim možganom ne manjka 
noben kolešček. Gornji naslov je 

mišljen kar se le da sarkastično. SEVEDA 
BI LAHKO IMELI BOLJŠI IN PREDVSEM 
BOLJ HUMAN TER ŠTUDENTOM 
PRIJAZEN URNIK!! 
 
 
Vendar je usoda študentov biologije, da cele 
dopoldneve, popoldneve in večere ter po 
možnosti še noči (malce pretiravam?) preživimo 
na faksu. Predlagam taborjenje na BF. Morda 
nam Univerza časti spalne vreče. Nasproti faksa, 
na tistem prečudovitem z rožicami postlanem 
zelenem travniku, si postavimo šotor. Jaz se 
prostovoljno javim za branje ali pripovedovanje 
pravljic (grozljivk) za lahko (morasto) noč. 
Morda nam kolegica Ida speče kak »mafin«. 
Zagotavljam vam, da se ne bo nihče zastrupil.  
 
Skratka, navdih za tale članek so mi dali 
prečudoviti četrtki, ko preživim na faksu celih 
trinajst ur. Najlepši del dneva je seveda od treh 
popoldne do devete ure ZVEČER, to je čas vaj iz 
zofi. Z vso gotovostjo, kar je premorem v 
globinah svoje zblojene duše, lahko trdim, da 
vaje o kontraktilni vakuoli ne bom nikoli 
pozabila. Ne bom vam razlagala namena te vaje 
pa postopkov in metod ter bla, bla, blaaaa….  
Opazovala sem paramecije pa njihove vakuole. 
Saj to so zares zanimive in prav prikupne 
živalice (to mislim čisto resno). A buljiti 
približno tri cele ure v mikroskop in šteti, 
kolikokrat utripne ena uboga vakuola, je malo 
preveč.  
 
Začeli so se mi pojavljati simptomi 
preobremenjenega študenta biologije. Začela 
sem se pogovarjati s paramecijem. »Pa daj, bodi 
car in skrči že enkrat to svojo vakuolo. Eno za 

mamico pa eno za očija…«. Sledili so še kakšni 
obupani vzkliki: »Noče skrčiti svoje vakuole! Ta 
paramecij mene ne mara! Kam je izginila 
vakuola? A je tisto sploh bila vakuola?«  
 
Četrtkovo životarjenje je bilo popolno, ko mi je 
po štiriminutnem buljenju zračni mehurček 
umoril paramecija. Mehurčkov motiv: uživanje v 
mojem ne-uživanju. Takšno je pač življenje. 
  
Ampak, drage kolegice in dragi kolegi, ne 
obupat. Vsi smo v istem »zosu«. Saj bo bolje. 
Zagotovo bo. Nekoč…. V bližnji….V daljni 
prihodnosti. Enkrat že. Glavo pokonci, nasmeh 
na obraz, držite skupaj in pozdravite vsakega 
paramecija, ki ga vidite. Pa ne se sekirat, če ne 
bo hotel skrčiti vakuole. 

Monika 
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OSNOVE FIZIO. RASTLIN 
>V3h< LIKAR, VOGEL-MIKUŠ 

FFV 
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EMBRIOLOGIJA 
VRETENČARJEV  >V2h< 
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INTERVJU 
Damjan vs. 

Martin 
 

va predsednika, dva študenta 
biologije, dva prijatelja, dva 
preokupiranca z obveznostmi, 

dva zgovorneža. Tako podobna, a vendar 
tako različna… 
 
 
Damjan Vinko je naše društvo, Društvo 
študentov biologije, vodil v lanskem študijskem 
letu. Letos se je temu mestu odpovedal ter za 
svojega naslednika predlagal Martina Turjaka. 
Ker sva prepričani, da ju vsi poznate, vsaj na 
videz, naj napiševa le, da je Damjan študent 3. 
letnika pedagoške smeri, Martin pa je absolvent, 
sistematsko-ekološkega bloka. Za Antirepresor 
sva želeli iz njiju izvleči kakšno malenkost, 
podrobnost, zanimivost, ki bi dvignila branost 
prej omenjeni reviji, ker pa sta bila oba precej 
skrivnostna, diplomatska in uradna, sva za 
pomoč poprosili znanstvenico s področja 
psihologije, prof. dr. Sigmundo Freud, ki je 
posebej za vas analizirala njune odgovore. 
  Da ne bo pomote, intervjuja sta potekala 
ločeno, tako da si fanta nista mogla »suflirati« 
pri odgovorih. 
 
Damjana sva najprej vprašali... 
 
Kakšni so bili tvoji občutki, ko si pred 
dobrimi tremi leti prvič prestopil prag 
našega faksa kot študent biologije? 

»Faks kot zgradbo sem poznal že prej, saj 
sem imel kolege, ki so študirali tukaj. Prva 
zadeva, ki sem jo hotel spoznati pa je 
Antirepresor. Prijateljica mi je celo poletje 
govorila o njem in da ga moram zares videti. Ko 
sem ga prijel v roke, se mi je zdel še kar v redu. 
Članki niso bili vezani na dogajanje v faksu, bili 
so bolj satira na dogajanje na faksu, na primer                         

»zajebavanje« določenih kateder, 
profesorjev.  
 
Šlo je za zadeve, ki so bile resne, ampak so bile 
»zajebantsko« napisane. Lahko bi rekel, da je 
prvi teden minil v iskanju Antirepresorja.« 
 
Sigmunda Freud: »Že iz prvega Damjanovega 
odgovora je razvidno, da odgovarja zelo 
previdno in za poslušalca, oz. v tem primeru 
spraševalca, všečno. Ljudje, lepo vas prosim 
koliko je možnosti, da je res prvi teden preživel v 
iskanju Antirepresorja?! V kolikor pa je to res, 
mu svetujem, da se hitro oglasi v moji ordinaciji, 
saj boleha za določenimi potlačenimi problemi, 
saj se mu humor na račun profesorjev in ostalih 
ljudi na faksu ne zdi sporen, kar razkriva skrito 
agresijo in nezmožnost prilagajanja avtoriteti (to 
isto si upam trditi tudi za ustvarjalce tega 
časopisa).« 
 
Kljub temu, da Martin v resnici še ni tako star, sva 
bili vseeno v dvomih ali se bo spomnil svojega 
prvega dneva na faksu, zato sva začeli z lažjim 
vprašanjem:  
 
Kako se počutiš kot novi predsednik 
DŠBja? 

»Zaenkrat sem komaj prevzel to funkcijo. 
Damjan me je vprašal, če bi jo bil pripravljen 
prevzeti in glede na to, da imam že tako ali tako 
preveč obveznosti, sem rekel, da se mi še ena 
dodatna ne bo poznala.«   
 
Sigmunda Freud: »Jah, tudi tukaj se kaže 
tendenca k sprenevedanju in ugajanju. Martin se 
je že pri prvem vprašanju začel izgovarjati, da je 
komaj prevzel funkcijo, da ne prevzema še 
nobene odgovornosti, tudi tiste v povezavi s 
svojim počutjem (ki ga mimogrede sploh ne 
omenja) ne.« 
 
Oba predsednika sva malo povprašali tudi o njunih 
ambicijah v otroštvu. 
  
Ali si že kot majhen fantek vedel, da boš 
biolog? Kaj te je pritegnilo k tej 
odločitvi? 

Damjan: »Že v tretjem razredu osnovne 
šole sem vedel, da bi rad učil. V 5. razredu sem 
dobil učitelja biologije, ki me je prepričal da je 

D 
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 to to. Skozi celo šolanje, v osnovni in v srednji 
šoli, sem imel učitelje biologije, s katerimi sem 
se »zaštekal«. 

Martin: »Ne, kot majhen fantek ne. Imel 
sem polno idej, vsake toliko sem dobil novo 
idejo, kaj bi rad postal. Sem tak človek, da mi 
zelo hitro kakšna stvar postane zanimiva. Ni mi 
žal, da sem se odločil za biologijo, a vem, da za 
kar koli bi se odločil, bi mi bilo zanimivo. 
Odločitev je povezana s tabori za srednješolce, 
ki sem jih obiskoval celo srednjo šolo.  V to me je 
prepričala mama. Bil sem v botanični skupini, 
naš mentor je bil Božo. Malo smo hodili naokoli, 
zvečer smo ob določanju popili kakšno pivo in 
sem rekel, mater kakšno sproščeno življenje je 
to! To bi jaz počel celo življenje. Naučil sem se 
celo botaniziranja iz avta!«   
 
Sigmunda Freud: »Znanstveno še ni dokazano, 
kaj je bolje - da ima majhen otrok jasno izrisane 
cilje v svojem življenju ali pa da ga zanimajo vsi 
poklici, od striptizete do duhovnika, ker v prvem 
primeru se lahko pojavi problem pomanjkanja 
domišljije, ki je ključna pri otrokovem razvoju, 
drugi primer pa je lahko problematičen, če otrok 
zraste v odraslega človeka, ki ne ve, ali bi živel 
za rožice ali kobilice.« 
 
Skušali sva malo pokukati tudi v načrte oz. želje 
glede prihodnosti. 
 
Kje se vidiš čez 10 let? 

Damjan: »Koliko bom takrat star? Rad 
bi se zaposlil v šolstvu, raziskovalna biologija 
me vsaj za zdaj ne zanima. Predvsem gimnazija, 
lahko tudi osnovna šola. Z osnovnošolci vsako 
leto hodimo na taborjenje, vodim pa tudi krožek. 
Če mi bodo učenci kdaj šli na živce, bom pa 
kandidiral za ravnatelja☺. Mislim pa, da mi 
učenje nikoli ne bo problem.«   

Martin: »Joj! Najrajši bi živel tako kot 
živim sedaj. Težko si predstavljam, da bi se kaj v 
mojem življenju spremenilo. Zelo sem zadovoljen 
s svojim življenjem.« 
 
Sigmunda Freud: »Lahko bi rekla, da ima 
Damjan na poklicnem področju res urejene misli 
že od 3. razreda osnovne šole, medtem, ko je 
Martina očitno na poti odraščanja zapustila 
domišljija in nima več idej, kako bi lahko živel 
drugače, kot živi sedaj. Ne vem ne vem, če bi 

verjela popolnemu zadovoljstvu nad življenjem, 
morda je zaznati sledi manične depresije?« 
 
Obveznosti in dejavnosti sva prihranili za zaključek 
našega intervjuja, tako sva nadaljevali z vprašanji, ki 
se nanašajo na privatno življenje. 
  
Kaj počneš v prostem času? 

Damjan: »Moje dejavnosti so hkrati moj 
prosti čas. Občasno se ukvarjam z dvoživkami in 
vodim krožek na osnovni šoli.« 

Martin: »Aktiven sem v botaničnem 
društvu in društvu študentov biologije. Občasno 
se ukvarjam s športom, glasbo, fotografijo. 
Pozimi hodim smučat. Predvsem se pa rad 
družim s prijatelji.«  
 
Sigmunda Freud: »Na primeru teh dveh mladih 
fantov lahko najbolj jasno prikažemo stanje naše 
družbe v celoti - prosti čas je namreč enačen z 
dejavnostmi na fakulteti in tako ne moremo 
pričakovati, da bosta čez 10 let znala ločiti 
delovni čas v službi od časa, ki bi ga morala 
preživeti z družino. Tako gredo lahko vsi načrti 
države po zvišanju rodnosti po gobe. Lahko pa 
rečem, da je Martin zelo navezan na mamo, saj, 
kot je sam omenil, mu je prav ona pomagala pri 
odločitvi med vsemi interesi, prav tako pa mu je 
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postavila temeljne vrednote, saj je v odgovoru 
omenil tudi prijatelje.« 
 
Če bi lahko spremenil le eno stvar na 
svetu, kaj bi to bilo? 

Damjan: »Predvsem bi iz glav izbrisal 
depresije.« 

Martin: »Mislim, da bi skušal odpraviti 
negativno nastrojenost ljudi. To da se kregajo, 
da si zamerijo. Najlepše je, če človek ne zna 
zameriti in uživa v malenkostih v življenju. A 

večina ljudi dandanes tega več ne zna.« 
Sigmunda Freud: »Priznati moram, da sta me 
oba odgovora presenetila, ker sem pričakovala, 
da bosta raje spreminjala klasifikacijo dvoživk 
oz. ponovno pisala ključ Male flore Slovenije. 
Tako pa sta oba razkrila tudi svoj človeški obraz. 
Damjana je strah, da bo čez par let zapadel v 
hudo depresijo, ko bo ugotovil, da njegovi 
malčki v šoli ne ločijo navadne rege in krastače, 
Martina pa je strah vsakič, ko se poskuša kdo 
prepirati z njim, da sodi fižol med enokaličnice.« 
Če bi ti kdo ponudil izbiro: življenje v 
Sloveniji z vsem tem, kar imaš ali 

»sanjsko življenje« na Maldivih brez 
vsega tega, kaj bi izbral? 

Damjan: »Težko vprašanje. Ne morem 
reči za kaj bi se odločil, odvisno od situacije. Če 
bi se odločil za Maldive, bi mi edino oviro 
predstavljali prijatelji, kajti ti mi največ 
pomenijo. Kljub vsemu pa so Maldivi zelo 
mikavna zadeva.« 

Martin: »Ostal bi kar tukaj! Če mi paše 
kam it, še vedno lahko grem. Tukaj imam vse 
ljudi, ki mi veliko pomenijo in ki jim jaz veliko 
pomenim.« 
 
Sigmunda Freud: »Zelo pohvalna je omemba 
prijateljev pri obeh vprašanih. Zanimivo pa je, da 
sta v času odraščanja spremenila vlogi - Damjan 
ima očitno več domišljije, ki mu dopušča 
sanjarjenje o Maldivih, Martin pa se tolaži, da 
lahko kadarkoli tja odpotuje. Razvidna pa je tudi 
večja samozavest Martina, ker se zaveda, da tudi 
on nekaj pomeni prijateljem, medtem ko Damjan 
tega ne izrazi, torej imam dvome na tem 
področju« 
 
Kaj pa ljubezen…? 

Damjan: »Brez komentarja… Nimam 
prostega časa.« 

Martin: »O joj! O tej temi bi lahko veliko 
razlagal….« 
(na koncu intervjuja se spomni, kako je z ljubeznijo) 
»Za kreativnega človeka, takega kot sem jaz, je 
dobro, da lahko vse majhne užitke deli še z 
nekom drugim.«  
 
Sigmunda Freud: »Končno smo ugotovili, kaj je 
vzrok za njuno abnormalno vedenje: taka dobra 
žrebca v najboljših letih za razplod in realizacijo 
fantazij, pa nobenih jasnih odgovorov?! V prvi 
vrsti je treba povedati, da nista reveža sama 
kriva, ampak današnja družba, ki vsiljuje 10-urni 
delavnik na faksu – kdaj naj potem hodita na 
zmenke, če vso energijo libida pokurita že na 
faksu? Krive so tudi mamice in atiji, ki sinčkom 
ne znajo razložiti, kaj početi na zmenku, in 
potem pride do potlačenih vsebin. Tudi sama kar 
kličeta na pomoč, kar je razvidno v »brez 
komentarja« ali pa kar dobesedno »o joj«. 
Obema svetujem obisk moje delavnice na temo: 
Punce ne grizejo, ne postavljaj previsokih 
kriterijev, upaj si, ne stoj križem rok, najdi čas za 
ljubezen,…« 
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Ostala vprašanja so striktno poklicne narave, zato je 
prof. dr. Sigmunda Freud menila, da ni pristojna za 
podajanje ocen o psihološkem stanju sogovornikov iz 
odgovorov, ki se nanašajo na tematiko, ki je ne 
pozna. Sporočila pa nama je, da pacienta v delavnici 
lepo napredujeta, pridružila se jima je tudi ekipa 
Antirepresorja, tako da se vsi lahko družijo z ostalimi 
biologi in okolju niso nevarni.  
 
Martin, kakšni so tvoji načrti za DŠB v 
tem študijskem letu? 

»Kot predsednik bom spodbujal, da se 
vse aktivnosti društva ohranijo vsaj tako 
kvalitetne kot so bile do sedaj ali pa še bolj. Še 
bolj bom spodbujal mednarodno sodelovanje. V 
kontaktu sem s hrvaškimi in črnogorskimi 
študenti. S hrvaškimi se dogovarjamo za skupne 
terenske vikende, s črnogorskimi pa, da bi jim 
pomagali pri izvedbi poletnega tabora. Sicer pa 
imam še celo leto časa, da dobim kakšno idejo.« 

   
Glede na to, da si absolvent, naju zanima 
na katerem področju biologije delaš 
diplomo in ali imaš tudi kasneje 
raziskovalne ambicije? 

»Diplomo delam na botaniki pri doc. 
Joganu. Tema je revizija nekaterih slovenskih 
vrst petoprstnikov. Hodim po terenu, nabiram 
herbarijski material, ki ga nato pregledam pod 
lupo in ga izmerim, na primer dolžino dlačic, 
listov, čašnih listov. Te podatke statistično 
obdelam, tako da se vidi ali so kakšne razlike 
med temi vrstami in na podlagi tega se lahko 
izdela določevalni ključ. Najbolj bi me veselilo, 
če bi nadaljeval s podiplomskim študijem na 
področju biologije, taksonomije, evolucije, 
ekologije ali teoretične biologije. Vzporedno sem 
se vpisal tudi na računalništvo in matematiko.«  

  
Kako ti komentiraš vse to kar se zadnje 
čase dogaja z »našim Vivotom«? 

»Zdi se mi grozno, da Vivo (Biskvit 
d.o.o.) brez posledic funkcionira naprej in bojim 
se, da se jim to niti ne pozna dosti na prometu. 
Zdi se mi sramotno. Imajo prevelik monopol.«  
 
Damjan, zakaj si se odpovedal 
predsedniškemu stolčku DŠB-ja? 

»V glavnini zaradi pomanjkanja časa. Pa 
mogoče tudi zaradi vizije, da lahko na drugih 
segmentih prispevam več za študente in društvo. 

V Društvu študentov biologije sedaj delujem kot« 
nadzornik«. Novega predsednika pa sem 
predlagal sam in sem z njim zadovoljen.« 

 
Ali si realiziral vse plane, ki si si jih 
zastavil preden si prevzel DŠB? 

»V bistvu ne popolnoma. Moja vizija, ko 
sem prevzel vodenje je bila, da bi uspel ekipo 
toliko pomladiti in prenoviti, da bi lahko letos 
»zaštartala« samostojno. Sveža ekipa, ki bi lahko 
sama delala vse oz. tisto, za kar je pristojna. 
Tega mi ni uspelo, predvsem zato ker ni bilo 
dovolj ljudi, določene pa je bilo treba toliko 
usmerjati, da je bilo že malo občutka kot da 
morajo biti usmerjeni. Kar se tiče programa, 
sem želel boljšo izvedbo terenskih dni in da bi 
naši študenti kaj več prispevali na mednarodnem 
nivoju. V zvezi s tem deluje tudi moj novi  
projekt. Šlo bo za mednarodno konferenco 
študentov, kar imajo po Evropi že več let. Zadnji 
dve leti se vključujejo tudi naši študenti. Gre za 
konferenco, ker bi študenti predstavili kaj 
počnejo v okviru študija in v okviru prostega 
časa v sklopu svoje stroke, na primer 
raziskovalne naloge, diplomske naloge, 
seminarje.  To bi bila štiridnevna konferenca: 
dva dneva predavanj, en strokovni prost dan 
(ogled jam, Cerkniškega jezera, raznih 
proizvodenj) in en dan ogled Ljubljane in 
podobno.« 

 
Na katerih področjih našega faksa si 
trenutno aktiven? 

»V letošnjem letu sem predsedstvo 
društva predal drugim. Prepričali so me, da bi 
kandidiral na študentskih volitvah za študentsko 
organizacijo in sedaj sem predsednik Študentske 
organizacije BF ter  s temi član Študentskega 
zbora na ŠOU, ki deluje kot nekakšen parlament 
ŠOU-a. To je bolj birokratska funkcija, a je še 
vedno ne jemljem kot politično. Na ta način bi 
lahko na BF-ju pomagal društvom na raznih 
razpisih ter povedal kakšno dobro besedo zanje. 
Zadeve, ki se mi sedaj ne zdijo v redu, bi lahko 
popravil. Letos sem deloval na projektu na ŠOU-
u, ki se ukvarja z bolonjo in videl sem kaj je 
dobro in kaj je slabo. Hkrati sem videl tudi 
zadeve, ki jih je treba nujno popraviti, da bi 
lahko imel ŠOU tako vlogo kot bi jo moral imeti.  
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Na našem faksu sem predstavnik študentov v 
Komisiji za dodiplomski študij Oddelka za 
biologijo, in član študentskega sveta, ne kot 
predstavnik biologov ampak kot predstavnik 
organizacije. Kar pa je za biologe še toliko bolje, 
saj imajo sedaj v vseh organih dva svoja 
predstavnika☺. Sem tudi v senatu in 
akademskem zboru fakultete ter na univerzi v 
svetu.« 

Za konec pa le še nasvet za tiste, ki že nekaj časa 
sanjate o tem, da bi stopili v kontakt z Martinom 
ali Damjanom in z njima izmenjali besedo ali 
dve, pa ne veste kako to storiti.  

Damjan se izjemno rad razgovori o temah 
kot so: delovanje ŠOU-a, organizacija 
študentskega sveta, naloge študentske 
organizacije (za svoje dobro ga prosite, naj se 
usede, drugače vas utegne »usekati heksenšus«). 
Martina pa boste navdušili s kakšnim izvirnim 
kuharskim receptom in debatami o tem, kako 
krasno je življenje (a pazite na varnostno 
razdaljo, naš novi predsednik obvlada govorico 
rok veliko bolje od Barbare Brezigar!).  

 
Ana & Vesna 

 

 
rof. dr. Nina Gunde-Cimerman, 
izredna profesorica na Oddelku 
za biologijo, predava 

mikrobiologijo drugim letnikom biologije, 
industrijsko mikrobiologijo tretjim 
letnikom molekularnega bloka in še 
nekatere predmete drugim oddelkom 
Univerze v Ljubljani. Diplomirala, 
magistrirala in doktorirala je na 
Kemijskem inštitutu (nekoč imenovanem 
Boris Kidrič), na področju gliv. Objavila 
je mnogo člankov, strokovnih 
prispevkov, napisala posamezna 
poglavja strokovnih knjig, predvsem s 
področja gliv in biotehnologije, bila in je 
še vedno urednica mnogih revij in 
članica svetovnih mikrobioloških 
organizacij. Če v sistem Cobiss vtipkate 
njeno ime, vam le-ta izpiše kar 375 
zadetkov. Še danes vodi mikrobiološko 
zbirko na Kemijskem inštitutu, ki je edina 
evropsko priznana mikrobiološka zbirka 
v Sloveniji. Lani je izšla knjiga 
Mikrosafari, čudoviti svet 
mikroorganizmov solin, ki jo je napisala 
naša profesorica skupaj z dvema 
sodelavcema. Poleg tega je mama dvema 
najstnicama, ki ju zanima vse drugo kot 
biologija, ter, ne boste verjeli, strastna 
plesalka argentinskega tanga.   
 
►O ZAČETKIH 
 
Ali ste že kot majhna deklica vedeli, kaj 
boste, ko boste »veliki«? 

P 

INTERVJU 
prof.dr. Nina 

GUNDE-
CIMERMAN 
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Niti pod razno. Zanimalo me je ogromno 
stvari, ne samo biologija. Ko sem bila stara 8 let, 
sem šla s starši v Libijo in tam preživela 5 let. V 
Libiji sem hodila v italijansko šolo, ameriško 
šolo in še nekatere druge. Libija je bila takrat 
precej zaostala država. Imeli so samo nafto in za 
vse delo, ki ga je bilo potrebno opraviti, so 
uvažali tujce. Živela sem v mestu ob morju in 
veliko časa preživela v vodi. Imela sem dve želji: 
biti stevardesa, saj sem takrat prvič letela z 
letalom, in biti kot Jacques Cousteau (francoski 
raziskovalec, predsednik oceanografske družbe 
in legendarni kapetan ladje Calypso, op. avtoric 
članka). Stevardesa sem v študentskih letih tudi 
bila in s tem sem se tekom študija preživljala.  
 
Spomini na šolska in študijska leta… 

Hodila sem na Šubičevo gimnazijo. V 
gimnaziji sem razmišljala o študiju filozofije, 
arhitekture, medicine, krajinarstva. Ta se mi je 
zdel tudi najboljša varianta, saj je združeval tako 
biologijo (zaradi Cousteauja) kot tudi estetiko, ki 
mi je že od nekdaj zelo pomembna. Ravno tisto 
leto, ko sem se vpisovala, študija krajinarstva ni 
bilo, saj so ga razpisali vsaki 2 leti. Dan pred 
vpisom sem se odločila za biologijo, z namenom, 
da se bom naslednje leto prepisala. Starši so bili 
izjemno tolerantni glede mojega študija. Prvo 
leto nisem bila preveč vzorna študentka; ni me 
razganjalo od kakšnega »študijskega erosa«. 
Delala sem kot turistična vodička in stevardesa. 
Do preobrata je prišlo, ko me je asistent na 
anorganski kemiji med vajami poklical pred 
tablo in nisem imela pojma. Zvečer na 
študentskem žuru mi je rekel, da me naslednje 
leto ne bo več tem na tem faksu, saj s takim 
odnosom ne bom daleč prišla. To me je takrat 
precej užalilo, zato sem se začela učiti. Potem 
sem pa zares zagrabila in resno študirala. Med 
študijem sem padla samo enkrat, na izpitu 
profesorja Sketa, ker se nisem dovolj naučila 
pijavk.    
 
►O RAZISKOVANJU 
 
Zakaj ravno glive? 

Tekom mojega študija na biologiji ni bilo 
nobenega predmeta, ki bi spominjal na  
biotehnologijo, imeli smo samo klasično 
mikrobiologijo. Imam pa precej prijateljev, ki so 
takrat delali na različnih inštitutih. Takrat mi je v 

roke prišla neka knjiga in ugotovila sem, da je 
zgodovina biotehnologije pravzaprav povezana z 
glivami. To dejstvo, da biotehnologijo poganjajo 
plesni, me je močno presenetilo in zato začelo 
zanimati. 
 
Kako to, da ste diplomo, magisterij in 
doktorat delali na Kemijskem inštitutu 
Boris Kidrič?  

Ko se mi je ponudila priložnost, da na 
Kemijskem inštitutu, na oddelku za 
biotehnologijo  in industrijsko mikologijo, delam 
diplomsko delo iz področja plesni, sem 
priložnost takoj zagrabila. Raziskovala sem 
spreminjanje, mutiranje plesni s pomočjo gama 
žarkov ter pridobivanje večje količine 
celulolitičnih encimov – celulaz za razgradnjo 
celuloznih odpadkov živilske industrije s 
pomočjo gliv. Projekt je financirala mednarodna 
agencija za atomsko energijo. Ko me nekaj začne 
zanimati, tega ne spustim. Hkrati so me po 
diplomi na Inštitutu tudi zaposlili, sprva za eno 
leto, ker pa so očitno tudi oni odkrili mojo 
raziskovalno žilico, sem tam ostala kar nekaj let. 
Tam sem naredila magistrsko nalogo, ki je 
obravnavala razvoj reneta kot sirila. Izdelek še 
sedaj prodajajo. Za doktorat sem delala glive, ki 
proizvajajo hipoholesterolemične agense. 
Naredili smo dva, tri patente, med njimi tudi 
enega evropskega, in napisali kar nekaj člankov. 
V času magisterija sem osem mesecev živela v 
Ameriki, po vrnitvi pa sem se najprej habilitirala 
za asistentko in nato počasi za izredno 
profesorico. 

Kljub temu, da ste zaposleni na naši 
fakulteti, z Inštitutom še vedno 
sodelujete… 
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Ja, na Biotehniški fakulteti sem zaposlena 
100%, 20% pa na Inštitutu, kjer vodim MZKI, 
edino mikrobiološko zbirko pri nas, ki je članica 
evropskega združenja zbirk (ECCO).  
 
Kaj pa biokirurgija s pomočjo ličink 
Lucilia sericata? 

To je eno izmed področij našega 
raziskovalnega dela. Gre za zdravljenje 
kroničnih ran s pomočjo ličink muhe Lucilia 
sericata. Ta terapija se je razvijala na različnih 
delih sveta kot del folklorne medicine. V 
civiliziranem smislu se je razvila v času 1. 
svetovne vojne,  predvsem v Ameriki. Ugotovili 
so, da ličinke teh muh, ki se zaredijo v ranah 
vojakov, raztopijo in pojedo nekrotično tkivo in s 
tem rano izjemno očistijo. Ostane le rožnato 
granulirano tkivo, ki se tudi brazgotini hitreje kot 
običajno. Vojaški kirurgi so kasneje to terapijo 
uvedli v bolnišnice. Konec 2. svetovne vojne so 
odkrili antibiotike in jih uporabljali, dokler se ni 
začela pojavljati rezistenca. V uporabo je zopet 
prišla ta ličinka. Moj prijatelj, nemški kirurg, se 
je odločil, da bo to terapijo uvedel tudi v 
Nemčiji. K temu je pritegnil še mene, hitro sem 
našla tudi dva študenta, diplomanta, ki sta bila 
pripravljena sodelovati. Postavili smo gojilnico 
muh, saj znamo kontinuirno gojiti muhe  in 
sterilne ličinke. V Kliničnem centru smo na ta 
način pozdravili že okoli 50 ran, predvsem rane 
diabetikov. Nekaj ran smo pozdravili samo z 
ekskreti, ki jih delajo te ličinke. Notri so številni 
encimi, ki razgrajujejo samo nekrotično tkivo, 
substance, ki povečujejo brazgotinjenje, in 
antibiotiki, ki delujejo širokospektralno. V 48-ih 
urah smo pozdravili rane, ki so se prej celile tudi 
več kot leto dni. 
 
► O KULINARIKI 
 
Kaj menite o gensko spremenjeni hrani? 

Gensko spremenjena hrana se mi zdi 
popolnoma ustrezna. Tuja DNA je s stališča 
hrane samo DNA, ki jo prebavimo, tako kot 
»pravo DNA«, in gre po običajni poti nazaj v 
okolje. Tisti tuji gen se seveda prebavi zraven. 
Potencialen problem lahko predstavljajo gensko 
spremenjeni organizmi, ki se razširjajo v okolje 
in lahko teoretično predstavljajo problem s 
stališča naravnega ravnovesja. Glede na to, da 
smo v demokratični družbi, je prav, da tisti, ki s 

tem nočejo imeti opravka, ga tudi zares nimajo. 
Čim pa imamo neko stvar v okolju, obstaja 
možnost, da uide iz določenih meja. Zakonodaja, 
ki ureja omejitev gensko spremenjenih rastlin, je 
zelo striktna, dosledna in opremljena z vsemi 
varovalkami. Tudi sama sodelujem v slovenskem 
odboru za sproščanje gensko spremenjenih 
organizmov v okolje.  
 
Zakaj se torej med ljudmi pojavlja tak 
strah pred gensko spremenjeno hrano? 

V širši  množici  prevladuje  mišljenje, da 
je gensko spremenjena hrana  nevarna, predvsem 
zaradi dveh  stvari: ker  mediji ta  problem zaradi 
nepoznavanja  napihujejo  in  ker  ljudje 

zamenjujejo pojma 
gensko spremenjena 
hrana in sproščanje 
gensko 
spremenjenih 
organizmov v 
okolje. S stališča 
potrošnika je 
vseeno, katere gene 
poje. Kaj pa so 
križanci drugega kot 
gensko spremenjena 
hrana?  

 
Glede na to, da so glive vaše 
raziskovalno področje - jih kdaj mogoče 
tudi pripravite? 

Zelo rada kuham in se izživljam, a vseeno 
imam najraje lisičke v juhi.  
 
► O POUČEVANJU IN ŠTUDENTIH 
 
Zakaj ste se odločili za poklic 
profesorice? 

Že od nekdaj me je privlačil poklic 
profesorice. Predvsem to, da raziskovanje in 
način razmišljanja posredujem študentom. Želela 
sem učiti ob konkretnih primerih, želela sem 
pedagoško sodelovati s študenti in voditi 
diplome. Na fakulteti sem sedaj zaposlena že 
osem let. Sprememba delovnega mesta je prišla 
ravno ob pravem času, ko sem imela 
»raziskovalno krizo«. Zdi se mi, da imam na 
splošno v življenju srečo, tako sem tudi do mesta 
profesorice prišla s pomočjo sreče in po 
naključju, da so ravno v času, ko sem rabila 
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spremembo, zaradi bolezni mojega predhodnika, 
iskali profesorja. 
 
Kaj vas pri študentih najbolj moti? 

Včasih se zgodi, da so med študenti v 
predavalnici tudi ignorantsko arogantni študenti. 
Glede na to, da predavanja niso obvezna, bi 
lahko brez problemov sedeli nekje na kavi. In ko 
gledam tiste obraze… Ne vidim razloga, zakaj 
sedijo v predavalnici. To me res občasno moti. 
 
Kaj pa kasnejše podpisovanje indeksov? 

Glede kasnejšega podpisovanja indeksov 
in kasnejšega vpisa ocen sem zelo tolerantna, 
moti me le, če študenti pridejo v sobo in vidijo, 
da delam, pa mi vseeno molijo indekse pod nos.  
  
Katera je najbolj smešna stvar, ki se vam 
je zgodila v vaši profesorski karieri? 

Na vajah smo cepili bakterije na različna 
gojišča, vendar nam je določenih gojišč 
zmanjkalo. Zato smo študentom naročili, naj 
počakajo preden nadaljujejo z vajo. Neki 
študentki pa se je to zdelo nesmiselno, saj smo 
imeli še veliko svežih gojišč, le oznake na 
petrijevkah »niso bile prave«. Tako je enostavno 
vzela sveže gojišče, prečrtala napis in napisala 
ime gojišča, ki smo ga potrebovali… 
  
Kaj je za vas najtežji del profesorskega 
dela? 

Po človeški plati se mi zdi najtežje 
predavati, ko sem v slabi formi. To so tisti redki 
dnevi, ko sem prezaposlena, slabe volje ali pa se 
slabo počutim. Pri predavanju pa moram biti kot 
profesorica stabilna, ohraniti moram stik s 
študenti. Profesor ne sme biti že vnaprej 
agresiven.   
 
► O PROSTEM ČASU 
 
Na kaj ste najbolj ponosni? 

Najbolj sem ponosna na to, da mi je 
uspelo uskladiti znanost in družino.To sta dve 
stvari, ki sta bili zame bistveni in ju nisem hotela 
izpustiti. Kljub temu, da so bila občasno zelo 
težka obdobja, mi je to uspelo.    
Kako preživljate svoj prosti čas? Ali ga, 
glede na mnoge dejavnosti s katerimi se 
ukvarjate, sploh še kaj ostane? 

Minimalno. Trudim se, ampak ne preveč 
uspešno. Imela sem obdobje, ko sem delala ves 
čas, sedaj pa se temu skušam izogibati. V 
prostem času plešem argentinski tango, tango 
nuevo (novi argentinski tango). Začela sem pred 
nekaj leti in plešem enkrat na teden, ne glede na 
to kje sem, v Ljubljani ali kje drugje. Je precej 
zahteven ples, saj ni nobenega vnaprej 
določenega koraka. Je čista improvizacija. Ko 
imaš za sabo določeno kilometrino, si lahko 
privoščiš kreativnost. To je moj način izražanja v 
prostem času. Pozimi zelo rada smučam, 
kolesarim in včasih tudi tečem. Nasploh se zelo 
rada ukvarjam s športom. Sem mama dvema 
najstnicama in se trudim biti dobra.  

Za žensko je verjetno še toliko bolj 
naporno uskladiti raziskovalno, poslovno 
in družinsko življenje?  

Naporno je usklajevati poslovno in 
družinsko življenje, ampak nikoli nisem 
obžalovala, da sem se odločila za družino. To da 
človeku popolnoma drugo dimenzijo, ki je 
drugače ne dobi. Seveda sem imela obdobja, ko 
nisem imela niti pet minut zase. Ogromno noči v 
življenju sem spala le po nekaj ur. Kar se tiče 
raziskovanja, moramo s svojim delom seveda 
nadaljevati, čeprav sem se z raziskovalnim 
področjem (ekstremofilne glive) že precej 
»zasidrala«. Pa tudi hčeri sta že večji.  
 
Če bi lahko spremenili le eno stvar na 
svetu, kaj bi to bilo? 

Radikalno ne bi spremenila ničesar, saj je 
vse na svetu v ravnotežju. Čim bi spremenila eno 
stvar, bi to verjetno sprožilo mnoge nove 
spremembe. Kdo ve kakšne? Kot znanstvenik bi 
morala to najprej vedeti… 
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Herbarijske zgode 
in nezgode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

er sem se na herbarij v zadnjih 
mesecih precej navezala in sva 
skupaj marsikaj doživela, sem se 

odločila, da o vseh dogodkih napišem še 
nekaj besed. Ter da morebitne druge 
nesrečnike izzovem k pisanju štorij in 
"baldorij" ☺. Zakaj ravno moj nesrečnik? 
 
 
Naj povem, da mi z njim ni bilo nikoli dolgčas, 
čeprav sem si vse skupaj čisto drugače 
predstavljala. Delo, ki sem ga spoznala na 
različnih terenskih dneh in raziskovalnih taborih, 
mi je namreč ostalo v zelo lepem spominu. 
Pozimi sem komaj čakala, da na plano pokukajo 
prve rastline, da se podam na teren. S herbarijem 
sem namreč želela čim prej zaključiti in se po 
možnosti izogniti terenom v najbolj študijskem 
obdobju, a mi ni uspelo… 
 
Herbarij sem želela nabirati pri babici v Postojni, 
saj sem si terene zamislila kot nekaj krajših, v 
počitnice podaljšanih, vikendov. Upala sem, da 
bom v istem kvadrantu nabirala tudi material za 
individualne vaje iz predmeta Sistematske 
zoologije nevretenčarjev, a temu ni bilo tako. Na 
terene sem tako hodila ločeno, kar mi je vzelo 
precej časa. Upala sem, da bom z babico hodila 
na sprehode, pri tem nabrala nekaj rož, ki jih 
bom kasneje določila, se pri tem marsikaj novega 
naučila in o čem poučila tudi moje bližnje.  
 
A se ni vse izšlo po načrtih. Ponavadi se je 
namreč nabiranje herbarija prevesilo v norenje 
do Postojne, šibanje po terenu s kolesom, da bi 
pridobila na času, in vožnja domov, v Ljubljano. 
Nabran material tako ni bil ravno v najboljšem 
stanju, saj sem bila ponavadi na terenu nekaj ur. 
Kakšno uro sem potrebovala, da sem prišla do 
babice, in nato še dodatno uro do Ljubljane. Ni 
se mi zgodilo le enkrat, da sem nabrala 3 vrečke 
rastlin in jih vsega skupaj določila 

5…Določevanje je vedno potekalo pozno v noč, 
ne glede na to, kdaj sem z njim začela. Več rož 
kot sem določila, slabše in počasneje mi je šlo. S 
posameznimi sem se ubadala tudi več kot pol 
ure, pa sem še vedno prišla do napačnih 
ugotovite. A bili so tudi spodbudni trenutki, ko 
se mi je zdelo, da mi je šlo določanje kar dobro 
od rok, nato pa se je vedno zgodilo kaj 
nepričakovanega.  

 Foto: Robert Hočevar 
 
Na terenski del me veže mnogo lepih spominov, 
saj sem odkrila mnogo novih, lepih in skritih 
kotičkov. Začela sem opazovati tudi male stvari 
ter odkrila mnogo zanimivih rastlin in rastišč pa 
tudi živali. Ker v teh krajih srečanje z medvedom 
ni nič nenavadnega, na ogled pa se mi je postavil 
že tudi ris, me je med enim od terenov skoraj 
kap. Na drugi strani grmovja se je namreč 
premaknilo nekaj velikega in rjavega in 
prepričana sem bila, da je bil rjavi kosmatinec, a 
sem prestrašila le srno☺. Izgubila sem se 
nekajkrat, mimogrede sem uspela zviti tudi kolo 
od kolesa, vseh pridobljenih prask in bušk pa 
raje ne omenjam... Tudi terenski herbarij je na 
koncu že prav obvladal letenje v najbolj zakotne 
prepade ob poti... 
 
Nisem si tudi mislila, da je možno, da začne 
deževali vsakič, ko sem na terenu. Ne rečem 
enkrat ali dvakrat, ali morda trikrat, a meni se je 
to precej redno dogajalo. Če pa že nisem bila 
mokra od dežja, sem pa zabredla v vodo. Tudi po 
dvakrat na dan... Še dobro da ima babica velike 
čevlje. Prvih nekaj terenov sem tako ali tako 

K 
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opravila zaman, saj smo večino spomladanskih 
rastlin obravnavali na vajah.  Precej nedoločenih 
rastlin je romalo v koš, po pomoti pa jih je tja 
zašlo tudi nekaj določenih, saj se je babica 
odločila pospraviti sobo in je časopisne papirje z 
rastlinami enostavno zmetala stran. Ko sem jo 
prepričala, da to potrebujem za faks in naj ne 
meče več papirjev v smeti, je začela pospravljati 
knjige, ki sem jih imela za obtežitev herbarija, in 
je neznano kam pospravila večje korenike in 
podzemne gomolje, ki sem jih sušila posebej. 
Prav tako mi je nemalo primerkov zgnilo, saj 
sem kdaj pa kdaj pozabila zamenjati papir, v sobi 
pa je bilo veliko vlage.  
 
Tedni so minevali, terenski dnevi so se vrstili, 
količina nabranega materiala se je povečevala, 
količina določenih vrst pa je le počasi rasla, saj 
sem vedno znova ugotavljala, da so nekatere 
rastline določene napačno, oz. so po izgledu 
različne rastline, spadajo pa v isto vrsto… Ko 
sem prvič dosegla magično število 100 vrst, mi 
je srce kar zaigralo in dan je bil lepši, a kaj, ko 
sem kmalu spoznala napako, saj sem preštevala 
tudi prazne časopisne pole. Veselja je bilo konec 
in potrebnih je bilo še nekaj terenov in nabranih 
rastlin, da sem nadoknadila tistih 20 praznih pol, 
nabiranje zadnjih rastlin pa ponavadi poteka zelo 
počasi. A presenečenjem še ni bilo konca.  

 Foto: Robert Hočevar 
 
Nekaj dni pred oddajo herbarija sem se na 
peklensko vroč poletni dan odločila, da bom 

presušila vse herbarije, ki sem jih nabrala tekom 
terenov in terenskih vaj. Rastline sem nesla ven 
na sonce in se odpravila v sobo učit. A kot po 
Murphyu se je ravno takrat pojavila poletna 
nevihta in ulilo se je kot iz škafa. Takoj sem 
planila izza mize in po rastline, a bilo je 
prepozno, saj so bile že čisto premočene. Komaj 
sem jih spravila pod streho in že je nehalo 
deževati! Naj omenim še, da je bila to edina 
nevihta v zadnjih dneh in da je lilo le nekaj 
minut.  
 
Predstavljajte si veselje domačih, ko sem jih 
zaprosila za pomoč pri prestavljanju rastlin v 
suhe pole ter ko je v stanovanju 40°C, jaz pa s 
kaloriferjem sušim rastline… Kot sem ugotovila 
kasneje, je pri tem včasih prišlo tudi do neljubih 
naključij, da so nekatere rastline pri tem ostale 
brez podzemnih organov ali delov podzemnih 
organov, lahko tudi brez plodov in cvetov, saj že 
veste, glavnih taksonomskih znakov... Da zadnje 
noči niti ne omenjam, ko mi je izdelava nalepk 
vzela precej uric spanja, tako da sem oči zatisnila 
le za ubogih 7200 sekund... Saj se razume, ne, da 
mi računalnik rad nagaja, ko je to najmanj 
potrebno, in da printer zataji, ko je najbolj 
pomemben... Pa da so mi foto-servis v 
sosednjem bloku ukinili in sem to izvedela, ko se 
je že pošteno mudilo z izdelavo slik... No ja, to 
zagotovo ni vse, a kakšno podrobnost lahko 
zamolčim☺.  
 
In nauk te zgodbe? Izdelava herbarija zna biti 
zelo zanimiva in čudovita izkušnja, le čas si 
vzemite in pričakujte, da se lahko vedno zgodi 
tudi precej nepričakovanih stvari☺, zato si ne 
delajte utvar. 
  
 
 
Pa še to: nekaterim se zgodi, drugim pa se redno 
dogaja (zgode in nezgode namreč…) 
Torej, kdo si upa kosati z mojim nesrečnikom? 
Upam, da naslednjič zasledim sprejet izziv v 
novem Antirepresorju ☺. 

Srečnik 
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Pisma iz Namibije 
 
 
 
 
 
 

e ste si pod naslovom zamislili 
pisma, ki jih je pisal turist, 
nastanjen v hotelu "de lux" v 

nekem turističnem središču, ki je odštel 
mastne denarce za voden safari, ste se 
močno opekli. To so odlomki iz pisem, ki 
jih je pošiljal Miha Krofel, študent 
biologije, ki je lansko leto tri mesece 
preživel v divjini Namibije, 150 km 
vzhodno od njenega glavnega mesta 
Windhoek. Kot prostovoljec je delal pri 
raziskovalnem projektu na gepardih v 
Namibiji, ki že več let poteka pod okriljem 
nemškega raziskovalnega inštituta (IZW 
– Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
Berlin). V okviru projekta potekajo 
raziskave ekologije gepardov ter 
fizičnega stanja posameznih osebkov. 
Kot sam pravi, je do sodelovanja na tem 
projektu prišel bolj po naključju. 
Angažiral ga je namreč Nemec, ki dela v 
Namibiji doktorat na gepardih. Z Miho pa 
sta se spoznala leto pred njegovim 
odhodom v Namibijo, v poletni šoli iz 
ekologije in biodiverzitete v narodnem 
parku Białowieża (poljsko-beloruska 
meja). Vrata so mu bila še bolj na široko 
odprta zaradi predhodnih izkušenj, 
pridobljenih pri raziskavah na risih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Severin Goerss 
 

► Prvega ne pozabiš nikoli 

25. oktober 2005, 22:21  

Danes sem videl svojega prvega geparda :). V 
bistvu se je ujel bolj po nesreči in če bi šlo vse 
po planu, ga ne bi dobili. Ker je Jörg danes 
zjutraj odletel v Nemčijo, bi morali že 
predvčerajšnjim zapreti vse pasti. Vendar pa 
farmar, ki pregleduje nekaj pasti, očitno ni prejel 
obvestila in jih je pustil odprte. Tako se je včeraj 
ujel gepard in smo ga šli danes v okrnjeni 
zasedbi uspavat in opremit z oddajnikom. Bil je 
5 do 6 - letni samec, težek 40 kg (precej malo za 
samca). Ker je bil tako majhen, mu nismo dali 
GPS ovratnice, ampak lažjo, ki oddaja samo 
VHF signal. Bil pa sem kar malo presenečen, da 
so gepardi tako veliki - kolikor sem jih videl na 
TV in na fotkah, sem imel občutek, da so manjši; 
in ta naj bi bil še majhen. So pa res lepi, še 
posebej oči, ki so precej velike glede na glavo. 
Takoj pa že dobiš občutek, da so res ustvarjeni 
za hitrost. Kaj bi dal, da bi lahko katerega videl, 
kako se v polnem sprintu požene za kakšno 
gazelo. 

  Foto: Miha Krofel 

► Kako je sploh potekalo delo....? 

23. oktober 2005, 23:51 

Za lov na geparde uporabljamo pasti v obliki 
kletke, podobne tistim za naše rise (box-trap), 
samo da je mehanizem sproščanja vrat malo 
drugačen. Eno past imava postavljeno ob ograji, 
kjer so baje večkrat videli geparda, ampak ta je 
izjema (vanjo se je ujel karakal). Vse ostale so 
postavljene ob drevesih, ki jih različni gepardi 
redno uporabljajo za markiranje. Najprej je treba 

Č 
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takšna drevesa (praktično je to vedno Acacia 
erioloba) seveda najti, kar pa ni tako težko, ker 
so ved no podobne oblike - spodnji del mora biti 
bolj položen ali celo vodoraven (to je pri tej vrsti 
dokaj redko, ker ima večina navpično deblo), 
tako da lahko gepardi, ki za mačko niso najboljši 
plezalci, splezajo vsaj do prve veje. Potem ko 
najdeš takšno drevo, preveriš, če je na njem kaj 
gepardovih iztrebkov, ki jih uporabljajo za 
znotrajvrstno kemično komunikacijo. Če je to res 
"marking tree", postavimo okoli debla nekakšno 
ograjo iz vej akacije, ki ima zelo velike in ostre 
trne (takšen "usmerjevalnik", kakršnega 
uporabljamo pri nas za rise, tukaj imenujejo 
boma). Le na enem mestu pustimo odprtino in 
tam postavimo past, tako da gre edina pot do 
drevesa skoznjo. Zaenkrat tukaj še ne 
uporabljajo nobenih alarmnih sistemov, tako da 
je treba vse pasti zjutraj preveriti. Trenutno jih 
midva pokrivava sedem in vsak dan prevoziva 
140 km, kar pa mi je kar všeč, ker lahko stojim 
za voznikom na "pick-upu" in fotkam živali, ki 
stojijo ob kolovozih ali bežijo pred avtom. Edino 
kar je zoprno je, da so farme pregrajene z 
ograjami, tako da je treba ves čas skakati dol in 
odpirati vrata. 
 
► Uspešna sezona lova 
 
12. november 2005, 00:09 
 
Danes smo dobili že drugega geparda. Spet je bil 
samec, vendar precej mlad - nekje med 
drugim in drugim letom in pol, težek 40 kg. 
Ostalo mu je še malo grive na vratu, ki je zelo 
očitna pri mladičih in potem postopoma izgine. 
Osebno se mi je zdel precej lepši od prejšnjega. 
Ker bo verjetno še zrasel, mu nismo dali 
ovratnice z oddajnikom. Smo ga pa vseeno 
uspavali, vzeli vse vzorce in opravili meritve ter 
mu dali ušesno markico in čip. 
 
16. november 2005, 00:10 
 
Zadnje čase imamo res gepardje dni - v zadnjih 
petih dneh nam jih je uspelo ujeti kar pet, danes 
celo dva! Zgleda da lov ob drevesih za 
markiranje res dobro deluje. Je pa zanimivo, da 
je bilo vseh teh pet gepardov samcev. Sicer je 
res, da je pričakovano razmerje ujetih živali v 
prid samcev, ki bolj intenzivno markirajo, vendar 
so do sedaj ulovili tudi že kar nekaj samic. So 

bili pa vsi, ki smo jih ujeli,  relativno mladi - 
večinoma okoli drugega in tretjega leta. Najtežji 
med njimi je tehtal precejšnjih 50,5 kg. Dvema 
smo namestili GPS ovratnike, dvema VHF, eden 
pa je bil še premlad. Z včerajšnjim gepardom pa 
smo imeli kar nekaj problemov, saj se nam je kar 
dvakrat zbudil med narkozo. Prvič se je vse 
zgodilo zelo nepričakovano, saj je en trenutek še 
čisto v redu spal in ni reagiral na preverjanje 
refleksov v naslednjem trenutku, pa se je že zelo 
premikal. Ker sem bil edini ob njemu, sem ga 
sicer poskušal zadržati, vendar je bil premočan in 
mi je pobegnil. Odtaval je kakih sto metrov stran 
in se potem ustavil. Na srečo je bil še dovolj 
omamljen, da se mu je lahko Suzanne (naša 
veterinarka) dovolj približala in ga zadela z 
dartom, tako da je čez deset minut spet trdno spal 
in smo lahko spet nadaljevali z delom.  
 
Vendar pa, ko smo potem hoteli začeti z 
elektroejakulacijo, je bil dražljaj očitno 
premočan in se je spet zbudil. Ker je dobil že kar 
precejšnjo dozo, mu nismo hoteli dati dodatnega 
uspavala, tako da smo raje končali. Tokrat smo 
bili bolje pripravljeni, v bližini smo imeli 
prenosno kletko, hkrati pa smo bili kar trije in 
ga (sicer ne najlažje) uspeli spraviti vanjo. Tudi 
danes je bil eden izmed obeh gepardov (tisti 50-
kilogramski) precej divji. Ko smo ga prestavljali 
v drugo kletko, je poskušal pobegniti in se je s 
tako silo zaletel v vrata kletke (ki po mojem 

tehta 
kakih 100 
kilogramo
v, če ne še 
več, poleg 
tega pa 
sem na 
njej stal 
še jaz), da 
jo je 
premaknil 
za kakih 
20 cm. Za 
nekaj dni 
smo zaprli 
pasti, ker 
mora en 
avto na 
servis in 
ne Foto: Severin Goerss 
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moremo biti vsi na terenu. Po eni strani nam kar 
prija, ker smo že malo utrujeni, saj je bilo treba 
skoraj vsak dan vstajati že nekaj čez štiri. 
 
► Kako to, da je tak način lova tako 
uspešen? 
 
24. november 2005, 21:38 
 
Tako uspešen lov je možen pri gepardih zaradi 
njihove socialne strukture. Samci, najpogosteje 
so to bratje iz istega legla, ni pa nujno, namreč 
pogosto tvorijo nekakšne koalicije, kar jim 
omogoča uspešnejši boj za teritorije ter verjetno 
tudi večji lovni uspeh. Vsaj v Serengetiju se je 
pokazalo, da so gepardi, ki tvorijo takšne 
koalicije (običajno dve do tri živali, lahko pa tudi 
več), v precej boljši kondiciji in so pogosteje 
"lastniki" teritorija za razliko od samotarjev, ki 
so pogosteje nomadi brez stalnega teritorija. 
Nasprotno so samice vedno samotarke, če ne 
štejemo mladičev. 
 
29. november 2005, 21:49 
 
Lovska sreča nas še vedno ni zapustila in v teh 
dveh dneh smo ujeli štiri nove geparde, med 
njimi končno tudi prvo samico. Včeraj smo šli 
najprej uspavat samca (48 kg, ca. 3,5 let) na isto 
farmo, kot smo ujeli prejšnje tri. Potem smo 
danes uredili še tri, ki so se ujeli pri nas. Že 
včeraj se je ujela samica (36 kg, 2,5 – 3 leta), ki 
smo jo čez noč prestavili v drugo kletko in 
zraven postavili še dve novi, v katerih sta bila v 
vsaki po en samec (45 in 48 kg, 3 – 3,5 letna). 
Glede na to, da je ultrazvok pokazal, da samica 
ni v estrusu, najverjetneje prej niso bili skupaj in 
so se samci približali samici šele, ko je bila že 
ujeta. Pravim samci, ker so bili namreč trije - 
poleg ujetih dveh smo videli še tretjega nedaleč 
stran. In verjetno bi tudi tega ujeli, če bi včeraj 
nastavili še tretjo past. Imamo pa zadnje čase 
tako srečo z lovljenjem, da nam je zmanjkalo 
GPS oddajnikov - ostal nam je le še eden, ki smo 
ga dali samici, oba samca pa opremili z VHF. 
Novi GPS oddajniki so sicer že naročeni, vendar 
bo še nekaj časa trajalo, da jih dobimo. 
 
► Če bivaš sredi divjine, je zelo 
pomembna samooskrba s hrano, zato ne 
preseneča, da so bile domače živali 
deležne velike pozornosti od 

raziskovalcev ☺....…kobra na dosegu 
roke – čisti užitek !!! 
 
20. oktober 2005, 06:44 

Ravno danes sem (v sredo) doživel zelo 
zanimivo srečanje. Zjutraj, ko sem šel v najin 
kurnik... ja, trenutno imava 4 kure: Hannah, 
Elso, Trudi in Martho ter enega petelina - Halulu 
von Goedenoch: bili sta še dve, vendar je eno 
odnesel orel, drugo pa snedel pavijan; trenutno 
pa se ravno vali nova pošiljka, za katero bom 
poskusil izboriti slovenska imena... no, v 
glavnem, šel sem v kurnik in se ravno sklonil 
proti zabojniku, ki ga kokoši uporabljajo za 
nesenje jajc, da bi pobral  vsebino, ko je nekaj 
siknilo.  
 
Ko sem pogledal pod pokrov, sem (kar malo 
prestrašen) opazil, da okoli jajc leži zvita, 
kakšnih 8 cm debela in 2 m dolga kača. Skočil 
sem po Joerga in s pomočjo priročnika sva 
ugotovila, da gre za vrsto kobre. Žal ne poznam 
slovenskega imena (Griša, mogoče ti veš?), po 
angleško se ji reče Snouted Cobra (Naja 
annulifera anchietae).  Precej lepa kača, rumeno-
siva po zgornji strani s črno obrobljenimi 
luskami in rumena spodaj. Najbolj značilen 
zanjo je nekoliko podaljšan "smrček", podobno 
kot pri laškem gadu, samo ne toliko privihan 
navzgor. No, kakorkoli, ker nama je pojedla že 
kar nekaj jajc in ker je ne bi bilo najbolj varno 
imeti v kurniku, sva jo ujela (no, prijel jo je 
Joerg, ki ima malo več izkušenj s tukajšnjimi 
strupenjačami, jaz sem mu samo svetil) s 
pomočjo nekakšne psevdo-kačo-prijemalke 
(prvotno sicer namenjene za premikanje drv v 
kaminu) in jo spravila v kovinsko posodo. Lepo 
so se videle nabrekline na telesu - 
ostanki nedavnega obroka jajčk. Zaenkrat se še 

Foto: Miha Krofel
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nisva dokončno odločila, kaj bova z njo. In ker v 
knjigi piše, da zelo rada zahaja v kurnike; ker se 
menda vrne domov tudi če jo preneseš kam 
drugam ter ker je zelo strupena (ponavadi umreš 
preden prideš do bolnice) in nama ni najbolj všeč 
ideja, da bi nama kdaj zlezla v hišo, bo verjetno 
končala v formalinu. Čeprav jaz bolj navijam, da 
bi jo odpeljala s sabo, ko bova šla naslednjič v 
trgovino (ta je 150 km stran) in jo spustila nekje 
daleč v divjini. 
 
► Vesela novica - izvalitev novih 
piščančkov... 
 
23. oktober 2005, 23:51 
 
Aja, pa še ena vesela novica: danes so se nama 
izvalili piščančki. Trenutno jih je pet, vendar 
upava, da bo še kakšen prikljuval iz preostalih 
petih jajc, ki se še vedno valijo. Zdaj še čakajo 
na imena, tako da z idejami na plan :). Pa prosim 
kakšne bolj slovenske, da bom lahko vsaj malo 
uporabljal materinščino in se ne povsem 
asimiliral. Mislim, da bom enega krstil za 
Piščeta. 
 
31. oktober 2005, 21:10 
 
Izmed šestih piščančkov kolikor se jih je izvalilo, 
je živih še pet. Eden je poginil iz neznanega 
razloga. Potem sem ga dal kobri, ki je še vedno v 
posodi v kurniku in ga je pojedla, kljub temu, da 
ni migal. Če vas pa zanima, so imena piščančkov 
takale: Pišče, Pipika, Kepica, Lolle in Leonie-
Lisa. Zaenkrat so skupaj z mamo še ločeni od 
ostalih. Danes je bila spet ofenziva pavijanov na 
kurnik, vendar zankrat obramba v obliki mreže 
in trnovih vej akacije še drži (vsaj dokler jaz ne 
prekričim mimo :)). Ker jih streljajo, se pavijani 
precej bojijo ljudi, tako da itak zbežijo takoj, ko 
te opazijo (zaradi tega jih tudi še nisem uspel 
fotkati), no, sem pa ravno danes ponoči sanjal, 
da enkrat niso hoteli zbežati, ampak so me 
napadli, ko sem tekel nad njih ☺. 
 
► Več nas je, boljše se imamo... 
 
27. december 2005, 20:06 
 
Sedaj imamo tule še par novih živalskih 
stanovalcev - najprej smo dobili dve goski, in ker 
sta prišli malo pred Božičem, sta dobili ime 

Chris in Mas. Jörgu smo za darilo zrihtali še eno 
kuro, ki je potem seveda morala biti Merry, tako 
da imamo sedaj živi Merry Chris(t)Mas :). Zdaj 
pa smo od enega farmarja dobili še tri pave - dve 
samici in enega samca. 
 
► Romantika sredi divjine ali nevarnost 
na vsakem koraku?? 
 
31. oktober 2005, 21:10 
 
Odkar sem sam, si lahko privoščim, da se ob zori 
in zvečer zapeljem malo dlje in se tam 
sprehajam. Zadnje dni zvečer redno hodim na 
vzhod, do meje s sosednjo farmo, kjer se pogosto 
zadržuje par žiraf. Sem ugotovil, da so mi žirafe 
v bistvu zelo všeč, verjetno ker so malo podobne 
dinozavrom. Sploh pa so simpatične, ko se 
premikajo, kar počno zelo elegantno in navidez 
(zaradi velikosti) počasi. No, dejansko pa so 
precej hitre. Ugotovil sem, da so precej manj 
nervozne, če te lahko imajo ves čas na očeh. 
Sprva sem se jih trudil zalezovati, kar pa ni 
najlažje, če upoštevaš, da te ves čas opazujeta 
dva para oči iz višine petih metrov, kar je več od 
večine tukajšnje vegetacije. Če te izgubijo izpred 
oči (in če sicer vejo, da si nekje v bližini), 
postanejo prestrašene in navadno zbežijo. Zato 
se zdaj trudim, da me lahko ves čas vidijo in se 
jim počasi bližam. Pustijo te nekje na 50 m 
razdalje; mogoče bi šlo bližje, ampak trudim se 
biti ne vsiljiv. 

 
2. november 2005, 22:22 
 
Danes sem se zvečer spet zapeljal proti vzhodu, 
kjer so dostikrat tiste žirafe (aja, včeraj sem videl 
par z mladičem, pa zdaj ne vem, ali je to isti par, 
samo da prej nista imela mladiča nikoli s sabo, 

Foto: Miha Krofel
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ali pa sta drugi samec in samica; po moje je 
slednje bolj verjeto). No, ko sem se tam malo 
sprehajal naokoli, mi je naenkrat nasproti 
pritekel noj, samec. Pa je ta kura kar velika, 
pismo, še za pol metra višja od mene.  
 
Najprej sem že mislil, da me bo napadel, in sem 
se optimistično postavil za stativ od fotoaparata - 
baje te lahko kar pošteno brcnejo, in si mislil, da 
če bi me poskusil pritisniti z nogo, bi najprej 
zadel stativ, kar bi bilo verjetno kar boleče, ali pa 
bi se moral izogniti in s tem izgubil na zaletu. 
Vendar, pa se je potem ustavil in me na razdalji 
5 do 10 m še nekaj časa spremljal - če sem šel 
jaz levo, je šel on za mano, če sem stekel, je 
začel tudi on teči, če sem se ustavil, prav tako 
tudi on ... zgleda, da je bil samo malo radoveden. 
Potem se me je naveličal in me pustil na miru, 
jaz pa sem ga med tem seveda že poslikal. 
 
12. november 2005, 00:09 

 
Včeraj smo 
imeli kar 
nekaj 
dežja, na 
enem delu 
celo 18 
mm. Precej 
zabavno se 
je bilo 
potem 
voziti 
naokoli. 
Včeraj smo 
ujeli tudi 
aardvarka 
(oz. 
podzemsko 
svinjko po 
slovensko). 

Zelo nenavadna žival. Če ne bi prej vedel, da 
obstaja nekaj takega, verjetno sprva sploh ne bi 
verjel, da prav vidim :). Nekaka mešanica med 
zelo zavaljenim prašičem s podaljšanimi ušesi in 
ne vem še čim...recimo mravljinčarjem, s 
katerim mislim da je tudi v sorodu (redkozobci 
ali nekaj takega naj bi bil red, samo nisem 
ziher). Ravno ko smo spuščali ta čudni stvorek, 
se je pa ulila nevihta in parkrat je že neprijetno 
blizu tresknilo. Zatem smo se vozili po pravem 
hudourniku, ki je zamenjal cesto, in ker smo 

morali urediti še par pasti, do katerih je bilo 
nekaj metrov pešačenja, je bilo vse skupaj precej 
mokro. Ko smo se potem enkrat ustavili pred 
ograjo in je Severin ravno stopil iz avta, da bi 
odprl vrata, je strela tresknila direktno v ta vrata, 
da se je vse modro zableščalo. Severin je bil z 
"bliskovito" hitrostjo še v isti sekundi seveda 
spet v avtu. Kasneje smo se sicer precej šalili na 
ta račun, samo v tistem trenutku zadeva ni 
zgledala najbolj zabavno. Je pa nevihti potem 
sledil eden najlepših sončnih zahodov do sedaj, 
ko se je na zahodu razjasnilo, tako da je posijalo 
sonce na nevihtne oblake, med katerimi so še 
vedno švigale strele. Žal sem bil precej moker, 
tako da se raje nisem kaj dosti ubadal s 
fotografiranjem, pa tudi nazaj se nam je malo 
mudilo, ker smo morali še vse spakirati (za 
geparda) in naslednji dan precej zgodaj vstati. 
Zgledalo pa je, kot da so šakali nekako 
proslavljali prihod dežja, saj se je kar na nekaj 
koncih slišalo njihovo precej aktivno zavijanje. 
 
► Se še spomniš kobre? Le kaj se je 
zgodilo z njo...? 
 
5. November 2005, 01:43 
 
Jörg je prišel nazaj in že prvi dan smo imeli kar 
nekaj akcije (pridružil se nama je še en Nemec - 
Severin, ki bo delal na GIS podatkih za projekt). 
Končala se je zgodba o kobri iz kurnika - sicer 
malo drugače, kot je bilo načrtovano, vendar s 
srečnim koncem. Jörga se je dalo prepričati, da 
kačo spustiva, kar sva poskusila narediti na 
najini poti pregledovanja pasti, ca. 40 km od 
najine farme. Tam smo ob robu ceste nekje sredi 
savane odprli posodo s kobro, ki pa najprej ni 
hotela iti ven.  
 
Po manjšem improviziranju nam je končno 
uspelo, vendar pa je bila kača očitno zelo 
prestrašena in si je poskušala čim prej najti novo 
zatočišče ... in jo je ucvrla direktno pod naš avto. 
Ko smo pogledali pod vozilo, je ni bilo videti 
nikjer – očitno je zlezla nekam v podvozje. No, 
pa smo imeli - kobre smo se hoteli znebiti, zdaj 
pa je bila nekje v našem avtu, do teme pa le še 
kakšna slaba ura. Lahko bi jo pač pustili tam, saj 
do nas ne bi mogla, ampak pripeljali bi jo nazaj 
pred našo hišo in nekega dne bi jo spet našli v 
kurniku. Zato smo se raje odločili, da jo 
poskusimo izbezati iz avta. Imeli smo kovinsko 

Foto: Severin Goerss 
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ŠTUDIJ V TUJINI 
& intervju z LEO 

palico za menjavanje koles, vendar ko je Jörg 
začel drezati kačo, je ta zlezla še globje, nekam 
za rezervoar za gorivo. Zraven pa ves čas 
razjarjeno sikala in usekovala po palici. Zadeva 
res ni delovala obetavno.  
 
Vseeno smo si rekli, da ji bomo poskušali še 
malo težiti, pa bo šla mogoče stran. Pa zoprno je 
bilo še, da ne bi bilo dobro, če bi lokalni farmerji 
izvedeli, da spuščamo strupenjačo nazaj v 
naravo, tako da smo se, če se je mimo pripeljal 
kak avto (na srečo se to zgodilo le enkrat), začeli 
delati, kot da samo fotografiramo sončni zahod. 
Na koncu se je na srečo kobra res naveličala in 
na naše olajšanje precej besna zapustila avto in 
se odplazila v divjino. Upam, da bo ujetništvo in 
maltretiranje dobro preživela. 
 
► Tudi leopard je lahko Whiskas mucek. 
 
21. november 2005, 20:54 
 
Isti dan sem tudi prvič božal leoparda :). Nedaleč 
od tega istega lodgea je namreč tudi par obor, 
kjer imajo geparde, lisasto hijeno in leoparda. 
Leopard (ime mu je Lulu) je zelo crkljiv in se 
pogosto prisloni ob ograjo, da ga potem čohljaš. 
Ni pa vedno povsem prijazen, kot je izkusil 
Severin - ko je sedel na hlodu ob ograji, se mu je 
Lulu približal izza hrbta in stegnil taco skozi 
mrežo ter mu s kremplji razparal srajco. Verjetno 
se je hotel samo igrati, vendar pa bi ga lahko 
verjetno tudi ranil (no, se pa lahko Severin zdaj 
pohvali, da ga je, potem ko je ušel streli, napadel 
še leopard:).  
 
Osebno me je leopard zelo fasciniral, precej bolj 
kot gepardi, in si sedaj zelo želim, da bi mi 
uspelo kakšnega videti tudi v naravi, za kar pa je 
verjetno precej malo možnosti. Domačini imajo 
do leoparda kar precej strahospoštovanja, saj naj 
bi občasno napadal tudi ljudi. Slišal sem npr. 
zgodbico, da je v nacionalnem parku leopard 
snedel vodiča iz avta. Potniki najprej sploh niso 
opazili - na nočnih vožnjah se vodiči pogosto 
nekje ustavijo na samem in ugasnejo luči, tako 
da lahko turisti kao izkusijo Afriko ponoči. 
Enkrat se je zgodilo, da potem, ko so spet 
prižgali luči, ni bilo več vodiča, ki je sedel na 
sprednjem koncu avtomobila, in so šele naslednji 

dan podnevi našli truplo s sledmi ugriza 
leoparda. 
 
So pa v času projekta v pasti za geparde že ujeli 
tudi dva leoparda in ju tudi opremili z oddajniki, 
tako da ju spremljamo, ampak v bistvu trenutno 
ni nikogar, ki bi se prav z njimi ukvarjal ... hmm 
... ne, bom ostal kar pri risih :). Za razliko od 
gepardov se leopardi zadržujejo predvsem ob 
izsušenih rečnih strugah in soteskah ter na 
osamelcih, ki se dvigajo nad savano, kjer med 
skalovjem najdejo dovolj skrivališč 
 
 
Hej, pustolovec, pridi nazaj v realnost, sediš v 
sobi, kuhinji, predavalnici, greje te centralno 
ogrevanje, iz pip ti teče voda, po jajce v hladilnik 
lahko sežeš brez bojazni, da bi te pičila kobra, 
edina žirafa, ki jo imaš možnost videti, je tvoj 
ogromni sostanovalec…življenje  res ni 
pravično!! ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di se, da je v današnjem času 
bistvo vsega povezovanje, 
paktiranje, postati eno, se 

združevati in potovati, obiskovati, 
raziskovati, se učiti in oblikovati. 
Posledica globalizacije? Toda ljudi so že 
od nekdaj privlačile novosti in 
drugačnost; saj veste, vse, kar je 
sosedovo, je vedno boljše ☺.  
 
 
Odkar se je Slovenija priključila EU je želja po 
obiskovanju, raziskovanju, znanju in hkrati 
spoznavanju drugačnega, oddaljenega in 
neznanega postala za študente bolj uresničljiva. 
Vedno več jih odhaja za krajši čas opravljat 
študijske obveznosti v tujino. Velika večina se 
odloči za sodelovanje v programu Socrates 
Erasmus, ki izvaja mobilnost študentov in 
profesorjev, organizira poletne in zimske šole, 
intenzivne jezikovne tečaje, razvija Evropski 

Z 
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kreditni sistem priznavanja študijskih obveznosti 
opravljenih v tujini (ECTS) in Priloge  k diplomi 
(DS). V ta program so poleg držav Evropske 
unije vključene še Islandija, Norveška, 
Liechtenstein ter pridružene članice centralne in 
vzhodne Evrope. Skupaj je 31 sodelujočih  
držav.  
 
O mednarodni študentski izmenjavi govorimo, če 
se študent odloči opraviti del rednih študijskih 
obveznosti namesto doma na eni izmed univerz 
sodelujočih članic. Izmenjava traja od treh 
mesecev pa do enega leta. Kot Erazmus študent 
v času izmenjave obdržiš vse pravice, ki ti 
pripadajo kot študentu na matični fakulteti (npr. 
štipendija), navadno pa pridobiš tudi Erazmus 
štipendijo, ki se iz leta v leto spreminja (letos 
znaša okrog 200 eurov).  
 
Če se želiš prijaviti na Erazmus razpis, moraš 
izpolnjevati osnovne pogoje kot so: biti moraš 
državljan ene od držav, ki sodelujejo v programu 
Socrates ali imeti stalno bivališče (status 
begunca) v eni od teh držav ali pa biti oseba brez 
državljanstva. Imeti moraš zaključen najmanj 
prvi letnik dodiplomskega študija in biti v času 
izmenjave vpisan v visokošolski študijski 
program z javno veljavnostjo, ki vodi do 
diplome, specializacije, magisterija ali doktorata 
na instituciji, nosilki Erasmus univerzitetne 
listine. Podlaga vsake izmenjave je kakršenkoli 
med-institucionalni dogovor (bilaterala, 
multilaterala), pred odhodom pa podpišeš 
študijski sporazum z domačo in tujo institucijo in 
po povratku naj bi imel vse uspešno opravljene 
obveznosti priznane. Več informacij o 
mednarodnih Erazmus izmenjavah dobiš na 
spletnem naslovu:  http://www.europarl.si/. 
 
Na našem oddelku izmenjave v tem študijskem 
letu koordinira doc.dr. Marjanca Starčič Erjavec, 
ki nama je povedala, da ima naš oddelek 
sklenjeno pogodbo z univerzami iz Avstrije, 
Italije, Nemčije, Češke, Belgije, Nizozemske in 
Danske. Povedala je tudi, da je trenutno na 
izmenjavi ena študentka biologije, v poletnem 
semestru pa se ji bodo v tujini pridružile še tri 
naše študentke 
 
Ker pa ima največjo veljavo informacija iz prve 
roke, sva stopili v kontakt z Leo Atanasovo. 

Lea se je v  študijskem letu 2005/06 po 
končanem drugem letniku biologije na naši 
fakulteti odločila, da odide na študijsko 
izmenjavo v tujino. Kot Erazmus študentka je 
izbrala Avstrijo, Universitaet Wien, Fakultet fur 
Lebenswiessenschaften. Na izmenjavi naj bi 
ostala pol leta, a jo je zelo hitro podaljšala na 
leto, po končanem 3. letniku pa se je spet vrnila 
in trenutno poleg študija 4. letnika začenja z 
diplomsko nalogo o genetski strukturi 
populacijskega sistema ogrožene vrste 
Calamagrostis psevdophragmites.  
 
Še preden je študij v Ljubljani zamenjala za 
študij na Dunaju je bila dejavna na 
»botaničnem« področju. Na Cobissu so 
objavljene že tri njene bibliografske enote: 
Podvrste navadne dobre misli (Origanum 
vulgare L.) v Sloveniji, Podvrste rdečega drena 
(Cornus sanguinea L.) in Morphometric study 
od genus Gymnocarpium, vse pod mentorstvom 
dr. Nejca Jogana. 
 
Zakaj si se odločila, da boš odšla na 
izmenjavo? 
 
Pred začetkom študijskega leta 2004/05 nikoli 
nisem razmišljala, da bi zapustila Ljubljano, saj 
je moje raziskovalno in socialno življenje 
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potekalo več kot dobro. Sem pa vedno imela 
željo po tujini, vendar nikoli nisem mislila, da bo 
to pred koncem dodiplomskega študija. Misel na 
izmenjavo se je rodila s pridobitvijo štipendije, 
saj sem hotela denar porabiti za nekaj večjega. V 
oktobru 2004 sem se odločila, da se o tem 
informiram, in s vsako informacijo sem bila 
bližje izmenjavi. 
 
Kako in zakaj si se odločila ravno za 
fakulteto na Dunaju? 
 
Prof. Jasna Štrus (sedaj je ta položaj začasno 
prevzela doc.dr. Marjanca Starčič Erjavec, op. 
avtoric) mi je predlagala nekaj univerz, spomnim 
se Heidelberga v Nemčiji, pa Linza, pa nekaterih 
bolj severnih, s katerimi je pač podpisana 
bilateralna pogodba. Torej, na voljo so samo 
univerze, s katerimi imamo podpisan »pakt« o 
sodelovanju. Potem sem se o tem posvetovala z 
dr. doc. Joganom, saj je bil moj mentor, in on je 
prvi predlagal Dunaj, ker je sodelovanje z 
botaničnim inštitutom in dunajsko univerzo 
precej dobro.  

 
Kje si dobila vse potrebne informacije 
glede študija v tujini: glede bivanja, 
štipendije, šolnine...? 
 
Domnevam, da me sprašujete o izmenjavi; no, ta 
je bila predfaza za reden študij na Dunaju, pri 

katerem potem nisem imela več težav z 
informacijami.  
 
Informacijo o prvi prijavi sem našla na oglasni 
deski nasproti receptorke. Po prvi prijavi ti 
informacije pošiljajo na dom, štipendija Erasmus 
je skoraj zagotovljena, prijavnico dobiš po pošti, 
skratka, kar se tiče naše birokracije, si obveščen. 
Avstrijci so mi tudi vse poslali po pošti, vendar 
je glavni prijavni del potekal preko interneta. Na 
njihovi strani za prihajajoče Erasmus študente se 
je nahajala tudi informacija o možnosti bivanja. 
Seveda sem izbrala študentski dom, saj je 
možnost spoznavanja ljudi veliko večja. Prijava 
je bila mogoča le preko posebne agencije, ki pa 
je seveda zaračunavala 15 € na mesec in 
zahtevala kavcijo. Vendar drugače ne prideš v 
študentski dom. Pa tudi cena sob je za 
erazmovce višja, vsaj v primeru mojega 
študentskega doma. Verjetno je drugod prijava 
mogoča brez agencij, vendar sem o tem takrat 
težko sodila. 
 
Kar se tiče rednega študija, ki ga opravljam v 
tem študijskem letu, stanujem tam, kjer sem prej. 
Štipendija za nadaljevanje študija je padla od 
države (Slovenije), vse ostale podatke o študiju 
za tujce pa določena univerza razpiše na 
internetu. 
 
Glede na to, da si v tujini že  drugo leto, 
ali je to še izmenjava ali govorimo o 
študiju v tujini? Kaj te je tako pritegnilo, 
da si se odločila, da boš tam tudi 
diplomirala? 
 
Izmenjava v okviru Erazmus/Sokrates programa 
traja največ 12 mesecev. Jaz sem sprva odšla za 
pol leta in sem takoj po dveh mesecih že prosila 
za podaljšanje. Življenje na Dunaju mi je bilo 
izrednovšeč, saj je mesto je enkratno in kar se 
tiče kulturnega in seveda tudi socialnega 
življenja se res veliko dogaja, sam način kako je 
mesto konstruirano... pa seveda ljudje, ki sem jih 
spoznala.  
 
V enem letu sem se tako navadila življenja tam, 
da sem zaradi tega začela razmišljati, da bi 
ostala. Vendar je bilo prijateljevanje res 
premajhen razlog za zamenjavo univerze. Proti 
koncu semestra sem čisto iz radovednosti hotela 
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vedeti, kaj vse bi mi iz Ljubljane priznali, če bi 
ostala. Izkazalo se je, da kar vse, in hkrati tudi 
predmete, ki sem jih imela na izmenjavi. Nato 
sem dobila še diplomsko nalogo na Inštitutu za 
botaniko in to je bil zadosten razlog, da ostanem. 
Študij v Ljubljani v praksi ne pokriva področja 
populacijske genetike, populacijske ekologije 
rastlin, molekularne evolucije in vseh metod, ki 
sodijo zraven, kar je bil še dodaten razlog za to, 
da na Dunaju diplomiram. 
 
Kako to, da s priznavanjem predmetov 
nisi imela težav? 
 
Temu sem se čudila tudi sama. Profesor, ki se s 
tem ukvarja, je preučil vso mojo dokumentacijo 
in vsebino predmetov, jih primerjal s predmeti, 
ki so predpisani v njihovem programu, in se tako 
odločil. Predmeti, ki jih imamo v Ljubljani v 
prvih dveh letih, so splošni in tako se ti brez 
problema priznajo. V Ljubljani imamo 
pravzaprav izjemno visoko število ur na 
predmet, kar pomeni, da so mi ure še celo 
ostajale. Zato pa imajo na Dunaju na primer 
genetiko in nekaj drugih predmetov že zelo 
zgodaj. Ker je njihov študij bolj specializiran, 
lahko nastopijo problemi v priznavanju drugega 
dela študija. Na primer: zaradi preveč splošnih 
predmetov iz Ljubljane nisem mogla vpisati 
botanične smeri študija temveč ekologijo. 
Seveda moram poslušati še nekaj predavanj za 
nazaj, ki so obvezna za ekologe. Imam pa zato 
pokrite vse izbirne predmete, ki jih ni malo. 
Nadaljnje predmete si lahko izberem sama, naj bi 
bili pa v povezavi z diplomsko nalogo. 
 
Kolikšna pa je Erasmus štipendija in ali 
se z njo da preživeti? 
 
Na noben način ne. V mojem primeru je ta 
znašala mesečno 200 €, prejela pa sem jo v 80% 
enkratnga zneska. S to štipendijo sem si komaj 
plačala sobo, oziroma sem morala zanjo 
doplačati še 25 €. Zaradi 20—odstotnega 
primankljaja sem morala še nekaj denarja 
založiti. 
 
Kakšne so bistvene razlike med študijem 
na naši fakulteti in tvoji sedanji? 
 
Kot sem že omenila, je specializiranost študija na 

dunajski univerzi po 6. semestru kar precejšna, 
pa tudi razdelitev študentov po tretjem semestru 
v štiri smeri: botanika, ekologija, zoologija in 
genetika je ena od večjih razlik. V Sloveniji je 
ves program fiksiran, bolj ali manj kot v srednji 
šoli, tu pa si kar polovico predmetov v  prvi 
polovici drugega dela študija (od četrtega do 
sedmega semestra) ter cel drugi del drugega dela 
izbereš sam. Izpolnjevati moraš le število 
predpisanih ur. V to spada določeno število ur, ki 
naj ustreza diplomski nalogi, se mi pa zdi v redu, 
da tako pridobiš znanje za diplomsko nalogo, 
oziroma za področje, ki te zanima. Študij uradno 
traja 5 let, je semestralen: torej se meri po 
poslušanih semestrih. Vsi predmeti trajajo največ 
en semester. Študij se plačuje, kar pomeni, da te 
nihče ne sili opravljati izpite v semestru, v 
katerem si jih poslušal, in jih lahko vlečeš do 
konca diplomske. Je pa res, da moraš v prvih 
treh semestrih, oziroma do zaključka prvega dela 
(prvi trije do štirje semestri) študija, opraviti vse 
obveznosti, če ne, ne moreš napredovati. Mislim 
celo, da morajo pripraviti nekakšno seminarsko 
in opraviti praktikum ali dva.  
 
Zelo so mi všeč praktikumi, ki trajajo ponavadi 
en teden, včasih malo dlje, po cele dneve. En 
predmet zaključiš intenzivno v tem tednu. 
Naučiš se praktično delati, ponavadi čisto zares 
imitiraš raziskovanje in se podrobno spoznaš z 
metodami. Tega na primer v Ljubljani ni.  
 
Čemu si se najtežje prilagodila in zakaj? 
 
Najtežje sem se prilagodila vajam, ki nekatere 
trajajo po štiri do sedem ur na teden, v enem 
dnevu. Ena 45 do 60-minutna pavza za obrok in 
to je vse. Te res sovražim. Imela sem jih na 
izmenjavi. To so bili ponavadi predmeti, ki me 
niti najmanj ne zanimajo. Ampak ti časi so 
mimo. Na začetku sem imela precej težav s 
koncentracijo, saj je bila pri nas na dvournih 
predavanjih ponavadi po 45 minutah pavza, tu pa 
to ne pride v poštev. Ena ura in pol do dve uri 
koncentracije je bilo na začetku kar problem. 
Ampak tega se navadiš. Težave mi je povzročal 
tudi dialekt (seveda ne pretiran) pri redkih 
profesorjih, pa tudi nemške strokovne besede. 
Vendar ni bilo tako strašno, saj je biologija le 
biologija, in po pol leta tudi s tem več nisem 
imela težav. In še nekaj: ko odideš v drugo 
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državo, se nikoli ne prilagodiš dejstvu, da boš 
zmeraj in vedno, ne glede na leta, ki jih preživiš 
v tujini, tujec. Precej brutalno.  
 
Kakšen način študija ti bolj odgovarja? 
Kakšen je tvoj urnik? 
 
Študij na Dunaju mi odgovarja, ker si urnik 
določim sama in tako nikoli ne visim po cele 
dneve na faksu, ki pa tudi ni odrezan od 
civilizacije. Na dan imam po dvoje predavanj, 
no, v poletnem semestru so ponavadi še vaje, ki 
trajajo dolgo, a ne več kot enkrat na teden, zato 
pa štejejo veliko točk. Ni mi treba imeti več kot 
20 ur na teden, mislim, da jih imam ta semester 
okoli 17. Ni mi treba več jesti v Vivotu (Biskvit 
d.o.o. op. avtoric), saj grem lahko med 
predavanji domov. Predavanja se le izjemoma 
začenjajo ob devetih, ponavadi kasneje.  
Je pa res, da zaradi različnih predavanj v 
predavalnici sedijo vedno drugi študentje, ki jih 
med predavanjem ni moč spoznati, in zato skoraj 
nimam socialnega kroga na faksu, kar pri iskanju 
zapiskov ni ravno najbolje. Me pa ne moti.  
 
Je diploma enakovredna naši? 
 
S tem, ko bom na Dunaju diplomirala, bom 
prejela magistrski naziv. Tako je po njihovem 
novem sistemu, ki pa ni enak bolonjskemu. 
Podoben mu je in je bil lani uveden kot nekakšno 
uvajanje za bolonjski sistem šolanja. Vanj sicer 
ne padem, kar pa je skoraj vseeno, saj je 
nostrifikacija v tujini pridobljenih diplom in 
spričeval urejena z nacionalno zakonodajo vsake 
države posebej, sprememb na področju 
priznavanja zaradi vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo pa verjetno ni. Ocenjujem, da bo diploma 
priznana, je pa to verjetno kar zoprn in poleg 
tega plačljiv postopek. 
 
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? 
 
Moja želja je ostati v raziskovalnih vodah - torej 
podiplomski študij, ni pa pomembno kje, doma 
ali na Dunaju. Ali kjerkoli drugje. In seveda 
botanika, to me zanima. Populacijska genetika in 
ekologija sta me kar pritegnili, predvsem pa 
uporaba tega znanja kot orodje za določitev 
ogroženosti posameznih populacij, kot je na 

primer Calamagrostis pseudophragmites, ki me 
zelo fascinira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pismo bralcem 
 
Pišem pismo iz daljne dežele, iz daljnega 
kraja, od sončnega kralja...Al' kako gre že 
tista pesem od Otona Župančiča iz otroške 
zbirke Mehurčki? 

Priganjajo me, meni pa časa 
zmanjkuje, a je že prav, da spregovorimo 
spet o študentskih izmenjavah☺. 

Mnogi ste že pomislili na to, da bi 
študirali v tujini; nekateri ste že resno 
razmišljali o tem, le malo pa vas (nas) je k 
temu cilju storilo prvi korak. (Saj vsi ostali, 
koraki mislim, gredo potem zelo hitro in 
človek, ne da bi se zavedal, steče novim 
dogodivščinam naproti in se mimogrede 
znajde v novem svetu☺). Res imamo sedaj 
vedno več možnosti, da pokukamo tudi izza 
domačega vogala in se jih po mojem mnenju 
splača izkoristiti. Drugod po svetu, je kakšen 
semester študija v tujini že uveljavljena 
praksa, pri nas pa vse te možnosti niso 
najbolj izkoriščene.  

Zares škoda, saj je to odlična 
priložnost, da se imaš super, spoznaš nove 
ljudi, kulturo, sprevidiš, kaj imamo in kaj bi 
lahko bilo bolje, pridobiš mnogo novih 
izkušenj, se naučiš jezika in se osamosvojiš 
(vsaj za nas, Ljubljančane, pa je to tudi korak 
k bolj študentskemu življenju ☺) ter še in 
še... Seveda ni vse tako zelo rožnato, pride 
tudi do letanja sem ter tja in urejanja papirjev 
(tako ti postane vsaj malo bolj jasno 
delovanje vseh ustanov, ki skrbijo za nas, pa 
hierarhične lestvice...), pa kakšen kulturni 
šok se tudi najde, morda domotožje, če 
seveda niste preblizu doma in se za vikend ne 
greste ravno domov pocrkljat☺. Sicer pa se s 
sodobno tehnologijo in nizkocenovnimi leti 
da že marskaj premostitt☺. Pa tudi domač 
glas seže v deveto vas in Slovence se zares 
sreča povsod, tudi tam, kjer bi jih najmanj 
pričakovali☺. 
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VSE VIDIMO, 
VSE SLIŠIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► O samokontroli asistentov 
Koliko samokontrole potrebuje mladi 
raziskovalec na vajah iz fiziologije živali, da se 
obvlada, ko mu študentka po 12-ih urah vaj reče: 
»Stric.« 
 

►Kaj naši moški kolegi počnejo med 
predavanji?  
Natančno proučujejo postopek slačenja suknjiča 
profesorice (predstavitev dobljenih podatkov 
traja kar 5min).  
 
►Smešno, a žal resnično  
Pri urah embriologije 
Profesor: » Kako ločimo med oplojenimi in 
neoplojenimi samicami žab?« 
Študent: »Po tem, da neoplojene iščejo samca.« 
 
O mikroskopiranju pri mikrobiologiji 
Študentka 1 : »A je sploh kej pod 
mikroskopom?« 
Študentka 2: »Je, je, sam se ne vid.« 
 
►Dodatno znanje, ki ga pridobimo na naši 
fakulteti 
Poleg vsega znanja, ki nam ga da naš faks, do 
konca 4. letnika obvladamo tudi kako stlačiti 
zimski plašč, torbico, knjige in zvezke v majhen 
ženski WC, ki ne premore niti ene kljukice za 
obešanje.  
 
►Salmonella d.o.o 
Če začutiš slabost in bolečine v želodcu, dobro 
premisli, ali nisi bil morda zadnje čase v Vivotu! 
Kajti če si bil, lahko na urgenci že vnaprej poveš 
svojo diagnozo, da imaš salmonelo. 
 
Sicer pa znajo naši profesorji tudi tako 
nehvaležno zadevo obrniti sebi v prid: 
»Če slučajno potrebujete Salmonello za 
izolacijo, jo pojdite iskat v Vivota.« 
 
►Revščina katedre za fiziologijo rastlin 
Študent asistentki: »Ali imate na vaši katedri 
kakšen flomaster, ki piše?« 
Asistentka odgovarja: »Imamo, imamo, no ja, 
čez dan ali dva ga dobimo.« 
 
►Potlačene vsebine iz srednje šole 
Kljub res velikemu prizadevanju asistenta za 
zofi, da bi študentom v spomin priklical snov 
srednješolske fizike znanje iz elektrike, 
zaporedne in vzporedne vezave upornikov in 
merjenja napetosti, so se vrle študentke strinjale, 
da so pač te vsebine že davno tega potlačile v 
podzavest. 

Tajna služba Antirepresorja 

Jep, čas beži, leta tečejo, spremembe se 
dogajajo in še vedno velja rek bolje pozno 
kot nikoli☺, (za višje letnike in vse ostale). 
˝Tk da vs vidm˝ ( vse tiste, ki ste kdaj 
pomislili na kakšen izlet v tujino) naslednjič 
stat in mi gužvo delat pred Mednarodno 
pisarno☺. Za začetek pa si že danes, al' pa 
jutri, vsekakor pa še ta teden (!), na internetu 
oglejte seznam Erasmus fakultet po  Evropi 
in svetu (tut na kakšen drug naslov lahko 
pogledate, a Erasmus prav lepo poskrbi za 
nas - priporočam☺) in malo sanjajte☺.   

Priskrbite si kaj več informacij o 
željenem študiju, nato pa se do marca 
primajajte v pisarno z izpolnjeno 
informativno prijavo☺. O podrobnostih 
lahko študirate nato še do junija oz. julija... 
Le veselo na delo☺! 
 
Lep jesenski pozdrav iz Gradca,    

Nina

VSE VIDIMO, VSE SLIŠIMO 
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Vodstvo Društva študentov Biologije 
 
 
 
 
 
 
 
► Na občnem zboru 9.11.2006 so člani DŠB-ja izvolili naslednje predstavnike za študijsko leto  
     2006/2007:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsednik: 
Martin TURJAK 

(abs.biol.) 
martin.turjak@email.si 

 

Blagajnica: 
Sabina BLUMAUER  

(3.letnik, SE) 
sabina.blumauer@guest.arnes.si 

 
 

Tajnica: 
Tina LIČINA  
(2. letnik, MF) 

tinalicina@yahoo.com 

Svetnik: 
Roman LUŠTRIK  

(3. letnik, SE) 
romunov@siol.com, 
roman@biologija.org 

Svetnik in vodja projekta 
Ekosistemi Jadrana: 

Jernej UHAN 
(2. letnik, SE) 

jernej.uhan@gmail.com 
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Barbara BRIC  
(4. letnik, SE) 

barbarabric@yahoo.com 

Živa FORTUNA 
(2. letnik, MF) 

ziva_fortuna@yahoo.com 

Damjan VINKO  
(3. letnik, PED) 

damjan.vinko@gmail.com 

Nadzorni odbor 

Lara KASTELIC 
(1. letnik) 

larakastelic@yahoo.com 

 

Teja KRT  
(1. letnik) 

krt_teja@yahoo.com 

Sara J. CREGEEN 
(2. letnik SE), tudi 

mednarodno sodelovanje 
sara_javornik@yahoo.co.uk 

Disciplinska komisija 

Ostali projekti 
Revi ja  Anti represor  

Vesna GRGUR in Ana 
ŠIMENC (3. letnik, MB) 

antirepresor@biologija.org 

RTŠB 
Tina ŠANTL TEMKIV 

tina.santl@gmail.com 
 

Terenski  dnevi  
Barbara ZAKŠEK 

barbara_zaksek@hotmail.com 
Sara ZUPAN 

ana.zupan@siol.net 
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BF se igra – že četrto leto  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V sredo, 11.10.2006, so 
na desnem travniku potekale 
slavne, svetovno znane in ultra 
zanimive ter seveda dolgotrajne 
igre BF se igra. Vsi pričujoči (beri: 
reducirani osebki) so že od 15.00 
čakali začetek teh že prej 
omenjenih slavnih svetovno, znanih 
in ultra zanimivih ter seveda 
dolgotrajnih iger BF se igra... Ja no, 
bistvo vsega tega je DA SMO 
ZMAGAL! Sam tok da veste =).  
(Opomba: več o igrah si žal ne 
morete prebrati nikjer drugje).  
 

Spisali: Biobruci 2006/07
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Jovsi  
 
 
 
 

KAJ DOGAJA SPOMLADI NA »JUGU«? 
 

ekega dne je prišla na plan 
misel, da naši biologi poznajo že 
celo Slovenijo razen jugovzhoda, 

o katerem so vsi slišali le to, da je tam 
Nuklearna elektrarna Krško. Marsikdo ne 
ve, da obstaja za mestom Krško še 
mesto Brežice, ki ima v svoji okolici 
ohranjeno precej veliko mokrišče Jovsi. 
Tako smo se odločili, da ne bi bilo slabo, 
če bi ti naši biologi zavili na teren tudi 
malo proti »jugu«. S to idejo se je začelo. 
Organizacija, sestanki, iskanje 
prenočišča, nakup hrane in končno sredi 
vročega maja komaj pričakovani 
tridnevni "tabor" Spomladanski dnevi v 
Jovsih.  

 
Udeleženci so bili sicer rahlo zmedeni in 
prestrašeni, ker so slišali, da bodo spali v 
ŽUPNIŠČU. S pomočjo zemljevida se je v petek 
zvečer uspelo vsem (razen trem zamudnikom, ki 

so našli k nam komaj v soboto) pripeljati iz 
Ljubljane v Kapele. V soboto zjutraj je bil zbor 
pred župniščem, kjer smo ptičarsko in botanično 
skupino napotili v gozd Dobrava, ostale skupine 
pa so ostale v Jovsih. Damjan je sestavil svojo 
skupino z okoliškimi otroki in ekipe so bile 
popolne za na teren.  

Po napornem dopoldnevu smo se zbrali na ptičji 
opazovalnici v Jovsih. Sledil je počitek in 
sončenje ter nabiranje rjave polti, ker nas je 
čakalo še SNEMANJE. Ker so domačini slišali, 
da se zopet nekaj dogaja v naravnem parku Jovsi 
(pomeni gnojna jama), so obvestili o tem 
novomeško televizijo, ki pa je z veseljem prišla 
po nov prispevek. S tem smo jim popestrili 
program, ki sicer ponavlja tudi po več tednov 
stare prispevke. Po raznih smešnih in manj 
smešnih razkazovanjih pred kamero, smo postali 
že pošteno lačni.  

 
Ker je bil celoten 
teren precej hitro 
organiziran, 
nismo uspeli 
organizirat 
dežurnih in 
kuharja (David 
Stankovič pa je na 
terenu pridno 
herbariziral vse, 
kar je bilo 
zeleno). Zato nas 
je v župnišču 
namesto 
bosanskega lonca, 

počakalo presenečenje. Razbita šipa! »Nič 
hudega,« smo si rekli, »bomo pa zalepili okno.« 

 N
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Zvečer je sledilo še srečanje z domačini in 
predstavitev posameznih skupin.  

Teren na Komni 

 
Po predavanjih, na katerih so nas domačinke 
pogostile s svojimi kolači, smo doživeli nov šok. 
Nepoznan mlad par nam je ponovno vdrl skozi 
lepo zalepljeno zadnje okno in si prilastil eno od 
sob. Med tem, ko smo vso stvar sporazumno 
uredili, so naši biologi že hiteli na nov teren. 
Opazovat so šli netopirje v sosednjo vas, nato pa 
še poslušat kosca (Crex crex) v Jovse. Ob mirni 
noči in polni luni smo bili navdušeni nad 
oglašanjem ptiča. A spokojna noč se še ni 
končala. Vračali smo se proti Kapelam, ko so nas 
presenetile modre luči in kopica ljudi v 
policijskih uniformah.  Jovse in sosednjo 
Hrvaško namreč ločuje le reka Sotla in zato smo 
vsako jutro obvestili policijo, da gremo na teren. 
Vendar očitno tistega večera policijske veze niso 
delovale, zato so se odločili, da preverijo naše 
dokumente.  
 

A 
večinoma 
dokument
ov nismo 
vzeli na 
teren in 
nekateri 
so vozili 
celo brez 
»vozniški
h«, a 
kljub 
neobritim 
bradam in 
blatnim 
čevljem, 
 smo jih 

uspeli 
prepričati, da nismo prebežniki. Sledil je le še 
žur v župnišču do jutranjih ur, ko je sledila še 
zadnja preizkušnja. Namreč, manjši skupini 
mladeničev je bilo tako dolgčas v sosednjem 
baru (nekaterim bolj znanim po imenu 
AFRODITA), da so v naša okna začeli metati 
kamne. Seveda so naši poskočni biologi skočili 
pokonci in se spopadli z domačini ter nas 
uspešno ubranili.  
 

Tako so se vsi udeleženci tabora v Jovsih  po 
preživelem vlomu, skorajšnji aretaciji in napadu 
(vse to v enem samem dnevu) ter po napornih 
terenih veseli in zdravi vrnili domov. 
 
• skupina za ptiče – Tomaž REMŽGAR 
• skupina za dvoživke – Maja CIPOT 
• skupina za plazilce – Anamarija ŽAGAR 
• botanična skupina – Martin TURJAK 
• pedagoška skupina – Damjan VINKO 
 

Tina Mirt 
 
 
 
 
 
 
 

aj se še jaz usmilim urednic 
AntiRepresorja-ja, ko tako 
vztrajno fehtata (sl. prosita), da 

napišem članek ali dva. V juniju leta 2006 
smo se pri predmetu Sistematska 
botanika pod vodstvom Boža in Tinke v 
spremstvu Tjaše odpravili na 
taužntpetstoindrobiž visoko ležečo kočo 
na Komni.  
 
 
Po tem, ko smo nekateri na avtobusu pod slapom 
Savica pozabili vitalne terenske pripomočke, kot 
je telovnik, beležnica in pisalo, ter po tem, ko 
smo na žičnico oddali prtljago, smo se peš 
odpravili po gozdni poti do vznožja Komarče. 
Komarče so bile menda posekane smreke, ki so 
delovale kot lestve, da so se lahko hribolazci 
hitreje vzpenjali. Vmes smo naredili dva 
postanka. Na prvem smo spoznali nekaj flore 
svetlega zaraščujočega gozda, na drugem pa smo 
se ustavili pod krasno steno, nad katero nas je 
čakala Komarča. Tu smo si pogledali nekatere 
termofilne vrste, ogledali kakega metuljčka 
(naprimer gospico in debeloglavčka), potem pa 
smo se tisti z nekoliko več kondicije odpravili 
navkreber, ostali pa so se vrnili do prvega 
razcepa in odšli po drugi, manj strmi poti.  
 
Naša pot je bila zanimiva, predvsem zato, ker 
smo lovili Božota, vmes pa si poskušali ogledati 
kako rastlino, jo mogoče fotografirati ali pa si 

 N

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 30 - 



BILO PA PROŠLO 

zapisati podatke, ki so prihajali od približno 
začetka kolone. Zaradi čebljanja in oddaljenosti 
od vira smo tisti zadaj komaj kaj slišali, kaj šele 
videli vrste, ki so bile trenutno na platnu. Nadvse 
prijazni in nerodni sošolci so nam včasih poslali 
celo kak valeč kamen po hribu 
navzdol. Pot se je kačila strmo proti 
 
 vrhu. Ko se nas je klanec končno usmilil, smo 
počasi prispeli do Črnega jezera, kjer smo se 
hitro preoblekli v kopalke in se na hitro osvežili. 
NOT. Smo pa pomalicali, si oddahnili, potem pa 
jo mahnili proti koči na Komni. Vmes smo 
naredili zanimivo postajo v mrzli dolinici, kjer je 
bilo menda kak ducat vrst praproti, meni pa se je 
na prvi pogled zdelo, da je le ena. Na poti do 
koče smo srečali celo še rudemente drugega dela 
odprave, ki so nekoliko zaostajali za ostalimi.  
Od približno davnega leta 1997, ko sem bil 
nazadnje na Komni s "šolo v naravi", se je tam 
gori marsikaj spremenilo. Zrak verjetno ni bil 
bolj gost kot ob zadnjem obisku, so pa renovirali 
zunanjost in dokaj lično uredili vsaj spalne 
prostore. 

                                                Foto: Tanja Višnjar 
Božo nam je dal čas, da smo pobrali svojo 
prtljago, jo raznosili po sobah, se namestili, 
pojedli, okrepčali, stuširali (hihi, ne veste kaj vas 
še čaka), napudrali nosove in oblekli gala obleke, 
potem pa smo se zglasili v sosednji stavbi, kjer 
smo po skupinah predstavili rastline, ki smo jih 
spoznali tisti dan. Študenti so bili že na koncu s 
fizičnimi močmi in so se kaj hitro poskrili po 
rovih in zvalili v postelje, nekateri pa smo 

vztrajali še nekaj časa v noč, čebljali, pili 
(brez)alkoholne pijače in igrali pantomimo. 
Kako v pantomimi povedati Zavod za kulturo? Z 
Andrejo nama je še kar uspelo. :)   
 
Drugi dan je med tem, ko smo čakali na odhod, 
nekdo pred kočo našel planinskega pupka. Po 
zboru smo se po ovinkih odpravili proti 
Lanževici. Naredili smo več postankov, si 
ogledali različne združbe vegetacije, kot je 
naprimer steljska flora. Na eni od postojank nas 
je pričakala tudi kaka zaplata snega, ki je ostala v 
najmanj sončni depresiji. S te postaje se še 
najbolj spomnim majhnih vrbic, ki rastejo zelo 
nizko pri tleh in delajo mini lističe ter Violo 
bifloro, ki ni imela dveh cvetov.  
 
Nadmorska višina se je počasi a vztrajno višala 
in naleteli smo na še večje zaplate snega, pa tudi 
mraz je že nekoliko bolj pritiskal. Vreme tudi ni 
bilo najbolj židano (judano?) in bolj ko smo se 
bližali Lanževici, bolj je bilo megleno. Približno 
deset minut od vrha smo se razdelili v dve 
skupini. Najbolj vztrajni smo nadaljevali pot do 
cilja, ostali pa so se vrnili v "dolino", do koče. 
Od tu naprej smo srečevali nekaj pogostejših 
"gorskih" rastlin kot sta planika (Leontopodium 
alpinum) in triglavska roža (Potentilal nitida).  

Foto: Roman Luštrik 
Na vrhu Lanževice nam je Božo povedal 
zgodbico o Zlatorogu in kako je nastala 
triglavska roža. Čakala nas je pot do koče, ki jo 
je najbolj zaznamovalo škripanje v mojih 
kolenih. Ker sem sproti še veliko slikal, sem 
seveda zaostajal. Ustavili smo se še na melišču, 
potem pa hajdimo v kočo, kjer smo se spet 
"stuširali", dobili pa smo tudi nekaj časa, da smo 
uredili zapiske, potem pa je sledilo poročanje. Ta 
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večer se mi ni preveč dalo bedeti zunaj, pa sem s 
postelje pametoval Mitji, ki se je pripravljal na 
izpit iz nevretenčarske zoologije. Mogoče še 
danes zna zgradbo ocela? Sanja je tiho grela 
rjuhe, skrivnostna pa je bila tudi Jasmina.  

Mednarodna 
konferenca 
študentov 
biologije 

 
Zadnji dan smo bili terensko nekoliko manj 
aktivni. Izvedeli smo tudi, da je potrebno za 
transport prtljage v dolino ekstra "colati", in 
nekateri so že kazali sledi stekline. Sam sem iz 
trme iz ene velike potovalke vse nabasal v 
nahrbtnik in lastnonožno odnesel v dolino. Ko 
smo dali prtljago na tehtanje in pospravili za 
seboj, smo jo v lahko opravi krenili v kotanjo 
pod kočo, kjer nam je Tinka predstavila svojo 
bekico Luzula expectata, ki jo je pred časom 
opisala prav s te lokalitete (holy ground). 
Obiskali so nas tudi nekateri metuljčki, naj 
omenim samo malega kupida (Cupido minimus), 
ki pri nas velja za najmanjšega metulja. Po krajši 
"pavzi" smo se vrnili do koče, pobrali stvari in v 
manjših skupinicah odpeketali v dolino, kjer smo 
se naužili civilizacije, sladoleda, načakali pa smo 
se tudi avtobusa. Takrat sem dobil nazaj tudi 
telovnik in na ne preveč veliko presenečenje, 
prazno terensko beležnico. Na Bledu se je en 
avtobus ustavil še na kremnih rezinah, drugemu 
pa se je mudilo v Kapitalko.  

Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ljubljani je prelep, topel 
oktobrski dan, spet se začenja 
študijsko leto in jaz, polna vtisov, 

razmišljam o preteklem. In tako se zavem 
povezanosti stvari, kako ena vodi v 
drugo in kako te lahko ta tok osreči, če 
se mu prepustiš in verjameš vase. Morda 
ta navdih izhaja iz popotovanja po 
Irskem, od koder sem se vrnila pred 

nekaj dnevi in ki se prav gotovo ne bi 
zgodilo brez moje udeležbe na 
mednarodni konferenci študentov 
biologije v Rigi, aprila 2006. 

 

Daugava bridge; foto: Eva Ogorevc 
Vse se je začelo turobnega januarskega dne, med 
izpitnim obdobjem, ko sem rutinsko prebirala 
biološki forum in zasledila, da se nam obetajo 
razna mednarodna sodelovanja. Zaradi 
primernega termina in dolgoletne želje po obisku 
te dežele mi je v oči najbolj padla mednarodna 
konferenca v Latviji. Nemudoma sem se obrnila 
na našega Damjana, ki je zadevo na forumu tudi 
predstavil. In po manjšem posvetu sem bila trdno 
odločena, da se konference več kot želim 
udeležiti.  
 
Šlo je že za tretjo mednarodno konferenco, ki jo 
organizira društvo študentov biologije univerze v 
Latviji, razdeljeno na štiri sekcije: zeleno 
(botanika, fiziologija rastlin, ekologija rastlin...), 
rumeno (zoologija, sistematika, evolucija, 
ekologija živali...), rdečo (fiziologija človeka in 
živali, histologija...) in belo (molekularna 
biologija, biologija celice, genetika, 
mikrobiologija...). V slednji je bila udeležba 
največja, jaz pa sem sodelovala v rumeni, in 
sicer s temo Proteus anguinus – mysterious cave 
amphibian.  
Vsak udeleženec je imel devet- do enajst- 
minutno predstavitev svoje teme pred ostalimi 
udeleženci in nekakšno strokovno žirijo, 
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sestavljeno iz profesorjev. Po predstavitvi so 
sledila vprašanja slušateljev in diskusija. Večina 
udeležencev je predstavljala svoje nekajletne 
projekte kot na primer diplomska dela, mnogi pa 
tudi projekte znotraj doktorskega študija. Sama 
nisem govorila o svojem delu, ampak sem 
predstavljala Slovenijo preko te nadvse zanimive 
in skrivnostne dvoživke.  
 
Opisala sem njeno edinstveno življenjsko okolje, 
prilagoditve nanj, embrionalni razvoj in 
evolucijo. Seveda sem del pozornosti posvetila 
tudi črnemu močerilu za katerega, sem si prvotno 
predstavljala, da bo edina tema moje 
predstavitve, vendar pa sem se kasneje odločila, 
da bom sodelovala kar s splošno predstavitvijo te 
endemične dinarske živali. In, če me občutek ne 
vara, so bili odzivi zelo pozitivni. To sem opazila 
iz očitne navdušenosti in zanimanja za močerila 
po moji predstavitvi in sicer v obliki vprašanj in 
diskusije v okviru uradnega dela, poleg tega pa 
sem bila deležna komentarjev in vprašanj o svoji 
temi na primer tudi med časom kosila in celo 
med večernim druženjem, ko je bil uradni del že 
zdavnaj mimo. Tako lahko samokritično ocenim, 
da sem svoje delo opravila solidno.  
 
Dejstvo, ki me je zelo razveselilo, ko sem pred 
odhodom tja prejela razpored predstavitev, je 
bilo, da je moja predstavitev že prvi dan pred 
kosilom, kar je pomenilo, da se po tem lahko le 
še sproščeno udeležujem predavanj, raziskujem 
Rigo in družim z ostalimi udeleženci iz različnih 
koncev Evrope. In tako je tudi bilo. Edinstveno, 
neponovljivo in nepozabno. Riga je izpolnila 
moja pričakovanja in jih v nekaterih pogledih 
celo presegla. Glede strokovnega dela lahko 
povem, da sem se naučila marsikaj, saj so bile 
teme res izredno zanimive. Najbolj pomembno 
pa se mi zdi, da sem se vsaj delno naučila 
pripraviti predstavitev neke znanstvene teme in 
se v veliki meri znebila treme pred javnimi 
nastopi. Krst je bil kar hud, saj pred tem na 
našem faksu nisem imela nobene javne 
predstavitve kake raziskovalne naloge, torej je 
bilo to zame prvič. Vendar so bili občutki potem 
še toliko globlji in slajši. In mislim, da so bili 
ravno ti občutki ključen dejavnik, ki je nekatere 
od nas povezal in v nekaj dneh med nami 
ustvaril prava prijateljstva.  
 

Čas, ki smo ga preživeli skupaj, in doživetja, ki 
smo jih delili, so kot zaklad, ki ga bomo varovali 
v sebi in med nami za vedno. Ko smo se v solzah 
razhajali, si nisem upala pričakovati, da se bomo 
vsaj v ožji zasedbi res kmalu dobili. Ampak 
nekatera prijateljstva niso odvisna od razdalje in 
frekvence druženja, temveč lahko ostajajo trdna 
in se poglabljajo iz dneva v dan tudi brez 
pogostih stikov. To so prava prijateljstva in 
udeležba na dogodkih, kot je bila ta konferenca, 
ti brez dvoma nudi možnost ustvarjanja le-teh. 
In ko zdaj, tega poletnega oktobrskega 
popoldneva, gledam na tok dogajanja po 
povratku iz Rige, se zavem, kam me je vse to 
vodilo, ne le miselno in intelektualno, ampak 
tudi fizično, saj sem s prijatelji, ki sem jih 
spoznala tam, poleti preživela nepozabne dni na 
počitnicah na Poljskem. Dobili smo se v 
Innsbrucku in tudi moje potovanje na Irsko je 
bilo posredno posledica poznanstev iz Rige. Zdaj 
vem, da se bodo naša druženja nadaljevala in da 
bomo ostali prijatelji.  
 
Zato mislim, da je za vsakega študenta udeležba 
na raznih mednarodnih srečanjih in konferencah 
več kot pozitivna. In to ne samo iz razlogov, ki 
sem jih navedla jaz. Mislim, da se vsak študent 
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dobro zaveda, zakaj mu lahko to koristi in ne 
dvomim, da se pri vsakem skriva tudi kak droben 
vzgib, ki ga vodi naprej in izven meja naše 
prisrčne majhne državice. Te meje lahko 
prestopimo tudi na drugačen način, iskreno pa 
upam, da nas bo več podobno mislečih študentov 
stopilo skupaj in organiziralo podoben dogodek 
tudi pri nas.  

Študentska arena 

 
Naj bo to neke vrste poziv... 

Eva Ogorevc 
 
 
 
 
 
 
 

 oktobru 2006 se je na 
Gospodarskem razstavišču 
odvijala že 7. študentska arena. 

Gre za največjo izobraževalno-sejemsko 
prireditev v Sloveniji, ki je namenjena 
predvsem študentom, dogodkov pa se 
seveda lahko udeležijo ostali. Prireditev 
postaja iz leta v leto bogatejša po številu 
izobraževalnih dogodkov, razstavljalcev 
in spremljevalnega dogajanja. Iz leta v 
leto beležijo tudi vedno večje število 
obiskovalcev. 
 

V okviru izobraževalnih dogodkov so 
predavanja, okrogle mize in delavnice potekale v 
treh vsebinskih sklopih. V Vesolju idej so nam 
predstavili nove ideje s področja iskanja službe 
in komuniciranja. V Planetu priložnosti so v nas 
hoteli prebuditi domišljijo z privlačnimi naslovi, 
kot na primer »Kako prebuditi 100% naših 
možganov?« ali »Prostovoljno delo v tujini«. V 
Oceanu doživetij so nas popeljali v nekatera 
nova doživetja z naslovi »Besede miru in 
upanja« in »Študent na rajžo gre«. Na Areninem 
križišču so potekale predstavitve v obliki krajših 
pogovorov, interaktivnih predstavitev in 
zabavnih animacij, v katerih je lahko sodeloval 
vsak obiskovalec.  

Po bližje smo lahko spoznali program, ki ga je 
pripravila Slovenska filantropija ter se 
pogovarjali z Janezom Škrabcem, Milanom 

Deklevo in košarkarjem kluba Union Olimpija. 
Mednarodna avenija je gostila mednarodne 
inštitucije, tuje univerze in diplomatska 
predstavništva v Sloveniji. Predstavili so nam 
tudi možnosti poklicne kariere v tujini ter 
mednarodne šole, ki izvajajo MBA programe. 
Tisti, ki vas zanima razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč, bi na aveniji prostovoljstva 
zagotovo našli kakšno zanimivost. Na aveniji 
ustvarjalnosti so potekale ustvarjalne delavnice 
izdelovanja nakita in batika ter delavnica igranja 
na didgeridoo, priljubljen avstralski inštrument, 
pod vodstvom kreativnih šol.    

Na kulturnem odru so poskrbeli za vse čute 
slehernega obiskovalca: tu so se odvijale 
gledališke predstave, vključno z improligo, 
plesni nastopi salse, swinga in folklore ter takšni 
in drugačni koncerti. Multimedijsko središče je 
mladim odprlo vrata v svet računalnikov in 
multimedije. Spoznali smo možnosti interneta, 
digitalne fotografije, računalniških iger, mobilne 
tehnologije in drugih oblik komunikacije 

 V
Poleg vseh teh izobraževalnih in kulturnih 
dogodkov smo si lahko ogledali tudi »štante« 
različnih razstavljalcev. Tu so nam svoje delo 
predstavile jezikovne šole, privatne visoke šole, 
študentski servisi in turistične agencije ter druga 
podjetja, ki so nam s sodelovanjem s portalom 
Mojedelo.com. predstavila možnosti zaposlitve, 
iskala potencialne kadre in sprejemala 
življenjepise zainteresiranih. Najbolj je 
»zažgala« Collegiumova predstavitev, saj so za 
obiskovalce pripravili karaoke. Na ploščadi so se 
odvijale športne, plesne, pevske in druge 
aktivnosti. Med drugimi so se predstavili 
Slovenska vojska, Policija in pevski zbor 
islamske skupnosti v RS.  

Skratka, izkoristite možnost, da na enem mestu 
spoznate toliko različnih dejavnosti. Mogoče 
boste med njimi celo našli kakšen nov hobi ali pa 
izvedeli nekaj, kar ste si že dolgo želeli izvedeti, 
pa za to niste imeli priložnosti. Nikar ne 
zamudite naslednje študentske arene, ki bo 
oktobra naslednjega leta. Če pa vas zanima kaj 
več,  odsurfajte na internetno stran 
http://www.dobimo.se    
 

 Ana 
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Homo sapiens 
biologicus 
slovenicus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETOLOŠKE KARAKTERISTIKE 
 

 zadnjem tednu maja letošnjega 
leta smo prejeli več ločenih 
poročil o pojavljanju ene od 

podvrst H. sapiensa na različnih koncih 
Pelješca. Gre za H. sapiens supspecies 
biologicus slovenicus, ki je na tem 
območju izjemno redka. Prisotnost večje 
skupine osebkov te podvrste je bila 
namreč tu v zadnjih 15 letih zabeležena le 
dvakrat, in sicer leta 1999 in pa letos. 
Glede na to da je obstoj te podvrste na 
območju sosednje Slovenije potrjen že 
zadnjih 87 let, gre za res zelo poredke 
obiske na omenjenem območju.  

Zanimal nas je obseg, v katerem se je 
podvrsta pojavljala in pa natančna 
karakterizacija njenih etoloških specifik. 
Raziskava je bila izvedena v zelo 
omejenem obsegu, saj so se osebki 
biologicus slovenicus na Pelješcu 
zadrževali le izjemno kratek čas, t.j. nekje 
med 23. aprilom in 1. majem.  
 
 
► Predstavitev specifik podvrste 
 
Razlike med H. sapiens supspecies biologicus 
slovenicus in drugimi podvrstami te vrste so 
predvsem v zunanjem izgledu in notranji 
naravnanosti. Osebki biologicus slovenicus se 
oblačijo precej sproščeno, običajno v zelenih in 
rjavih odtenkih. So fizično precej vzdržljivi, 
dobro se obnesejo v vsakih vremenskih in 
tempreturnih razmerah, odlično plezajo, plavajo 
in potapljajo, ob tem pa so zmožni izgube 
neverjetnih količin krvi. Včasih neprijetno 
zaudarjajo, imajo mastne lase, so blatni, polni 
modric ali prask, vendar vedno ohranjajo 
pozitiven odnos do življenja in t.i. bolesten 
biološki interes (BBI), ki je bil prvič opisan prav 
na tej podvrsti. 
 
► Etološke posebnosti 
 
Osebki te podvrste so povečini nočno aktivni, 
čeprav je opaziti številne izjeme, ponoči se tudi 
zadržujejo v večjih skupinah. Takrat jih je 
najlažje opaziti, saj se precej glasno oglašajo. 
Čez dan tvorijo manjše grupacije, ki iz zaenkrat 
še neznanih razlogov (domneva pa se, da gre za 
prej omenjen bolesten biološki interes) lahko 
premagujejo precejšnje razdalje. Navadno se na 
določenem območju gibljejo zelo sistematično, 
lahko z avtomobili ali jo mahnejo kar peš, 
redkeje uporabljajo kolesa.  
 
S seboj nosijo različne rekvizite, ki jih običajno 
upočasnjujejo in naredijo mnogo manj okretne, 
vendar pa jim omogočajo izražanje BBI-ja. Z 
dnevno aktivnostjo začnejo zelo različno, 
nekateri takoj ob sončnem vzhodu, drugi šele 
precej kasneje, del pa jih čez dan sploh ni 
aktivnih. Ti se čez cel dan zadržujejo v taboru, 
pri čemer gre verjetno za teritorialno obnašanje. 
Možno pa je tudi, da gre za neke vrste prirojeno 

 V

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 35 - 



BIOLOGI RAZMIŠLJAMO 
 
 
motnjo. Prehranjujejo se z različnimi 
industrijskimi izdelki, včasih tudi s kuhano 
hrano. Nekje 10% je herbivornih, medtem ko jih 
je večina omnivornih – ti dve skupini sta si tudi v 
konstantni opoziciji. Spijo bolj malo, 
neenakomerno in ob najrazličnejših delih dneva.  
 
► Metodologija 
 
V namen podrobnejše karakterizacije H. sapiens 
supspecies biologicus slovenicus smo spremljali 
spontano obnašanje enega od osebkov 
ornitološke grupacije. V njej se je družilo 7 
osebkov, 4 samice (te bomo v nadaljevanju 
teksta obravnavali kot A, J, N in T) in 3 samci 
(A, D in M). Čeprav je opazovani osebek (glej 
Sliko 1, skrajno levo) večji in krepkejši od 
ostalih dveh, v skupini vseeno ni dominanten. 
Kaže pa tovrstne potenciale, ki se bodo 
najverjetneje kmalu tudi udejanili. V skupino 
smo se brez težav kmalu infiltrirali in ves dan ter 
tudi del večera natančno spremljali samca M, ki 
se je kot tipičen primerek biologicus slovenicusa 
izkazal za najbolj primeren objekt raziskave. Ta 
je potekala dne 27. aprila, 4 dni po tem, ko so 
bili prvikrat opaženi tu.  

Slika: Ornitološka grupacija brez dominantnega samca.  
 
Ornitološka grupacija je bila izbrana namenoma, 
saj se je pokazalo, da so njeni člani aktivni skozi 
največji del dneva, kar je omogočilo obsežno 
zbiranje podatkov. Za nemoten potek opazovanja 
je bilo bistveno, da smo ostali neopaženi. V 
nekem trenutku (šlo je za nek trenutek ob 18:22) 
se je zdelo, da temu vendarle ni več tako in da 
samec M nekaj sluti, vendar smo raziskavo 
vseeno nemoteno izvedli do konca, tako da 
verjamemo, da je bil naš sum neupravičen in to 
navajamo le kot opozorilo in v pomislek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Rezultati 
Ura Dejanje  
755 težko vstal  
805 - čemerne volje prišel na zajtrk 

- pojedel 4 kose kruha z nutello, popil 2 kozarca mleka 
- vmes pokal šale 

900 - skoraj pozabil nahrbtnik 
- pozabil kruh 

902 na kolesu dvignil sedež  
905 ta dan prvič sedel na kolo 
914 pospravil števec od kolesa 
925 oddaljil se je od grupacije 
932 na poti našel stopinje od šakala 

932-936 razlagal o šakalu 
936 popraskal se je po nosu 

936-946 še iskal šakalove stopinje 
1009 oblekel vetrovko 
1012 nahrulil T (kaj nočeš iti?!!!...) – šala 
1013 iz rok mu padlo kolo 
1022 zazehal 
1025 za kosilo predlagal polnjene arašide s salamo (pozabil je namreč kruh) 
1049 »oooooo…!!!« (kačica na rastlini) 
1052 »mogoče pa bogomolka  ni ostra« (T pri slikanju ni mogla izostrit) 
1100 nagovarjal T, naj skoči na glavo v lužo 
1105 trenira agresijo na A in T 
1115 zamenjal brnistro za šparglje 
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► Diskusija 
 
Opaziti je specifično periodično obnašanje, ki se 
kaže v izraziti jutranji nejevolji, pozabljivosti in 
počasnosti ter tudi občasni razdražljivosti. 
Vseeno pa se tudi ob nemogočih urah pojavljajo 
nenadzorovani izbruhi humorja, ki pa so takrat še 
redkejši in postanejo zares frekventni šele z 
dvigom zračne temperature.  
 
 
Smisel za humor, ki pri opazovanem objektu ni 
bil osamljen primer, pojavljal se je namreč tudi 
pri ostalih 6 osebkih, je bil opazovalcem težko 
razumljiv, videti je, da celotna podvrsta trpi za 
prirojeno prekomerno imaginacijo. Le-to pa 
spremljajo dolgotrajni izbruhi krčevitega smeha, 
ki ga včasih spremlja tudi čohanje po trebuhu in 
redkeje valjanje po tleh. Humorno vedenje je v 
dnevnem obnašanju pomešana z izražanjem 
BBI-ja, ki ne glede na včasih nevzdržne razmere 
konstantno vztraja na zares visokem nivoju.  
 
 
Čez dan se hudomušnost izmenjuje z zaenkrat še 
nepojasnjenimi izbruhi agresije, ki so 
najpogosteje naperjeni proti ostalim osebkom v 
grupaciji, in sicer skoraj izključno proti 
samicam. Z biološkega stališča precej nenavadno 
dejstvo je moč pojasniti s preprosto freudovsko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
analizo, za katero pa na tem mestu ni ne časa ne 
prostora. Razen teh specifik je videti, da 
dražljaje doživljajo povsem običajno, le 
tolerančni prag je močno zvišan. Zanimivo je 
tudi, da zelo pogosto navezujejo stik z drugimi 
vrstami, včasih skušajo vzpostaviti direktno 
komunikacijo – ali verbalno ali pa preko 
posebnih avdio pripomočkov – (navadno gre pri 
tem za velike zveri, kot sta Canis lupus familiaris 
in Canis aureus, oz. včasih tudi sove).  
 
 
Spet drugič, ko so soočeni s tujo vrsto, pa samo 
nemogoče cvilijo ali spuščajo nepovezane 
glasove, kot so npr. (onomatopoetsko) »iiiiii« ali 
»uuuu«. Na koncu bi samo na hitro omenili še 
prav bizaren čut za gurmanstvo, ki ga ni moč 
srečati pri drugih pripadnikih te vrste.  
 
Vsekakor gre za populacijo brez primere, za 
katero avtorji predlagamo, da se jo čim prej 
uvrsti na rdeč seznam, saj je endemična na zelo 
omejenem območju – ocenjujemo, da šteje 
celotna podvrsta nekje ok. 350 osebkov, ki so vsi 
skoncentrirani na območje prestolnice naše 
sosednje države. 
 

 
 

Nastja Pajk in Tina Šantl Temkiv 
 

1122 bradavičasti mleček  »kva je luškan.« 
1153 govoril brez glasu (T je rekla, da nas sploh ne sliši) 
1145 štopal gumo 
1245 šala (»Zdaj čez 20 min«) 
1254 strgal vrvico od šotora 
1306 vrgel ostanek jabolka tik nad N glavo 
1354 zažvižgal 
1402 hotel vreči mini blazino v T avto 
1500 dobil odškurhnjene ideje glede šakala in našega prenočišča za današnji dan 
1548 kima z glavo levo in desno (tako se pogovarja s psom); rt Pelješaca 
1652 proučeval šakalove iztrebke 
1706 skočil čez graben s teleskopom na rami 
1716 »a ni ta potka od sesalnikov?!« 
1726 rekel A, da ima palčka v možganih; da nekaj strga in se hrani (gledal čez teleskop v A glavo) 
1740 zadržano pel (prvič opaženo) 
1818 slikal »prosebnega« metulja 
1822 opazoval A in N in si nekaj navidezno zapisoval 
1908 gledal šakale z daljnogledom 
1921 »sonce 'zajaha' hrib« 
2058 šel izzivat šakale (izgubili smo ga…) 

 
Tabela: Opis spontanega obnašanja samca M ornitološke grupacije. 
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 Moda izraža oblast. Kot pravi nemški pregovor: 

tisti, ki nosi hlače, ukazuje. Hlače so v evropski 
družbi predstavljale privilegij moških, ki so si ga 
sicer za kratek čas prisvojile revolucionarke 
francoske revolucije, a je že Napoleon hitro vrnil 
modo v usklajene tire. Revolucija ženskih hlač je 
prišla iz Pariza na začetku 20. stoletja in leta 
1911 so lahko obiskovalci ljubljanske 
promenade že občudovali fenomen ženskega 
nošenja hlač, ki se je najverjetneje tako dobro 
obdržal tudi zato, ker so ženske tekom obeh vojn 
nosile hlače tudi v prenesenem pomenu.  

Moda  
 
 
 

 modo, modno industrijo, 
modnimi oblačili in dodatki ter 
modnim oglaševanjem se 

srečujemo na vsakem koraku. Še ena 
izmed »pogruntavščin« industrializacije 
ali umetnost, način izražanja svojega 
prepričanja? 

 Z
 Zanimivo je kako dolgotrajen boj so morale biti 

ženske, da so si izborile svobodo nošenja hlač, 
medtem ko so lahko moški s pridom uporabljali 
krinko visokih pet za prekrivanje svoje 
majhnosti. Tako je francoski kralj Ludvik XIV. 
svojim 165-im centimetrom dodal kar 13 cm 
visoke pete (občudovanja vredno, da je znal 
hodit ☺). 

 
Moda obstaja odkar se je človek v pradavnini 
začel oblačiti v živalske kože, zato lahko 
govorimo, da je vsaka nova modna iznajdba le 
odkrivanje tople vode. Tipičen primer je bikini - 
saj veste, da v tem letu praznuje 60. rojstni dan, 
ne? Kot očeta bikinija zgodovina beleži Louisa 
Rearda, ki je po napornem iskanju leta 1946 le 
našel žensko (s sumljivo preteklostjo☺), ki bi si 
drznila takratni zapeti, puritanski družbi, ki je 
obsojala vsakršnje razkrivanje telesa, predstaviti 
novo modno muho. A najdbe kažejo, da so bikini 
nosile že ženske v antiki, poznali so ga Minojci s 
Krete in Rimljani s Sicilije. Nakar v letih našega 
štetja kot strela z jasnega udari krščanstvo in 
zasidra nova pravila oblačenja – nič več 
liberalnega razkrivanja telesa.  

 
60-a leta 
20. 
stoletja so 
bila tudi 
na 
modnem 
področju 
zelo 
politično 
obarvana; 
škandaloz
na dolžina 
ženskih 
kril, 
vsepovsod
 že

 

 
nske v 

 Mao a la mode, ki je bil odsev prokitajskega 
hlačah, 

razpoloženja. Na modnih stezah so korakale 
manekenke z vojaškim korakom in 
hitlerjevskimi brčicami. 70-a so tudi v modi 
naznanjala boj proti oblastem z vojaškimi jopiči 
in Doc-Martens čevlji ter kljukastimi križi na 
jopičih britanskih punkerjev, vse v posmeh 
dobremu okusu. V današnjem času, posebno po 
11. septembru, je zaslediti vedno več dodatkov v 
arabskem slogu (npr. palestinski šal, kakršnega 
ima Jaser Arafat, imenovan kefija), moderno je 
vse, kar spominja na Kandahari-talibansko nakit, 
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hlače iz etničnih tkanin.  Nekateri strokovnjaki 
na tem področju sociologije v tem vidijo 
izražanje solidarnosti z ljudmi iz tega predela 
sveta. Ali po drugi strani vračanje volnenih 
vojaških plaščev in podloženih kostimov, 
kakršne poznamo iz druge svetovne vojne, 
prinaša ponovno zavračanje pacifizma?  
 

 

Ne glede na to, ali se strinjate s pregovorom, da 

scar Wilde je o modi napisal: »Moda je tako 

Eka 
 

obleka naredi človeka, ali ne, ni moč ubežati 
dejstvu, da smo ljudje neprestano v izložbi, na 
razprodaji. Vsakič, ko se dobimo na pijači, ko 
gremo na fakulteto, ko »športamo« v telovadnici, 
smučamo, drsamo, plešemo v diskoteki ali 
opravimo razgovor za službo. Z obleko hote (ali 
nehote) izražamo svoje razpoloženje, versko ter 
politično prepričanje, način življenja in interese 
v njem, stanje duha (meniške halje). 
 
O
dolgočasna, da jo moramo vsakega pol leta 
zamenjati.« A če pogledaš iz drugega zornega 
kota, je lahko moda veliko več. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIVETI ALI 
SANJATI 

 
Ne maram svetlobe dneva. 

In po ih in 

Ni zaigranih s e vse v redu, 

Ni dvomov in strahu, da otoka 

č , 

Otok je. 

In sem spet pri dvomu, 
č  

A . 
Pon e. 

N

Raje imam samoto noči. 
Takrat me lahko ni. 
Lahko se ne zbudim. 
tem ni vprašanj - moj

drugih. 
krbi, če j

saj mora odgovor tako ali tako 
vedno biti DA - z zaigranim 

nasmehom. 

morda pač vseeno ni, 
etudi vsi vneto trdimo

da je. 

A res? 

eprav dvoma ni,ker spim.
 noč in spanje nista rešitev

oči lahko sanjaš svoje življenj
ikoli pa ne moreš živeti svojih sanj. 

Zato se sedaj prebujam 
in pre alim. 

JAZ BOM ŽIVELA ! 

puščam zimsko spanje živ
Sladke sanje, medvedek Pu! 
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Barcelona – več 
kot le mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

ekega sončnega pomladnega 
dopoldneva se dobim s kolegico 
Petro na pijači v Stari Ljubljani in 

pogovor nanese na Španijo, bolj 
natančno na Barcelono in na to, kako bi 
bilo lepo, če bi mesto obiskali, ne pa 
samo razmišljali o tem.  
 
 
Čez dva meseca preideva od besed k dejanjem in 
sva že na poti proti letališču Treviso blizu 
Benetk (vsi, ki ste že leteli od tam, gotovo veste, 
da beseda »letališče« tu ravno ne izpolnjuje 
svojega pomena). Proti večeru prispeva do 
glavnega (ter drugega največjega) mesta 
Katalonije v Španiji in doživiva pravi šok. 
Namreč, ura se bliža deseti zvečer, zunaj pa je 
32º C! Srčno upam, da je v hostlu klima, in na 
srečo ugotovim, da so Španci odvisni od nje 
(vsaj poleti). Po »nočni savni« in presenetljivo 
dobrem spancu se zjutraj odpraviva na 
raziskovanje mesta, ki mu pravijo tudi Cara al 
Mar oz. mesto, ki je z obrazom obrnjeno proti 
morju, in s pogledom na zemljevid se prepričava, 
da to drži. 

 
Prvo, kar opazim v mestu, so čiste ulice in 
pločniki, ki izgledajo kot tablice čokolade. V 
vsaki ulici je tudi drevored, pozornost pa mi 
pritegne svojevrstna španska vožnja, ki se drži 

meni neznanih pravil v prometu. Mestna 
arhitektura je naravnost osupljiva, večino le-te pa 
si je zamislil cenjeni arhitekt Antoni Gaudί 
(1852-1926), ki je »idejni oče« (genij, če hočete) 
skoraj vsega, kar se v mestu da videti. 
 
Od zunaj si ogledava njegovo stvaritev Casa 
Batlló, saj je vstopnina malce previsoka za 
študentski žep (beri 17 evrov). Hiša stoji na ulici 
Passeig de Gracia, ki deli mesto na pol. 
Bogastvo valovitih oblik balkonov in svetlih 
barv v keramiki me povsem očarata, še posebej 
ponoči, ko hiša daje pravljični videz. Ogled (vsaj 
od zunaj) vsekakor priporočam, hiša pa tudi 
močno odstopa od ostalih in jo je zelo težko 
zgrešiti. Na nasprotni strani ulice in sto metrov 
naprej zagledava še eno zgodnje Gaudíjevo delo, 
in sicer Casa Milla ali La Pedrera. Stavba me 
nekoliko spominja na koralni greben, železne 
ograje na balkonu pa so podobne valujočim 
morskim algam (če se izrazim biološko).  

S strehe je baje najlepši razgled na mesto, kar 
vsekakor drži. Znotraj hiše se je Gaudί poigral z 
nenavadnimi geometrijskimi oblikami pohištva 
in oken ter s svetlobo. Ime La Pedrera pomeni 
kamnolom zaradi valovite mase grobo rezljanega 
kamna na pročelju, stavba pa se lahko pohvali 
tudi z eno prvih podzemnih garaž na svetu.  
 
Seveda ob vsej tej lepoti mestne arhitekture 
pozabim omeniti, da je zunaj skoraj 40º C in nič 
ne kaže, da se bo temperatura spustila, naju pa še 
čaka rahli vzpon do Parca Gǘella. Po kratkem 
premoru in z vodo v roki nama uspe priti do 
Gaudíjevega edinstvenega pokrajinskega parka, 
katerega vhod varujeta dve stavbi v obliki 
medenjaka s čebulasto streho (predstavljajte si 

N 
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hišo iz Janka in Metke pa vam bo vse jasno). 
Največja znamenitost parka je zmajev vodnjak, 
ki varuje vhodna vrata, nad njim pa se 
razprostira velika terasa, ki jo zaključujejo 
vijugasto zavite klopi s keramičnimi nasloni (še 
ena od lepših razglednih točk). Park je vreden 
ogleda zaradi nenavadnih skulptur, ki jih človek 
v parku pač ne pričakuje ( valovito oblikovane in 
le na videz nestabilne arkade, keramični zmaj, 
motiv »Janka in Metke«,...).  

Dan se počasi bliža koncu, zato obiščeva še eno, 
morda najbolj znano in obiskano točko v mestu, 
to je Sagrada Familia. Cerkev je simbol mesta, 
ki jo je, kdo drug kot Gaudί, začel graditi že leta 
1883 in naj bi služila za opravljanje pokore za 
materializem sodobnega sveta, ker pa cerkev še 
ni dokončana, bo opravljanje pokore moralo 
počakati še nekaj let. Dejstvo, da se cerkev še 
gradi in morda ne bo nikoli dokončana, mi da 
misliti, da je imel tale virtuoz tako do popolnosti 
izdelano vizijo za celo mesto, da jo še sodobni 
arhitekti težko razumejo. Ogled toplo 
priporočam in si drznem napisati, da tako 
razgibane arhitekture na cerkvi in v njej še niste 
videli (vsaj v Evropi ne) in bi jo bilo greh 
izpustiti. 

Po napornem dnevu si odpočijeva in se naslednji 
dan odpraviva do starega dela mesta, kjer si 
ogledava Barri Gotic ali gotsko četrt z ozkimi 
ulicami, skritimi trgi in občutek imam, kot da 
stopam nazaj v preteklost. Na Placa de Sant 
Jaume stoji sedež Generalitata, kjer je na 
pročelju stavbe vklesan motiv Svetega  Jurija, ki 
ubija zmaja, točno nasproti sedeža vlade pa se 
bohoti palača Ajuntamenta (mestna hiša) z 
neoklasicističnim pročeljem. V tem delu mesta 
se nahaja tudi Picassov muzej, katerega ogled je 
obvezen. V stalni zbirki namreč opazim eno 
njegovih najpretresljivejših slik -  Guernico, in 
znamenite Avignonske gospodične. 
 
Poleg muzeja v starem delu stoji tudi Catedral - 
stolnica iz 14. stoletja v  gotskem slogu, 
posvečena pa je starokrščanski devici Evlaliji. 
Malo za njo se odpira Kraljevi trg oz. Placa del 
Rei z dvoriščem iz 15. stoletja. Strogi videz 
kamnov daje pridih srednjega veka. 
 
Iz starega dela mesta nato zavijeva na najlepše 
sprehajališče v mestu, to je La Rambla, kar 
pomeni hudournik (nekoč je tu tekel odprt 
odtočni kanal v morje). Poleg drevoreda si na tej 
živahni ulici ogledam še pantomimo uličnih 
umetnikov, ki je dokaj izvirna. Sprehajališče na 
eni strani omejuje morje na drugi pa Placa de 
Catalunya, na sredini katerega se nahaja zvezda, 
ki naj bi pomenila središče Katalonije. Na robu 
trga nama pade v oči znameniti nakupovalni 
center Corte Engles (samo za tiste z debelimi 
žepi). 
 
S podzemno železnico se odpraviva na drugi 
konec mesta, in sicer do višinske točke Montjǜic 
(192 m), ki ji Španci rečejo Jupitrova gora 
(Mons Jovis). Kar me prijetno preseneti je to, da 
se do le-te lahko mirno povzpnem po tekočih 
stopnicah in si ogledam španski trg in 
benečanska stolpa pod seboj. Ob vznožju »gore« 
se mi vtisne v spomin magična fontana. Ogled 
fontane ponoči toplo priporočam (in je tudi 
zastonj), saj se takrat curki vode ob spremljavi 
klasične glasbe in z nenehnim spreminjanjem 
mavričnih barv zdijo, kot da plešejo. 
 
Na drugi strani gore se nahaja belo svetišče 
sodobne umetnosti Fundacio Joan Mirό, kjer me 
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S kolesom po 
jadranski obali 

prijetno presenetijo močne barve in zvijajoče se 
oblike, značilne za tega kiparja. 
 
Zadnji dan se odločiva še za obisk živalskega 
vrta v Parc de Ciutadella, kjer živi 7.000 živali 
in kar 500 različnih vrst. Nad vrtom sem malo 
razočarana, saj sem pričakovala snidenje z belo 
gorilo (ali albino gorilo, ki sliši na ime 
Snowflake), nato pa sem žalostno ugotovila, da 
sem dve leti prepozna. Svetla točka je morda 
predstava z delfini in zbirka eksotičnih živali. Na 
hitro si ogledava še Camp Nou, barcelonski 
nogometni stadion, ki je nekakšen »kultni 
spomenik« in ponos tega mesta.  
 
Vsekakor za ljubitelje nogometa, čeprav ne boste 
videli Adriana ali pa Ronaldinja, lahko pa se z 
njima za tolažbo slikate s pomočjo računalniške 
tehnologije. Na stadionu opazim napis iz 
odtrganih sedežev, ki pravi, da je FC Barcelona 
več kot le klub, jaz pa pravim, da je Barcelona s 
svojim čarobnim utripom, mešanico tradicije in 
sodobnosti in z izvirno, a nenavadno arhitekturo, 
veliko več kot le mesto in zato vredno ogleda. 

 
Torej, OBVEZNO za tiste, ki se sprašujete, ali 
bi si mesto sploh ogledali, in NE, NIKAKOR! 
za tiste, ki to nameravate storiti v poletnem času. 
 

 
Irena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

te že kdaj pomislili, da bi v življenju 
naredili kaj zares norega? Na 
primer skočili z bungee-jem, 

pretekli 42-kilometrski maraton (ali pa 21-
kilometrskega) ali preplezali severno 
steno Triglava? Ali pa se odpravili s 
kolesom do Črne gore? 
 

 
Najin cilj: Budva 
 
 
Začelo se je neko julijsko soboto, z nekajurno 
zamudo. Kljub temu, da je bila vsa prtljaga (beri: 
dve torbi nabutani do konca, spalka in armafleks) 
že pripravljena, se je zadeva nekoliko zavlekla 
zaradi težav z mojim kolesom. Iskanju 
izgubljenih vijakov, ki bi mogli držati prtljažnik 
pokonci, je sledilo še cel kup drobnih malenkosti 
kot je na primer neenakomerna porazdelitev teže 
v torbah. Torej, z nekajurno zamudo se je začela 
pot proti jugu. 
 
Nekje sredi klanca blizu Škofljice se je začel slab 
začetek: počila mi je zračnica. Prva stvar, ki mi 
je ob pogledu na »krivca« prišla na misel, je bila, 
da trn (pravzaprav trnček),  sodi k rodu Rosa sp. 
Preostalo nama ni drugega, kot da se Igor vrne v 
dolino, mi "zaflika" zračnico ter se oboroži z 
majhnimi kompletki prve pomoči za počeno 
zračnico. Po dveh urah se je končno vrnil in 

S 
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lahko sva nadaljevala pot. Nekje med Turjakom 
in Ribnico sem zaradi neprevidne vožnje ob 
robniku zletela v obcestni jarek. V spomin se mi 
je prikradel trenutek iz mladosti, ko sem na isto 
»foro« padla, ko sem se prvič vozila brez 
koleščkov. Odnesla sem jo s potolčenim 
kolenom, opraskano roko in pokvarjenimi 
prestavami na kolesu. In res sem lahko hvaležna 
svoji čeladi, saj bi bila zadeva brez nje veliko 
manj smešna. Hvala čelada! V ritmu mojih 
prestav, ki so ob vsakem obratu zacvilile, sva 
nadaljevala pot.  
 
Na poti naju je ujel dež, zato sva se zatekla pod 
bližnjo streho, kjer sem si jaz oskrbela koleno, 
Igor pa moje prestave.  Prvo noč sva preživela 
nekje pri Kočevju. Prava lokacija za tiste, ki 
vemo, da so v Kočevju medvedi in volkovi. Celo 
noč sem poslušala, če bo slučajno kakšna žival 
prišla v najino bližino, in zjutraj ugotovila, da 
sva pravzaprav spala na nekem vrtu, ki je bil 
ograjen. Ob šestih zjutraj sva popolnoma 
neprespana (Igor zato, ker je moral vsako uro z 
mano »poslušat« lomastenje medvedov) 
nadaljevala pot! 
 
 
Na 800 m nadmorske višine sva se morala 
dvigniti, da sva se lahko nato spustila do 
slovensko-hrvaške meje in nato kolesarila nazaj 
na 800 m nadmorske višine do Delnic. V bližini 
sva si ogledala Lokvarsko jezero in kolesarila 
mimo Fužin, ki pa so za razliko od naših Fužin 
zelo lepo turistično mestece. Še nekaj metrov 
više se je odprl prečudovit razgled na Reko in 
most na Krk. Spust v dolino se mi je v tistem 
trenutku zdel še bolj naporen kot kolesarjenje v 
hrib. Zopet je sledilo spanje na prostem (tokrat v 
sožitju s kačami in škorpijoni), saj se je že 
temnilo in bila sva zelo utrujena. 
Zaradi težav s kolenom sem se naslednjega dne 
odpravila k zdravniku in dan je bil bolj ali manj 
namenjen počitku. Naslednje jutro pa sva se že 
navsezgodaj, okoli petih, odpravila naprej. Ta 
dan je bil res naporen. Kolesarila sva po 
magistrali, vedno višje in višje. Ko sem že imela 
občutek, da bi po vseh fizikalnih pravilih morala 
biti že na vrhu Velebita, se je odprl pogled….na 
naslednji ovinek. Nekako mi ni šlo v račun, kako 
je možno, da se vedno bolj kot kolesariš v višino, 
nahajaš vedno nižje. Igor mi je prijazno razložil, 

da je to zaradi vrtenja Zemlje (ali še bolje: zato, 
ker je sonce nekoliko vplivalo na najine 
možgane). Ker ni bilo nikjer nobenega kampa, 
pot pa se je kar vzdigovala in vzdigovala, nama 
ni preostalo drugega, kot da se spustiva do 
Jablanaca. Tam sva prespala v komfortnem 
hotelu z masažnim tušem in si ogledala 
Zavratnico, uvalo ob vznožju Velebita.  
 
Naslednje jutro sva se s trajektom odpravila do 
Raba, tam prenočila in se nato z barko odpeljala 
na Pag. Prekolesarila sva ga v celoti, videla 
soline in vetrne elektrarne. Čez mostiček in že 
sva na celini. Prespala sva v čudovitem 
obmorskem mestu Novigrad, kjer so ravno ta dan 
praznovali in naju postregli z ribicami ter 
sladkarijami.  
 
Naslednji dan sva se preko mnogih hribov, tabel 
»Ante Gotovina je naš«  ter  »Pozor, mine« 
odpravila do Vodic. Najini kampovski sosedi, 
prijazni Štajerci, ki se jim je zdelo blazno super, 
da prideš iz Ljubljane do Vodic s kolesom, so 
nama pripravili večerjo in nama odstopili blazine 
»da se vsaj enkrat pošteno naspiva«. Res sva se 
pošteno naspala, saj sva šele okoli 12h 
nadaljevala pot. Ogledala sva si obzidje v 
Šibeniku in od tam čudovit pogled na Kornate, 
za ogled slapov Krke pa nama je zmanjkalo časa, 
saj se je že nočilo. Prespala sva v Primoštenu in 
zjutraj nadaljevala pot proti Trogirju.  
 
V Trogirju se je zgodila še ena nesreča - moj 

dragi je namreč s pritiskom na gumb izbrisal vse 
fotografije iz najine poti. Ker se zadeve na noben 
način ni dalo rešiti (vsaj tako so nama zatrdili v 
fotoservisu), sva si privoščila ogromno sadno 
kupo, da se vsaj malo potolaživa. Po 500 
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prevoženih kilometrih in približno toliko 
izbrisanih fotografijah je bila to bolj slaba 
tolažba. V Trogirju sva si ogledala še katedralo, 
ker pa je iz jasnega neba začelo močno pihati, 
sem se zaradi varnosti raje odpovedala ogledu 
zvonika. Tako kot je vihar prišel, je tudi odšel in 
nadaljevala sva pot v Split. Moram reči, da sem 
se v Dioklecijanovi palači počutila prav 
»dioklecianovsko«, saj sem si ob prijetnih 
zvokih klavirja privoščila vročo čokolado! 
 
 
V Splitu naju je ob dveh zjutraj čakal avtobus do 
Dubrovnika, saj se je  celotna   pot  zaradi   

takšnih  in  drugačnih nesreč zavlekla za več dni. 
Naš dvonadstropni avtobus je drvel s hitrostjo 
200 km/h. In to ponoči! Ljudi je premetavalo iz 
enega konca na drugega, a vsi so tako mirno 
spali, da sem se upravičeno začela spraševati, da 
ni mogoče z mano kaj narobe! Ves čas, ki bi ga 
lahko namenila spanju, sem odštevala kilometre, 
ki nas ločijo do Dubrovnika. Polnočna dirka po 
magistrali me je utrudila bolj kot vseh 600 
prevoženih kilometrov! V Dubrovniku je bil čas 
za počitek, tu sva dvakrat prenočila in si ogledala 
mesto.  
 
Nato pa sva prekolesarila še tistih nekaj 
kilometrov, mimo nekaj hrvaških mest, do 
hrvaško-črnogorske meje. Sledila je vožnja 
mimo Herceg Novija. Počasi se je začelo nočiti. 
Prišla sva do 3-kilometrske kolone, ki je čakala 
na prevoz s trajektom. In ha, celo kolono sva 
prehitela in kot prva prišla na trajekt, kjer nama 
kot kolesarjema ni bilo treba plačati prevoza. V 
bližini Kotorja sva dvakrat prespala in se 
nekajkrat okopala v umazani vodi, ki naj bi bila 
po pripovedovanju domačinov zdravilna.  

 
Ogledala sva si Kotor, edino  mesto, ki ga niso 

zasedli Turki. Zvečer sva zažurala v črnogorski 
diskoteki s tremi plesišči in tremi različnimi stili 
glasbe. Naslednje jutro sva se zbudila v hudih 
želodčnih mukah in prebavnih težavah, ki so bile 
verjetno posledica postane vode, saj so  imeli v 
tistem času Črnogorci hude težave z vodo. 
Naslednji dan sva prikolesarila le do prvega 
mesta. Iskala sva zdravnika, a sva po 15 minutah 
odnehala in si raje najela sobo. Ker sem se držala 
nekoliko bolje kot Igor, sem se odpravila do prve 
trgovine, do katere pa sem hodila več kot 20 
minut. Nakupila sem zaloge bobi palčk, 
borovničevega čaja ter banan, ki naj bi pomagali 
pri želodčnih težavah. Na moji poti nazaj je 
začelo deževati.  
 
Prijazna delavca na bencinski črpalki, v katero 
sem se zatekla pred dežjem, sta se ponudila, da 
mi bosta uredila prevoz do hotela. Po bencin so 
prišli razni Mercedesi, BMW-ji in Audiji, ampak 
na žalost  nisem imela priložnosti spoznati 
kakšnega »pravega Črnogorca«. Na koncu sem 
pristala v malo slabšem avtu nekega fanta, ki me 
je pripeljal do vrat hotela. Z Igorjem sva se še 
kar ujela v izmenjavanju pozicij med posteljo in 
WCjem. 
 
Naslednji dan sva končno prispela v budvansko 
gneča, ki je bila vse drugo kot to, kar sva 
pričakovala. Ja, mogoče sva res pričakovala 
preveč. V nenormalno dragi Budvi sva najela 
sobo in si privoščila 4 dni pravega dopusta. Na 
plaži, kjer so zagoreli Italijani poplesovali v 
ritmih italijanske himne in kjer so nama za dva 
ležalnika ter dva senčnika (v ceno je bil vključen 
še senčnik sosednjega para ležalnikov, ki je bil 



BIOLOGI POTUJEMO 

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 45 - 

Pohajkovanje po 
Pragi 

čisto po naključju odprt) računali 10 evrov, sva 
si ogledala staro mesto. 
 
 
In ker na najini poti očitno ne gre brez zapletov, 
sem v lazanji, v restavraciji s štirimi zvezdicami, 
našla muho. Ko sem poklicala natakarja, me je ta  
na vsak način hotel prepričati, da je (pečena) 
muha priletela v lazanjo med tem, ko sem jo jaz 
jedla. In to mene, biologinjo. Kasneje mi je 
vseeno odštel lazanjo od računa. 
 
 
Tudi s transportom v Ljubljano sva imela precej 
težav, saj pregovorno leni Črnogorci nikakor 
niso mogli dojeti, da sva v Črno goro prispela s 
kolesom, v Ljubljano pa se želiva peljati z 
avtobusom ter s sabo prepeljati tudi kolesa. V 
Zagrebu sva prestopila na bosanski avtobus in se 
od tam odpravila do Ljubljane. 

Prihod v Črno goro 
 
Zame je bila to izjemna izkušnja, ki je ne bi bila 
pripravljena za nič na svetu izpustiti. S kolesom 
sem prevozila celih  700 kilometrov! V 
Ljubljano sem prišla v malo boljšem stanju kot 
moje kolo, a vseeno bi bila avantura mnogo 
prijetnejša, če bi bila Črna gora nekoliko bolj 
prijazna dežela.  
 
 
Sedaj pa že razmišljava, kam se bova odpravila 
naslednje leto … 

 
   Ana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aj storiš, ko se ti (bolje pozno 
kot nikoli) konec avgusta 
posveti, da ti manjka še kar 

nekaj pogojev, da si že izkoristil bonus 
ponavljanja letnika, da si spet »zabluzil« 
leto ter, da moraš, zaradi prej omenjenih 
razlogov, odpovedati dolgo načrtovano 
potovanje po Češki in Avstriji? Usedeš 
se za mizo, odpreš najdebelejše knjige, 
kar si jih videl v življenju, odpoveš vse 
kavice in piva, izklopiš vse telefone in 
računalnik, psa naložiš na ramena 
staršev in študiraš, študiraš, študiraš, 
nakar ponosen nase odideš na skrajšano 
potovanje v Prago. 

Pivnica pri Fleku 
 
Prečudovito mesto, kjer se srečata starinska 
skrivnostnost in sodobna živahnost, 
metropolitanska množičnost in navidezna 
majhnost.  
 
Mesto, v katerem se v trenutku počutiš doma, te 
osvoji s pravljičnimi arhitekturnimi stvaritvami, 
kavarnicami, trgovinicami, pivnicami, parki, 
mogočno Vltavo s prečudovitimi mostovi  
(sloviti Karlov most sicer težko doživiš v celoti, 
ker moraš paziti, da te množica turistov na njem 
ne pohodi, spotakne, potepta), gradovi, odlično 

K 
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S potepanja po 
Gani 

organizacijo javnega prevoza, predeli 
rezerviranimi le za pešce (npr. Vaclavske 
namesti), dogajanjem na ulicah in še in še. Kaj 
pa ljudje? Tipične slovanske duše; zadržani, 
navzven neizrazni, navznoter otožno hrepeneči 
(?), ljubeznivi, a ne srčni, z navideznim 
nasmeškom, a brez iskrice v očeh. Verjetno so 
taki kot mi… 

Karov most; foto: Tomaž Remžgar 
 
Mesto Karla IV. in Franza Kafke. Področje 
prelepih gradov. Poleg znamenitega predela 
Hradčani, kjer se ponovi »scena« Karlovega 
mostu, lahko resnično vsrkaš blišč in slavo 
graščakov v nepozabnem Karlštejnu, ki je 
ohranil nespremenjeno podobo iz 14. stoletja, in 
ugotoviš, kako krivičen je svet, ker ni prelep 
lovski grad Konopište, z vsemi svojimi zbirkami 
orožja, pohištva, spominkov iz Orienta 
(zanemarimo več kot 1000 lovskih trofej, med 
katerimi sta tudi dva sibirska tigra), tvoje 
domovanje. 
Ker nam politiki iz vseh strani sveta molijo pod 

Karištejn; foto Tomaž Remžgar 
 

nos demokracijo, smo jo uvedli tudi na našem 
potovanju in uskladili interese. Tako nas je edina 
predstavnica družboslovja v naši potovalni ekipi 
cel dan vodila po židovski četrti Prage (obiskali 
smo dve sinagogi, staro židovsko pokopališče ter 
več muzejev, kjer je predstavljena židovska 
tradicija). Biološki del odprave pa je »izsilil« 
obisk živalskega vrta, čeprav si nismo niti v snu 
predstavljali, da bo za ogled le-tega potrebna 
taka fizična kondicija (mislim, da smo edini, ki 
smo si v enem dnevu ogledali CEL živalski vrt, 
kar je pomenilo dobrih osem ur hoje, poleg te pa 
je v čas všteta tudi strokovna razlaga, ki je 
sledila ob vsaki vrsti živali, kar pa je privilegij 
tistih, ki vzamemo na potovanje »zoo-freaka«☺). 
 
Praga pusti močan, strahospoštovanja vreden 
vtis, hkrati pa smo ob prihodu domov začutili, da 
je naša Ljubljana le Praga v XXS velikosti.  
 

Vesna 
 
 
 
 
 
 

 
etos poleti se mi je končno 
uresničila dolgoletna želja 
obiskati Afriko. S kolegico sva 

odpotovala v Gano, državo ob 
Gvinejskem zalivu, ki bi jo lahko na hitro 
označil kot deželo najprijaznejših ljudi, 
nogometa, kakava, zlata, bobnov, japonk, 
ribištva, … in še in še. 

L 
Zoo Praga; foto: Ana Šimenc 
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Foto: Luka Žgur 
  
Čeprav je julij tam najhladnejši del leta, me je že 
ob sestopu z letala pričakala vročina in grozna 
vlaga, kakršne pri nas nismo vajeni. Prvi dnevi v 
glavnem mestu Akra so bili pravi kulturni šok, 
saj je bilo vse novo in drugačno kot v Evropi. 
Tam vlada prometni kaos, vozila imajo prednost 
pred pešci, zato sem moral kmalu pozabiti 
slovenski način prečkanja ceste. Ženske v 
pisanih oblačilih z ogromnimi skledami na glavi 
in z otroki na hrbtu, privezanimi s pisanimi 
rutami.  
 
Vsepovsod naprodaj tropsko sadje, voda v 
vrečkah, kuhanje v ogromnih črnih kotlih kar na 
ulici, vsi nekaj prodajajo, pa čeprav samo par 
rolic WC - papirja ali nekaj vžigalnikov. Vendar 
po drugi strani revščina, umazanija, življenje ob 
cesti in beračenje. Prav posebna izkušnja je tudi 
vožnja s trotrojem, to so posebni kombiji, v 
katere se natlači več kot 20 ljudi. Sedeli smo 
skoraj eden na drugem, pomočnik šoferja pa 
skozi okno moli glavo, krili z rokami, kriči 
destinacijo in s prsti kaže število prostih mest. 
Gana mi je res postala takoj všeč. Še posebej 
nenavadno je bilo, ko so nama vsi otroci mahali 
in naju pozdravljali, ker so pač videli dva belca. 
Sčasoma sem se te »slave« že navadil. 
 
Sicer je Gana v primerjavi z mnogimi državami 
podsaharske Afrike še kar razvita, ni toliko 
lakote in aidsa, večina otrok hodi v osnovne šole. 
Gana je tudi največja izvoznica kakava na svetu, 
vendar je zelo žalostno, da njim nič ne ostane, 
tako lahko kupiš le eno vrsto čokolade in uvožen 
kakav v prahu. Na letošnjem nogometnem 
svetovnem prvenstvu pa je bila Gana najboljša 

afriška država. In res, nogomet je 
najpomembnejša tema pogovorov in časopisov, 
celo pouka ni bilo tiste dneve, ko je igrala Gana. 
Kot zanimivost še to: generalni sekretar OZN, 
Kofi Anan, je Ganec. Uradni jezik je angleški, 
poleg tega pa vsi govorijo še vsaj enega od 
tradicionalnih jezikov. Gana je tudi najbolj 
religiozna država, kar sem jih obiskal 
(muslimani, protestanti, katoličani, 
prezbiterijanci, metodisti, adventisti , …), celo 
tako, da enostavno niso razumeli, da ne hodim v 
cerkev, marsikdo pa sploh ni poznal besede 
ateist. 

foto:Luka Žgur 
 
Po nekaj dneh Akre sva se odpravila proti 
severu. Ogledala sva si drugi največji rudnik 
zlata na svetu, palačo ašantskega kralja (Ashanti 
je največje gansko ljudstvo, zanje je značilen 
matrilineat), botanične vrtove in univerzitetni 
kampus v Kumasiju, naravni rezervat za 
krokodile ter Mole, največji narodni park v Gani, 
kjer sem prvič v naravnem okolju videl slone, 
pavijane, antilope, …  
                                
Vendar je ta park žal vedno bolj turističen, tu 
sem v enem dnevu videl toliko belcev, kot jih 
nisem v celem mesecu skupaj. Posebna zgodba 
so tudi daljše vožnje po državi z avtobusi, ki 
imajo klimo. Klima je očitno statusni simbol, saj, 
če že je, mora biti na maksimumu kljub 
večkratnim prošnjam premraženih potnikov. 
Enako velja za radio: če ima taksist avtoradio, ga 
ima na "max". Najbolj mi je  bilo všeč zbijanje 
cen; barantanje je namreč skoraj obvezno. 
Včasih sem šel celo predaleč in so me ozmerjali. 
Še posebej na tržnicah s spominki, češ, kaj si pa 
ti misliš, a veš, koliko truda je vloženega v ta 
izdelek. Ker je bilo vse tako poceni, sem kupil 

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 47 - 



BIOLOGI POTUJEMO 

toliko stvari, da sem moral kupiti še eno torbo, ki 
se je na letalu seveda strgala, saj je stala manj 
kot 200 tolarjev. Še vedno ostane 

ličkanje koruze  
Zadnjih nekaj dni sva preživela še na morju z 
neskončnimi peščenimi plažami, palmami in 
ogromnimi valovi. Ogledala sva si enega izmed 
gradov na obali, ki so jih gradili kolonialisti za 
trgovino s sužnji. Navdušile pa so me idilične 
ribiške vasice z neštetimi pisanimi čolni, ribiči, 
ki popravljajo raztrgane mreže, njihove žene, ki 
prodajajo ribe, in otroci, ki se v krogu igrajo 
družabne igre in divjajo za žogo. 
 
Slabih izkušenj iz Gane skoraj nimam. Ljudje so 
neverjetno prijazni - netolerantni so edino, če daš 
denar ali kaj drugega z levo roko, saj 
uporabljajo, razen za wc, strogo desno. Ker sem 
levičar, sem imel kar nekaj problemov, preden 
sem se navadil. Prav šokantni za naše razmere pa 
so pogrebi. Namesto žalovanja se oblečejo v 
najlepše obleke, obujejo japonke in sledi 
večdnevno rajanje. Cela vas ali ulica pleše in 
poje. 
 
Zaradi neštetih malenkosti, ki se zdijo njim 
samoumevne, meni pa so se zdele tako 
fascinantne, bi se takoj vrnil v Gano. Vsaj še za 

        Foto: Luk

 

kak mesec. 

a Žgur  
L.Ž. 

 

letje je mimo ... in z njim ves 

eliko vas ima prijatelje, ki so počeli najbolj 

se to so seveda izkušnje iz prve roke (pač 

 
 
 
 
 
 

o
»Summer Lovin'«, kopanje v 
mesečini na eksotičnih otokih v 

Dalmaciji ali drugod po svetu:), tone 
sladoleda brez skrbi, da bodo bezgavke 
otekle (ok, sori, pač to se nekaterim 
dogaja), tek in ples v dežju ... mogoče še 
kaj v kakšni visoki travi – z dežjem ali 
brez. Mimo pa so tudi možnosti za 
huronska, težaška poletna dela☺, saj se 
je začelo novo študijsko leto - juhuhu! 
 
V
odštekane stvari čez poletje – prodajali kepice 
sladoleda na Čopovi ali doli v Roži pri 
Ljubljanici, kopirali Xn količin papirja (n->∞, 
¡=1), nabirali koristne delovne izkušnje v pravem 
delovnem okolju (npr. A-Banki), ... tisti, še bolj 
srečni, pa so lahko v odprtem in dinamičnem 
delovnem okolju ustvarjali kreativne vzorce na 
silicijevem dioksidu (beri: čistili šipe na Petrolu). 
 
V
preko mobitela, ker so jih delali moji sošolci in 
prijatelji). Saj ne pravim, da so poletna dela za 
študente bedna – moj sošolec je delal v 
oglaševalski agenciji, nek drugi v arhitekturnem 
biroju, ... se najde. Vprašanje pa je, kdaj si 
zadevo zrihtaš ali pa bolje – kdo ti jo zrihta. 
Poleg ekstravagantnih služb, ki so jih počeli naši 
predniki, recimo obiranje šipka v Gruziji ali 
čiščenje čezoceanske ladje (med tem, ko plove 
(!!) - dejansko), pa obstaja seveda kar precej 
poletnih projektov in taborov v tujini. Taka so 
npr. prostovoljna dela in misijonarske naloge, 
učenje surfanja v Kaliforniji, učenje plavanja oz. 
čuvanje otrok na njihovih poletnih taborih v 
ZDA in EU, razni taborniški in skavtski 
mednarodni poletni tabori (Tajska, Tajvan, 
Toskana, Portugalska, …), delavnice sveta 
Evrope in EU, programi mirnega dialoga, 
strpnosti, mladega podjetništva, ... in eden takih 
je tudi program podjetja Southwestern, ki mlade 
s celega sveta uči menedžmenta, postavljanja in 

 P
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doseganja ciljev (in pomembnosti takega in 
podobnih početij), konceptov prodaje in principe 
uspešne komunikacije, ... , seveda pa nudi tudi 
možnost obilnega zaslužka. 

Med šolskim oz. študijskim letom vodijo 

tvari, ki sem jih definitivno odnesel iz te nore 

istim, ki nam gre zadeva kolikor toliko dobro od 

o je ena stvar, o kateri je vredno vsaj slišati, 

 da končam v bolj sproščenem tonu: poletje 

 
Aljo, Genus Fritilaria marsuipea

razgovore s tistimi, ki ustrezajo nekemu profilu 
študenta, ki bi najbolj prosperiral od programa, s 
tistimi, ki so bili priporočeni s strani študentov, 
ki so to že počeli prejšnja leta, in tistimi, ki imajo 
za seboj že nekaj izkušenj in dosežkov ter 
otipljive rezultate. Če prideš v ožji krog, se začne 
podrobnejše spoznavanje programa preko 
občasnega »sestankovanja«, po opravljenih 
izpitih v Sloveniji pa se začne šola 
menedžmenta, teden aktivnega spoznavanja 
novih stvari v Bristolu v jugozahodni Angliji. 
Tam ti predavajo tudi znani govorci, ki govorijo 
v svetovnih podjetjih za velike denarce. Sledi 
poletje spoznavanja ljudi, prodajanja knjig in 
neverjetnih novih izkušenj ter trdega dela, na 
koncu pa za svoje podjetje (vsak je odgovoren za 
vodenje lastne evidence, računov, ..., svojega 
»podjetja«) izračunaš dohodek in – dobiš »veliki 
ček«. Sledi teden zabave (surfanje, streljanje z 
dvocevko, karting, potovanja, ..) s prijatelji, ki si 
jih spoznal preko poletja, in nato – pot domov. 
Ljubo doma, mi pa pri Ljubotu;). 
 
S
izkušnje v Angliji, so sposobnost prepoznavanja 
in reševanja problemov, sposobnost samo-

motivacije in doseganja ciljev, precejšnja kopica 
samozavesti, povečana količina mišične mase, 
700 kosov SIT, res aktivno znanje angleščine, 
več znanja o tržnem komuniciranju in 
komunikaciji ter psihologiji trženja, kot sem 
izvedel v dveh letih na Fakulteti za družbene 
vede (ja, dejansko). Zdaj znam surfat (lol), lahko 
pa rečem, da mi je precej bolj jasno, kako voditi 
lastno podjetje in kaj vse je potrebno, da nek 
posel ˝zalaufa˝, teče in se za investitorja tudi 
ugodno izteče. Ob vsem tem pa sem spoznal 
nekaj neverjetnih ljudi (npr. direktnega potomca 
Habsburžanov) in življenjskih prijateljev. 
 
T
rok, smo povabljeni, da nadaljujemo s 
programom (lahko je 4-leten), kar pomeni, da 
dobimo priložnost potovanja na različne 
seminarje po Evropi (Škotska, Praga, London, 
...), kjer se učimo naprednih principov prodaje 
in vodenja delovnega tima, menedžmenta in 
upravljanja s človeškimi viri ter seveda 
komunikacije. Kot vodje tima imamo možnost 
ponuditi mesto v naši ekipi še komu iz Slovenije, 
predvsem pa se bomo zopet videli z vsemi 
prijatelji iz preteklega poletja. 
 
T
saj to ne stane nič, odločitev, ali delo sprejmeš, 
pa je še vedno tvoja. Intervjuji bodo letos 
potekali na Filozofski fakulteti, FDV-ju, 
Ekonomski fakulteti, po vsej verjetnosti pa tudi 
na Biotehniški fakulteti, tako da: če želiš 
poizkusiti nekaj novega, oči in ušesa na peclje, 
pa pridi pogledat predstavitev. 
   
Pa
se je skoraj dokončno prevesilo v jesen, ki je v 
očeh mnogih najčudovitejše barvno doživetje z 
vsemi svojimi podobami in barvami listov. Živela 
rastlinska barvila in plastidi!:) A za mrazom pride 
še hujši in nato ... bordanje in smučanje, pa 
sankanje in deskanje na snegu, delanje sneženih 
mož in kepanje, snowboarding, ... (se seveda ne 
opazi, da se sam nagibam k deskanju na snegu, 
kajne?). Uživajte novo študijsko leto do 
maksimuma, uporabite novo energijo, ki ste jo 
vpili v dolgih in sončnih poletnih dneh, in – za 
tiste, ki zimskega obdobja ne marate: bolj, ko se 
boste zaposlili in študirali, prej in lepše bo 
minilo☺. 
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Se ukvarjaš s fotografiranjem? Želiš  razstavo svojih fotografij?

Si študent Univerze v Ljubljani? 
 
 

Revija Antirepresor v sodelovanju z DŠB razpisuje  
 

FOTOGRAFSKI 
NATEČAJ 

 
 

z naslovom: Narava, ohranimo jo 
 

 
 
 

 

► Pošlji svoje fotografije v računalniški obliki na naslov: anti@biologija.org
 
► Napiši svoje osnovne podatke: ime, priimek, fakulteta, starost, koliko časa  
     se ukvarjaš s fotografiranjem 
 
► Sporoči osnovne karakteristike fotografije: naslov, kdaj in kje je bila posneta 

 

 

  ZADNJI ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ BO 1. FEBRUARJA 2007  

 
Člani žirije:   

► prof. Tom Turk, univ.dipl.biol. 
► dr. Tomi Trilar, univ.dipl.biol. 
► urednici Antirepresorja 

 
 
 
 
 
 
 

►►► Najboljše tri fotografije bodo objavljene v naslednji številki Antirepresorja, ◄◄◄ 
►►najboljšega fotografa pa bomo nagradili z razstavo njegovih fotografij v avli ◄◄ 

►Biološkega središča. ◄ 
 

mailto:anti@biologija.org
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