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UVODNIK 
 
 
Vesna Grgur 
 

d prejšnje številke Antirepresorja so 
minili slabi trije meseci in z veseljem 
pišem uvodnik že kar osme številke 

Antirepresorja (seria nova). 
 
 
V teh treh mesecih se je zgodilo marsikaj; potihnili 
so vsi problemi s kontaminirano hrano v našem 
dragem Vivotu (Biskvit d. o. o), za nami je še eno 
zimsko izpitno obdobje, še en informativni dan, ki se 
od vseh prejšnjih loči vsaj po eni stvari – bodoče 
bruce je informiral o novem bolonjskem študiju 
biologije – za nami so prvi letošnji tereni in invazija 
biologov v Genovski akvarij, 1. fotografski natečaj, 
ki ga je organiziralo Društvo študentov biologije, 
Valentinovo in Gregorjevo. O vsem tem in še 
marsičem si lahko preberete v tej številki našega 
Antirepresorja. 
 
Pred nami je nov, spomladanski semester, novi 
tereni, težko pričakovani Ekosistemi Jadrana, ki bodo 
letos potekali na Pagu, prvi pomladanski dan in 
praznovanje 1. maja. 
 

Tu pa so tudi stvari, ki so stalnica. Vojna v Iraku in 
na vseh drugih kriznih žariščih po svetu, zime brez 
snega in brstenje drevja začetek marca – narava 
obupano poziva človeštvo, naj vendar začne bolj 
preudarno ravnati z njo. Favoriziranje denarno in 
politično močnejših lobijev, tudi na področju 
znanosti, po novem imamo zakon, ki biologom 
onemogoča opravljanje poskusov na živalih v 
izobraževalne namene.  
 
Prižgala se je zelena luč za postavitev veternic na 
Volovji rebri, govori se o odstrelu stotih medvedov, 
kljub temu, da vsi dobro vemo, da nihče ne pozna 
točnega števila vseh »kosmatincev« v naši državi. Žal 
bi lahko naštevala še in še, a naj vas na tem mestu 
pozovem le k temu, da ne bodimo le nemi opazovalci 
in stranski igralci. Opazujmo, se informirajmo, 
izobražujmo, ustvarimo svoje mnenje in ga povejmo 
jasno ter glasno. Žal na nekatere stvari nimamo 
vpliva ali pa smo zamudili zadnji vlak, za druge pa je 
še čas.  
 
Zbudite se, zime je konec, pomlad je pred nami, čas 
prebujanja, spomladanskega čiščenja, ljubezni in 
aktivnega stanja! 
 

 
 
 
 
 

 O

 
Urednici se zahvaljujeva prof. dr Tomu Turku in dr. Tomiju 
Trilarju za sodelovanje pri fotografskem natečaju ter za 

intervju, prof. dr. Marini Dermastii za intervju, sodelavcem 
katedre za biokemijo za njihov prispevek, prof. dr. Kazimirju 

Drašlarju za pomoč pri pripravi ankete »Zakon o zaščiti 
živali«, Yerpotu za intervju, Dežiju za oblikovanje, Mojci za 
lektoriranje, Damjanu in Martinu za strpnost in dobro voljo 

pri vseh vprašanjih ter seveda vsem, ki ste sodelovali pri 
nastanku 8 številke Antirepresorja.  

Hvala! 
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V boljšo prihodnost 
šolstva ne smemo 

dvomiti–bolonja je tu!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damjan Vinko 
 

ričelo se je osmo leto govora o 
verjetno najbolj znani listini med 
študenti, – Bolonjski deklaraciji – 

kar pa še ne pomeni, da študenti dejan-
sko poznamo njeno vsebino. Še manj 
nam je znano, da so deklaraciji sledili 
komunikeji, izmed katerih je zadnji – četrti 
– Londonski komunike v zaključnih fazah 
nastanka in da imamo čas do leta 2015, 
da se poslovimo od sedanjih študijskih 
programov. 
 
 
Junija leta 1999 je 30 evropskih šolskih ministrov iz 
29 držav podpisalo Bolonjsko deklaracijo in tako so 
pričeli s t. i. bolonjskim procesom visokega šolstva. 
Podpisu listine so na vsaki dve leti sledili komunikeji, 
dodatki k deklaraciji: Praški, Berlinski in Bernski, 
izmed katerih je vsak doprinesel nova poglavja k 
samemu procesu in združil cilje kar 45 držav. 
Zanimivo pri tem je bilo, da so visokošolski prostor 
pričeli prenavljati ministri, torej vlade, in ne univerze, 
nosilke izobraževanja, kot bi se morda pričakovalo. 
To neskladje je bilo v nekaterih državah tudi vidno, 
saj so nekateri rektorji vsaj sprva zavirali samo 
reformo – podobno se je žal godilo tudi v Ljubljani. 
Neskladje so komunikeji deloma spremenili s tem, ko 
so k sodelovanju povabili različna združenja, med 
katerimi so se znašla tudi evropska združenja 
študentov, univerz in delodajalcev.  
 
In kaj dobrega oz. novega torej prinašajo vse te štiri 
listine skupaj z bolonjskim procesom? 
 
Uveden je tristopenjski študij, ki traja skupno osem 
let. Načeloma so trajanja stopenj fleksibilna, vendar je 
priporočeno, da traja zadnja – doktorska stopnja – tri 
leta, prvi dve pa skupaj pet let (med nami znane 
kombinacije 4+1 oz. 3+2). Nekaj podobnega smo 
seveda imeli tudi že sedaj, bistvena sprememba pa je 
ta, da nova druga stopnja potisne današnjega magistra 
znanosti v pozabo in ga nadomesti z magistrom 

stroke. Čeprav temu ni povsod tako, izjeme so t. i. 
regulirani poklici, kot so pri nas npr. zdravniki, 
veterinarji, farmacevti in arhitekti, ki imajo prvo in 
drugo stopnjo enotno združeno v petletni študij. 
Ponekod v tujini pa najdemo celo polletne 
kombinacije. 
 
Kreditni sistem, ki ga je vsaj na papirju uvedel 
program študentskih izmenjav in je bil na Univerzi v 
Ljubljani po večini majav, nadomesti kreditni sistem 
ECTS (European Credit Transfer Sistem), ki kot 
bistveno novost v središču zamenja učitelja s 
študentom. Kreditna točka se začne tokrat prvič 
obračati po študentu in ocenjevati njegovo delo – v 
eno točko je zajeto od 25 do 30 ur študentovega dela. 
Njena vrednost vključuje vse naše delo, od obiska 
obveznosti na fakulteti, izdelav seminarskih nalog in 
drugih študijskih obveznosti do učenja. Torej 
nasvidenje vrednosti prejšnjih točk, ki so ocenjevale, 
koliko ur zavzemajo predavanja in vaje posameznih 
predmetov. 
 
Največjo pozornost tako s strani univerzitetnih 
veljakov kot tudi študentov pa dobivata mobilnost in 
izbirnost, ki med drugim prinašata tudi največje 
posege v finančno politiko visokega šolstva. Idejna 
želja bolonjskega procesa naj bi bila velika izbirnost, 
kjer je lahko študentu ponujena večja 
interdisciplinarnost in lastna izbira večjega poudarka 
na področju, ki ga znotraj njegovega študija bolj 
zanima. Seveda pa je izbira interdisciplinarnega 
pristopa ali zvestoba lastni stroki pri naboru 
predmetov prepuščena posameznikovi odločitvi. 
Mobilnost za nas dejansko ni nekaj novega, saj je, 
predvsem na račun programa Socrates-Erazmus, že 
rahlo zakoreninjena v naših glavah. Gre le zato, da bi 
bilo študentu dejansko omogočeno in predvsem 
olajšano opravljanje dela študija na tuji univerzi. K 
temu naj bi pripomogla ravno orodja, ki jih »Bolonja« 
uvaja – ECTS, Priloga k diplomi in enoten evropski 
visokošolski prostor, ki prinaša primerljivost. Ob tem 
se upa, da ne bo več premnogih težav, ki jih danes 
doživljamo študenti ob odhodu v tujino in predvsem 
ob vrnitvi domov, med drugim tudi s priznavanjem 
obveznosti, pravilnim zapisom ocen v indeks in 
pravilnim zapisom ocen ter predmetov v Prilogi k 
diplomi. 
 
Kot orodje učinkovite razvidnosti izbirnosti in 
individualizma vsakega posameznega študenta, ki 
mora biti odgovoren za svoje izobraževanje, je bila 
kot prva noviteta samega procesa uvedena prav 
Priloga k diplomi. Gre za listino, ki jo od študijskega 
leta 2001/02 prejme vsak diplomant in kot glavno 
izkazuje njegove opravljene obveznosti tekom študija, 

P 
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povprečno oceno, trajanje študija, možnosti za 
nadaljevanje študija in opravljanje poklica. Hkrati pa 
Priloga k diplomi nudi večjo preglednost nad 
pridobljenimi veščinami in znanji diplomanta, kar 
omogoča ustrezno zaposlitev oziroma vpis na 
nadaljnji študij. Vseh teh informacij v preteklosti 
nismo bili vajeni imeti zbranih na enem potrdilu. 
 
Listine posegajo tudi izven šolskega vidika, ko želijo 
spodbujati evropski duh človeka, skupno evropsko 
zavest, ki bi morala biti razvidna v skupnem prostoru 
visokega šolstva, kjer sta mobilnost in primerljivost še 
kako živahni dejavnosti. 
 
Ena izmed manj znanih »novosti« je, da se bodo 
študiji ocenjevali vsakih pet let, s čimer bodo imeli 
programi možnost prilagajanja na spremembe na trgu, 
tako prek izdelkov kot tudi prek delovnih mest. S 
serijami anket za študente in notranjimi pregledi 
programov pa bi morale fakultete tudi že sproti 
ocenjevati svoje delo in izboljševati študije. Brez 
večjih težav bi se morali ukinjati nepotrebni predmeti, 
spreminjati način študija, odpirati novi predmeti ipd. 
Nekaj podobnega je danes že bilo poznanega, med 
drugim se je lahko študijski program vsako leto 
spremenil do 10 %. A vendar so bili taki posegi za 
večino neuporabljeni in brezpredmetni. Zaradi 
preteklih izkušenj žal tudi sedaj ne moremo vedeti, ali 
bo pri nas ta ponavljajoča se akreditacija (uradni 
postopek pridobitve zelene luči za posamezen 
študijski program, ki jo na koncu podeli Svet RS za 
visoko šolstvo), sestavljena iz mnenj študentov, 
delodajalcev, univerze in države, uporabljena kot 
orodje za izboljšavo kakovosti visokega šolstva, ali pa 
bo le ena izmed idej, ki bo ostala na papirju. 
 
Največjo oviro celotnemu procesu vsekakor 
predstavlja zagotavljanje sprotnega študija. Sprotni 
študij predstavlja namreč obvezo tako za študente kot 
tudi za učitelje, ki bodo morali imeti urejene 
predmete, pedagoške pristope in kriterije tako, da bo 
to sploh mogoče. Premnogi učitelji sedaj vestno trdijo, 
da smo tukaj problematični predvsem študenti. A 
temu vsekakor ni tako, saj bodo novi študenti toliko 
delavni, kot bo od njih zahtevano, če bo vse to seveda 
sploh možno. V študijski prostor bodo prišli novi 
študenti, ki bodo že od začetka navajeni sprotnega 
dela, torej nekako podobno, kot so bili navajeni v 
srednjih šolah, zato ta korak ne bi smel biti večji 
problem. Absolventskega staža ne bo več, zatorej tudi 
sedanjega ležernega odlašanja z diplomo in 
izkoriščanja staža za uveljavljanje študentskih 
ugodnosti ne bo več moč videti. Čeravno smo 
prepričani v študentsko prilagodljivost, se moramo 
zavedati, da tukaj največja odgovornost sloni na 

ramenih učiteljev, ki se morajo z njo dobro spoprijeti, 
če želijo, da prenovljeni programi dejansko uspejo. 
Sprotnega študija današnji študenti nikakor ne 
poznamo, za izobraževanje v prihodnosti pa bo imelo 
še veliko veljavo. 
 
Vse prevečkrat sama univerza oz. bolje rečeno 
snovalci programov na fakultetah pozabljajo še na 
druge bistvene zadeve bolonjskega procesa, kot so 
spodbujanje novih učnih metod in skupinskega 
dela, sprotni študij, učni dosežki in povezovanje z 
gospodarstvom oz. s trenutno znanostjo/stroko. 
Vzročno je bilo to mnogokrat povezano tudi s tem, da 
so se snovalci premalo ali pa se celo niso povezovali z 
drugimi partnerji šolstva, predvsem s študenti. 
Snovalci, torej učitelji, so se pri prenovi predolgo 
zadrževali pri formalnih zapletih, si belili glavo s 
štetjem točk in premetavanjem predmetov, namesto da 
bi odprli vrata novim in za današnje diplomante 
potrebnim vsebinam, iskali, kako najlažje in 
najučinkoviteje aktivirati študente ter tako poskrbeti 
za sprotni študij ter nove, zanimivejše, učne metode, 
ki bi dopolnile sedanja »Ex-catedra« predavanja. 
Ravno pri takih temah bi morali biti mi, študenti, 
sogovorniki pri izboljšavah učnega procesa, saj lahko 
iz lastnih izkušenj tehtno presojamo kvaliteto 
predavanj.  
 
Snovalcem ne bi smelo biti tuje niti povezovanje z 
delodajalci, gospodarstvom, stroko in z znanostjo, kar 
je pomembno tudi za bolonjski proces. Delodajalci so 
seveda tisti, ki zaposlujejo diplomante in vedo, kaj pri 
današnjih diplomantih najbolj pogrešajo ter katera so 
tista znanja, ki so za današnji trg/kulturo že povsem 
nepotrebna. 
 
Gotovo so omenjene listine prinesle v visokošolski 
prostor veliko novosti, s katerimi se nekateri 
spopadajo lažje, drugi pa mnogo težje. Vendar se ne 
bi smelo nikjer dogajati, da so novi študijski programi 
le zaprašena škatla starega programa, zavitega v lep, 
nov papir. V kolikor želimo kvalitetno izpeljati 
reformo in narediti naše šolstvo boljše, moramo kot 
prvo dobro poznati teoretične osnove bolonjskega 
procesa in jih pretvoriti v življenje naših študijskih 
programov. V samem procesu reforme ne sme biti 
pasiven noben partner visokega šolstva, od študentov, 
univerze do delodajalcev in seveda države. Vsi skupaj 
se moramo boriti za kakovostno šolstvo, ki nam bo 
kot javna dobrina, širše odprta in brezplačna za vse 
sposobne, kazala pot v boljšo prihodnost.  
 
 
Verjamem, da sem s člankom uspel prikazati kratke 
utrinke tega zloglasnega dvostranskega lista, 
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INTERVJU: 
prof.dr. Marina 

Dermastia 

imenovanega Bolonjska deklaracija, in njegovih 
daljših spremljevalk ter s tem tudi pri tebi spodbudil 
razmišljanje o boljšem visokem šolstvu, kar pa je 
zagotovo glavni cilj bolonjskega procesa. 
 
Več o prenovi študija biologije pa v naslednjem 
Antirepresorju! 
 

»Nejevoljo nad 
nepravilno 
implementacijo 
Bolonjskega 
procesa smo pod 
pokroviteljstvom 
ŠOS in ŠOU v 
letu 2006 lahko 
tudi večkrat 
pokazali.« 
 
 
 
 
 
Foto:  
Karin Jelnikar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Šimenc in Vesna Grgur 
 

o vstopiva v kabinet prof. Marine 
Dermastie, začudeni nad tišino, ki 
je na celem hodniku (zahodnega) 

trakta Biološkega središča, nama takoj 
postreže z anekdoto, ki se ji je zgodila na 
začetku njenega poučevanja: »V kabinet 
je vstopila študentka, jaz pa sem imela 
pod mizo svojega psa. Študentka očitno 
še ni bila navajena na računalnike in je 
presenečeno gledala v moj računalnik, 
nato pa vsa prestrašena rekla, da ni 
vedela, da obstajajo govoreči računalniki. 
Seveda to ni bil govoreči računalnik, 
ampak moj pes, ki je pod mizo renčal.« 
 

Nato se na hitro pogovorimo o intervjuju in izveva 
marsikatero stvar o naši »bivši« profesorici. Ves čas 
svojega poučevanja se je študentom zelo trudila 
približati rastline in temu namenila celo več ur 
svojega predavanja. Mislim, da trenutno na našem 
faksu ni študenta, ki še ne bi vedel, kaj je rastlinska 
slepota. V zadnjem letu je bila predsednica komisije 
za Bolonjsko prenovo, o kateri pravi le, da so se 
potrudili, vse ostalo pa bo pokazal čas. S knjigo, ki sta 
jo napisala z možem (rumeni tisk: če želiš izvedeti, 
kdo je njen mož, preberi cel Antirepresor in si dobro 
oglej fotografije☺), želita, po njenih besedah, 
srednješolcem približati biologijo, da bi jo razumeli 
kot del vsakdana. 

        
Prof.dr. Dermastia pred Biološkim središčem 

 
Vaše ambicije v otroštvu: ko bom velika, bom … 
Vedno me je zanimalo veliko stvari in ker so bili v 
moji družini vsi zelo aktivni in angažirani, sem bila 
taka že od nižje osnovne šole tudi sama, res na zelo 
različnih področjih. Vsekakor sem bila v mladih letih 
daleč od prepričanja, da bom biolog, kaj šele botanik. 
Proti koncu gimnazije sem se nato odločila, da me 
morda zanima biokemija. In ker so v začetku 80. let 
biokemijo imeli le na biologiji in medicini in ker sem 
vedela, da nočem biti zdravnica, je bila biologija edina 
resna izbira. 
 
Spomini na šolska leta …  
Po resnici? Vsekakor so bila študentska leta najlepša. 
Bili smo, vsaj po našem prepričanju, odrasli in 
odgovorni sami zase, a na drugi strani so za nas 
skrbeli starši. Lahko rečem, da smo uživali.  
 

K 
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Kakšna ste bili kot študentka? 
Prvi letnik biologije sem, ne preveč navdušena, 
zaključila v juniju in upala, da bo končno drugi letnik 
tisti, ki bo prinesel vsaj nekaj tistega, kar bi me 
zanimalo. A drugi letnik je bil pravo razočaranje – 
ugotovila sem, da me klasični biološki predmeti prav 
nič ne zanimajo in da moja odločitev za biologijo ni 
bila prava. Skoraj bi se vse tragično končalo, a med 
zimskimi počitnicami drugega letnika sem na oglasni 
deski opazila listek, na katerem je skupina biologov 
iskala štiri  kandidate, ki bi zapolnili članstvo v 
entomološki odpravi na Šri Lanko in v Nepal. Nisem 
prav dolgo premišljevala, cena je bila sprejemljiva in 
sem šla. V odpravi, ki so jo sestavljali v glavnem 
biologi z muzeja, je bil še prof. Drago Lebez, ki je 
takrat na biologiji predaval biokemijo, in še trije 
sošolci z letnika.  
 
To potovanje je gotovo spremenilo smer večih mojih 
nadaljnjih odločitev. V dolgih tednih na odpravi je 
bilo več kot dovolj časa za pogovore s prof. Lebezom, 
ki me je ponovno prepričal, da je biokemija tisto, kar 
me zanima, in da se splača malo potrpeti tam, kjer te 
stvari ne veselijo. Imela sem še to srečo, da so bili 
sošolci precej bolj zagrizeni kot jaz in da so nam po 
vrnitvi domov v mesecu juniju v paketu dovolili 
opraviti vse, kar smo zamudili v letnem semestru. 
Letnik je bil rešen, študij pa tudi – v nadaljevanju je 
bilo pa čisto drugače. Že v naslednjem letu sem dobila 
mesto na Katedri za biokemijo kot demonstratorka in 
to delo opravljala do konca študija, ki sem ga brez 
absolventa končala prav pod mentorstvom prof. 
Lebeza. Kot mnoge generacije biokemikov na 
Oddelku za biologijo kasneje sem delala na toksinih iz 
morskih vetrnic, in sicer njihovih učinkih na različne 
animalne celične kulture. 
 
Kaj Vas je navdušilo nad botaniko? 
Dolgo časa prav nič. Resnici na ljubo, sem jo bolj ali 
manj prešpricala. Naš drugi letnik je bil tudi v času 
izmenjav učiteljev na sistematski botaniki, tako da so 
bile vaje zelo provizorične in smo verjetno edina 
generacija biologov, ki ni izdelovala herbarija. 
Zanimanje za botaniko je prišlo mnogo kasneje. Ko se 
je ob koncu študijskega leta upokojil prof. Ravnik, ki 
je na Oddelku za biologijo predaval Splošno botaniko, 
me je Oddelek povabil, da bi prevzela njegovo mesto. 
Moje prvo vprašanje je bilo: »Kaj ste nori, saj nisem 
botanik?« A tekom mesecev prepričevanja so me 
prepričali in sprejela sem res največji izziv v svojem 
življenju. Prvo leto gotovo ni bilo lahko, saj sem bila s 
svojim znanjem botanike morda le uro pred študenti. 
A bilo mi je res zanimivo. Spoznala sem vse tisto, 
česar mi ni dal faks – kako čudovite in zanimive so 
rastline, ki jih zdaj res občudujem in spoštujem.    

Kako se je začela Vaša raziskovalna pot? 
Začela se je na Inštitutu za biokemijo medicinske 
fakultete pri prof. Radovanu Komelu, kjer smo zaorali 
prve brazde slovenske molekularne biologije. Prav 
vse, kar se je takrat na tem področju dogajalo v 
Sloveniji, je bilo povezano z laboratorijem prof. 
Komela in na ta čas imamo vsi, ki smo se tam zbirali, 
res zelo lepe spomine. Za svoj magisterij sem 
raziskovala steroidne pretvorbe v glivah. To je bilo 
seveda še daleč od botanike, a del moje magistrske 
naloge je obsegal tudi izolacijo encimov za pripravo 
protoplastov gliv. Ker sem bila v tem uspešna, se je z 
nami povezala prof. Gogala s svojo skupino, ki se je 
že takrat ukvarjala z mikoriznimi glivami. Tudi za 
njihove glive sem pripravila encime, glive smo 
uspešno protoplastirali in to je bil moj prvi resen, vsaj 
posredni stik z rastlinami. Po magisteriju nama je z 
možem prof. Megušar omogočil enoletno 
raziskovalno izpopolnjevanje na eni najboljših 
raziskovalnih univerz  Brandeis v Bostonu, kjer sva 
raziskovala biokemijo mikrobne NO reduktaze.  V 
vmesnem času je prišlo do velikih sprememb v 
Sloveniji in tudi do dejanske osamosvojitve Inštituta 
za biologijo, ki je bil pred tem bolj ali manj 
raziskovalna enota Oddelka za biologijo. Dekleta iz 
skupine prof. Gogale, ki so bile pred tem uradno 
locirane na Inštitutu, so tako prišle na svoje in me 
povabile, da bi kot biokemik delala pri njih. V 
življenju nikoli ne premišljujem preveč, velikokrat se 
odločam po hitrem premisleku in tako je bilo tudi v 
tem primeru. Odšla sem na Inštitut in dobila sem temo 
za doktorat – citokinini v krompirju okuženem z 
virusom. To pa so bili vsaj že botanični objekti, s 
katerimi sem se do najmanjših podrobnsoti seznanila 
v naslednjih treh letih – na ravni molekul, celic, 
tkivnih kultur in tudi na polju. Končala sem doktorat 
in spet sem bila pri oranju ledine – postavljanju 
študija mikrobiologije. V tistem prvem prvem letniku 
smo s kolegi z Inštituta za biokemijo na MF izvedli 
predmet Biokemija.  
 
Kako to, da ste s tem semestrom prenehali 
predavati splošno botaniko? Menite, da vam bo 
kdaj žal? 
 
Kot bi rekli slovenski politiki, je bila odločitev za 
odhod osebne narave in prepričana sem, da te 
odločitve, tako kot ničesar do sedaj, ne bom 
obžalovala. Življenje gre naprej in zdi se mi, da 
moram narediti naslednjo stopnjo v svojem življenju – 
enostavno ne prenesem, da se utapljam v  rutinski 
lagodnosti vsakdana. In zakaj bi obžalovala. Če 
pogledam nazaj na zadnjih 13 let, sem lahko le 
ponosna na to, kar sem naredila. Kot mlada docentka 
sem prišla v lepe, popolnoma nove prostore za 
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botaniko v Biološkem središču, ki pa so bili tudi 
popolnoma prazni, tako v smislu opreme kot ljudi. Že 
v prvih mesecih sem jih napolnila z novimi ljudmi in 
prvim resnim raziskovalnim projektom. Moja želja je 
bila, da bi se Katedra za botaniko razvijala kot celota, 
da splošna botanika ne bi bila ločena od sistematske 
botanike, a za to je bilo potrebno najti skupne 
raziskovalne cilje. Po premisleku smo se odločili, da 
bi to morda bile raziskave velikosti genoma. Vse, kar 
smo potrebovali, je bil začetni vložek v vrhunski 
raziskovalni mikroskop in nekaj navdušenja. Povezala 
sem se z vrhunskimi strokovnjaki raziskav genoma, 
dobili smo mikroskop, kmalu tudi vrhunske rezultate 
in še več vrhunske mikroskopske opreme. Upam, da 
se bodo te raziskave vsaj tako uspešno nadaljevale 
tudi v prihodnosti. 
 
Kaj boste počeli zdaj? Ste prebegnili tudi v druge 
raziskovalne vode ali je nit vaših raziskav še vedno 
ista?  
Vsa ta leta nisem zapustila mojega osnovnega 
raziskovalnega področja – raziskav molekularnih 
interakcij med rastlinami in patogenimi mikrobi. Na 
tem področju že vrsto let uspešno sodelujem z enim 
najboljših oddelkov za rastlinsko patologijo v ZDA na 
University of Florida, kjer sem bila eno leto tudi 
gostujoča profesorica, bolj ali manj redno pa imam 
tam seminarje za podiplomske študente. In tukaj se 
krog sklene. Vračam se v raziskovalne sfere, resnici 
na ljubo celo v isto pisarno, ki sem jo pred 13 leti 
zapustila in v naslednjih letih bom poučevala le še 
rastlinsko patogenezo in do konca starih podiplomskih 
programov še biologijo celice. 
 
Kaj menite o svojih naslednikih? 
Zelo udobno sem jim postlala, a kako bodo ležali, me 
pravzaprav ne zanima.  
 
Kako je v Sloveniji postati avtor učbenika? Kaj 
menite o situaciji slovenskih učbenikov za 
biologijo?  
Mislim, da učbenik Od molekule do celice, ki sva ga 
napisala z možem, dobro odgovori na vaše vprašanje. 
Odločitev, da ga napiševa,  je bila povsem spontana in 
je preprosto dozorela, tako da je tudi nastal v enem 
zamahu. V njem sva združila vse tisto, o čemer sva se 
velikokrat pogovarjala s kolegi, učitelji na srednjih 
šolah in seveda tudi prvimi odjemalci – najino 
takratno gimnazijko in njenimi sošolci. Zdelo se nama 
je, da mora biologija spet postati to, kar je, del 
našega vsakdana. Ne sme biti predmet, za katerega 
rabiš inštrukcije ali, kot se dogaja z nekaterimi od 
naših brucev, da so vsi vzvišeni, ker so se že v srednji 
šoli naučili prav vsega. Seveda je težava v 
preobsežnih in prezahtevnih učnih načrtih in če želiš, 
da je učbenik potrjen, mora vse to tudi vsebovati. A 

mislim, da sva naredila dober kompromis in da sva 
prepričala že mnoge učitelje, da to, da dijak snov 
razume, še ne pomeni, da je snov prelahka. To so bile 
namreč kar pogoste začetne pripombe s strani 
učiteljev – da je knjiga prelahka. No, v lanskem letu 
sva dobila še dodatno potrditev, učbenik je postal 
uradni učbenik v Črni gori, zanj pa sva, skupaj še z 
drugimi aktivnostmi za popularizacijo znanosti, ki jih 
izvajava, z možem dobila priznanje Prometej znanosti 
2006 za približevanje znanosti laični javnosti. 
 
In v juniju bo izšla moja druga knjiga – Pogled v 
rastline, v katero sem prelila vse, kar sem se o 
rastlinah naučila v zadnjih 20 letih – predvsem kje in 
kako se razlikujejo od živali, a so nam na drugi strani 
še kako podobne.Upam in želim si, da bo dobrodošla 
pomoč študentom biologije in da bo dovolj zanimiva, 
pa tudi lepa, da si jo bo želel imeti na svoji knjižni 
polici vsak biolog.  
 
 
Glede na to, da ste aktivni na področju 
molekularne botanike, kakšno je Vaše mnenje o 
gensko spremenjenih rastlinah? 
Menim, da ni pravo vprašanje, ali imaš o gensko 
spremenjenih rastlinah sploh mnenje. Kot prav vsaka 
stvar v znanosti tudi to področje zahteva veliko znanja 
in pravilen odnos. Ne moremo kar a priori biti za ali 
proti. In to sem v vseh teh letih želela dopovedati tudi 
mojim študentom. Večina brucev na biologiji bo 
odgovorila, da so proti gensko spremenjenim 
organizmom. A ko jih vprašaš, zakaj so proti, so 
odgovori zelo privlečeni za lase in so velikokrat 
rezultat neutemeljene protipropagande. Velikokrat 
smo imeli to temo na naših seminarjih in vedno sem 
študente razdelila v skupino, ki bo iskala resne 
znanstvene dokaze proti gensko spremenjenim 
rastlinam  in skupino, ki bo iskala resne znanstvene 
dokaze v njihov prid. Še vedno se je zgodilo, da sta se 
skupini povezali, ker dejanskih resnih ali vsaj dovolj 
velikega števila za nalogo dokazov proti niso uspeli 
najti. Seveda se vsi zavedamo, da še vedno ne vemo 
dovolj in da moramo biti previdni. In tu je velika 
odgovornost nas znanstvenikov, ki pripravljamo ocene 
tveganja za okolico. Pri svojem delu moramo testirati 
le dobro definirane hipoteze in ne le zbirati podatkov 
in delati poskusov, ki so večinoma iztrgani iz 
konteksta in v resnici, kljub morda zastrašujočemu 
videzu, ne odražajo nikaršnega dejanskega ali sploh 
možnega stanja. In ko imamo tako znanstveno oceno 
tveganja narejeno, jo moramo postaviti v širši 
kontekst, pred kakršnokoli odločitvijo je potrebno 
razščistiti tudi vse zadržke, ki prihajajo od 
neznanstvene javnosti. Šele tako usklajeno delo lahko 
privede do zakonodaje in regulative, ki ji bodo zaupali 
vsi.  
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Katera je tista stvar, ki se Vam je zgodila tekom 
vašega profesorskega dela, za katero menite, da je 
ne boste nikoli pozabili? 
U, takih pa je kar nekaj. Zares iskreno sem se veselila 
prav vseh uspehov mojih študentov, tako brucev kot 
seveda mojih podiplomcev. Vse opravljene diplome, 
magisteriji, doktorati in študentske nagrade so bili tudi 
moji otročički. Zelo sem bila vesela tudi vseh 
resničnih otročičkov mojih mladih raziskovalk, ki sem 
jih ves čas mr-jevstva vzpodbujala, da se za 
materinstvo odločijo zdaj, ko so še mlade, brez slabe 
vesti in z vso odgovornostjo, ko se bodo posvečale 
otroku ali doktorski nalogi. Moram priznati, da je 
otrok na Katedri za botaniko za cel otroški vrtec, ki se 
je že premaknil v osnovno šolo in se to ni niti najmanj 
poznalo na kakovosti raziskovalnega dela njihovih 
mam. Smo ženske že tako narejene, da zlahka 
usklajujemo in racionalno razpolagamo s svojim 
delom in časom.  
 
Na kaj ste najbolj ponosni? 
Zelo sem bila ponosna na vabilo na enotedensko 
plovbo po Sredozemlju leta 2002, kamor so me 
povabili kot slovensko znanstvenico in med katero se 
je odvijal simpozij Religija, znanost in ekologija, ki so 
ga organizirali patriarh Bartolomej, Romano Prodi in 
Al Gore ter financiral AgaKan. Bila je zanimiva in 
lepa izkušnja »počitnic« v res visoki družbi.   
In seveda, zelo sem bila vesela, ko sem postala redna 
profesorica za botaniko. Ker redna profesura ni kar 
samoumeven zaključek vsake akademske kariere, mi 
je bila to potrditev, da sem delala prav in da sem 
delala dobro. 
 
S čim Vas je študent nasmejal, ko ste brali njegov 
odgovor na izpitno vprašanje?  
Takih cvetk je za cel zvezek, a čeprav so smešne, sem 
bila ob njih večkrat žalostna kot nasmejana. A 
nekatere so res antologijske. Npr. verjetno vsem 
poznani Primzi je na vprašanje o sekundarnih 
metabolitih odgovoril, da o stvari ne bi veliko vedel, a 
si je pred kratkim ogledal film The Medicine Man s 
Seanom Conneryem,  pa bi to morda lahko nekaj 
štelo, ker se mu zdi, da je  tematika  z vprašanjem 
povezana.  Prisrčno pa je bilo tudi vprašanje študentke 
med samim pisanjem testa, da sicer ve odgovor, a če ji 
ga prosim povemo, da se bo prepričala, če ve prav. 
 
Kaj Vas je pri študentih najbolj jezilo? 
Predvsem to, da se mnogim zdi, da so pri 26 in več 
letih še vedno otroci, za katere morajo skrbeti drugi.  
 
Kakšna se vam zdi prenova študija biologije v 
okviru bolonjske reforme?  

Po mojem s samo reformo v osnovi ni nič narobe in 
smo imeli enkratno priložnost, da študij biologije 
posodobimo in prevetrimo. Nisem pa prepričana, da 
smo to v resnici naredili. Se mi zdi , da imamo zdaj do 
določene mere le okrnjeno verzijo prejšnjega študija. 
Mislim, da se učitelji premalo zavedajo, da ni 
pomembna kvantiteta ur, da tudi 10 ali pa 200 
dodatnih ur ne bo bistveno prispevalo h končnemu 
znanju študentov. Za mene je najpomembnejše, kaj 
študent zna na diplomi, da mi na zagovoru ve 
odgovoriti na vprašanja osnov iz prvega letnika – a to 
se redko zgodi. Torej, kam je šel ves ta izgubljeni čas? 

 
Great Barrier Reef, Avstralija 

 
Za drugačen način poučevanja je res zelo veliko 
možnosti. Na nek način je paradoksalno, da take 
načine študenti poznajo že od osnovne in srednje šole 
dalje, a se do konca študija na fakulteti sprijaznijo, da 
je tukaj drugače. Pri svojih otrocih na lastne oči 
vidim, kako se določeni sistemi spreminjajo, mi pa kar 
capljamo na mestu. Zadnjič sem  na vikendu 
popravljala izpite iz biologije celice in je bilo kar 
nekaj cvetk, ki so bolj za jokat kot smejat. Prebrala 
sem jih mojemu devetletkarju in trem sošolcem, ki 
smo jih vzeli s sabo in so si bili enotni, da bi jim 
njihova »bajlarca« za take odgovore dala cvek – mi pa 
kar nič in šest opravljanj izpita in komisije in metanje 
časa enih in drugih skozi okno.  
    
Kako ocenjujete vlogo študentov pri procesu 
prenove študija?  
Prepričana sem, da bi morala biti večja, a da sam 
sistem prenove tega ni dopuščal. Že tako smo le z 
veliko muko lahko v program spravili nekaj najbolj 
tehtnih študentskih pripomb.  
 
Kako ocenjujete delo Komisije za dodiplomski 
študij Oddelka za biologijo, katere predsednica ste 
bila v zadnjem mandatu?  
Komisija za dodiplomski študij je, vsaj po mojem, 
predvsem zelo operativen organ, z zelo konkretnim 
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INTERVJU:  
Jernej Polarjnar - 

YERPO 

zadolžitvami. Prepričana sem, da je v tem duhu tudi 
potekal zadnji mandat. Vse probleme smo bolj ali 
manj uspešno rešili in Damjan je kot predstavnik 
študentov je pri tem odigral zelo pomembno vlogo. 
Mislim, da ni bilo problema, ki ga ne bi rešili 
sporazumno, vsaj do mene taki problemi niso prišli. Je 
pa že tako, da nekateri raje probleme raje ustvarjajo 
kot rešujejo in jih nato rešujejo po hodnikih. Meni je 
tako delo tuje in ga poskušam spregledati in se več kot 
toliko z njim ne ukvarjam.  
 
Ste zadovoljni z Bolonjsko prenovo?    
To bo pa pokazal čas. Če se bodo stvari kljub temu, da 
ne zgledajo drugače, kot je bilo v starem programu, 
odvijale po prenovljenih smernicah, bodo zadovoljni 
vsaj študenti.  
 
Kaj počnete v prostem času?  
Poskušam ga čim bolj skoncentrirati za vsakoletno, 
bolj eksotično potovanje. Rada smučam, a letos je bolj 
slabo, rada igram tenis, rada sem na morju, kar 
poskušamo čim večkrat izkoristiti z obiskom našega 
počitniškega doma na Cresu, drugače pa zelo zelo 
rada ležim v ležalniku na vrtu, berem in opazujem 
mojo jato račk. Vsekakor je prosti čas nekaj, česar 
skoraj nimam, a to je res povsem moj osebni problem.  

 
                                             Mammoth, Kalifornija 
       
Kaj Vas spravi v dobro voljo? 
Pri  tem pa nisem zelo zahtevna in sem hitro dobre 
volje. Eden od slovenskih botanikov mi je enkrat 
prinesel knjigo s posvetilom: Marini, ker me vedno 
spravi v dobro voljo. Zelo sem bila vesela posvetila in 
upam, da se vsaj še komu zdi tako.  
 
Če bi lahko spremenili eno stvar na svetu, kaj bi to 
bilo?  
Imela bi še enega otroka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Šimenc in Vesna Grgur 
 

ernej Polajnar, bolj znan kot Yerpo, je 
biolog, ki je ravnokar diplomiral z 
nalogo o spolnem vedenju stenic. 

Trenutno dela na Nacionalnem inštitutu 
za biologijo in še vedno raziskuje stenice. 
Očitno so ga spolne navade le-teh močno 
prevzele, saj se tudi čez 10 let vidi v 
raziskovanju stenic. Omenimo lahko tudi 
njegovo jasnovidnost, saj pri problemih 
biologov VIDI močno vlogo DŠB-ja. Sicer 
pa lahko kljub njegovi skromnosti 
rečemo, da je zelo prijeten sogovornik in 
je definitivno pravi naslov, če slučajno 
potrebujete računalniško pomoč ali pa 
novega kolega za večdnevno 
kolesarjenje. 

 
  Jernej Polajnar                               Foto: Ana Šimenc 
 
Zakaj si se odločil ravno za študij biologije?  
Da bo nekaj v tej smeri, sem vedel že od osnovne šole 
naprej. Moj ded je bil veterinar in to sem si želel biti 
tudi jaz, dokler se ni izkazalo, da sem alergičen na pse 
in mačke. Začel sem gledati dokumentarne oddaje o 
morju, kar me je čisto prevzelo. Zelo me je zanimala 
narava in vsa ta povezanost in raznolikost živih bitij. 

J
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Katere fakultete si obiskal na informativni dan? 
Samo biologijo. 
 
Ali je študij izpolnil tvoja pričakovanja? 
Na začetku nisem niti vedel, kaj naj pričakujem. Sedaj 
lahko rečem, da je, predvsem zato, ker je tako široko 
zastavljen. Pogrešam malo več možnosti za zaposlitev 
mladih biologov.   
 
S čim se ukvarjaš? 
Na Nacionalnem inštitutu za biologijo preučujem 
prenos vibracijskih signalov stenic po rastlini. 
Trenutno sem brezposeln občan in do 15. marca imam 
avtorsko pogodbo. Kaj bo potem, še ne vem. Upam, 
da bom lahko ostal tu.  
 
Kako si prišel do tega? 
V letu, ko sem pavziral, sem kot študent delal na NIB-
u. Analiziral sem signale stenic. Zadeva se mi je zdela 
zelo zanimiva, zato sem s tega področja naredil tudi 
diplomsko nalogo pod mentorstvom dr. Andreja 
Čokla.  
 
Kateri predmet se ti je zdel najtežji? Kateri ti je bil 
najbolj všeč? 
Najtežja se mi je zdela matematika. Žal nimam smisla 
za matematiko in fiziko, kar mi je delalo nekoliko 
problemov. Se mi zdi pa prav, da imamo tudi biologi 
osnovne naravoslovne predmete, ker je študij tako 
široko zastavljen. Občutek imam, da profesor Hladnik 
sploh nima ideje, kaj biologi od matematike 
potrebujemo. Najbolj všeč mi je bila fiziologija živali, 
ker me zanima vzorčno-posledična povezanost 
procesov v živih bitjih.   

 
 

Kaj pa študentsko življenje?  
Lahko rečem, da sem ga dobro izkoristil. Žal mi je le, 
da nisem nikoli bival v študentskem naselju. V 1. 
letniku sem se vključil v Društvo študentov biologije, 
v 2. pa sem bil že v disciplinski komisiji. Eno leto sem 
bil trdi svetnik, sodeloval pa sem tudi v nadzornem 
odboru.  
 
Kje se vidiš čez 10 let? 
Težko govorim, kaj bo čez deset let. Nisem blazno 
ambiciozen človek. Bil bi vesel, če bi se lahko 
ukvarjal s tem, kar sem študiral, po možnosti v tej 
smeri, kar delam zdaj. Nimam nekih velikih želja.  
 
Če bi lahko spremenil eno stvar na svetu, kaj bi to 
bilo? 
Da bi bili ljudje manj egoistični in egocentrični. Na ta 
način bi se rešil marsikateri problem.   
 
Kaj meniš o poskusih na živalih? 
Pri svojem delu ne delam poskusov na živalih, saj 
stenice za naše zakonodajalce niso živali, za njih je 
žival samo vretenčar. Tudi sicer stenice predvsem 
opazujem. Zakon, bi rekel, je odraz stanja v naši 
družbi. Določene interesne skupine, ki so bolj uspešne 
pri uveljavljanju svojih  interesov (veterinarji), so zelo 
močan lobi. Na drugi strani pa smo biologi, ki nismo 
ne vem kakšni politiki. Biologi bomo morali slej ko 
prej stopiti skupaj in se angažirati v tej smeri V tem 
vidim eno pomembnejših vlog DŠB-ja, saj ljudje lažje 
delajo skupaj, če se poznajo. Za nastalo situacijo smo 
krivi predvsem sami, saj smo bolj sami sebi namen.. 
Delamo svoje raziskave, dokler se ne zgodi kakšna 
Volovja reber. Stroka ni dovolj prisotna v teh krogih, 
kjer se odloča o teh zadevah. Vidim eno 
pomembnejših vlog DŠB-ja, saj lahko ljudje delajo 
skupaj, če se poznajo.  
 
Kaj meniš o društvu? Zdi se, da so v njem vedno 
eni in isti ljudje. 
Društvo je res usmerjeno v ekološke in sistematske 
projekte, biologi pa so zelo pasivni, le nekaj je 
resnično angažiranih. Projekte je težko zaupati 
neangažiranim študentom, zato se zdi, da vodijo 
vedno eni in isti. Ampak tako je v vseh društvih. 
Aktivni člani pa se dobro znajdejo tudi kasneje v 
življenju.    
 
Kaj počneš v prostem času? 
Večino časa mi požre računalnik, ukvarjam se z 
oblikovanjem spletnih strani. Spletno stran DŠB-
ja sva postavila skupaj z Jernejem Zajcem. On 
skrbi za strojno opremo, za strežnik, jaz pa za 
obliko in vsebino, forum in galerijo. Zdaj uvajava 
v to delo nove člane društva. 



VEČNA POT – NAŠ DRUGI DOM   

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 12 - 
 

Dobrodošli   
v svetu toksinov 

Ukvarjam se z založ- 
ništvom, od začetka 
leta sem tehnični ure- 
dnik Nature Slove- 
nije. Rad berem, pred- 
vsem znanstveno fan- 
tastiko, trenutno be- 
rem knjigo Diaspora, 
avtorja Grege Egana, 
nazadnje pa sem pre- 
bral Don Kihota. 
Vsako leto se s kole-
som odpravim na 
kakšno daljšo turo, 
najdaljša do sedaj je 
bila na Korčulo, ki 

smo jo prekolesarili skupaj z dvema kolegoma. 
Poleg tega igram namizne strateške igre in 
preposlušam ogromno glasbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelavci katedre za biokemijo 
 

stanovitelj katedre za biokemijo je 
mednarodno priznani toksinolog 
in dolgoletni profesor biokemije 

na Oddelku za biologijo, prof. dr. Drago 
Lebez. Začetki katedre so bili zelo 
skromni, saj je imela katedra na razpolago 
le en prostor na hodniku 4. nadstropja 
Filozofske fakultete, kjer je dolga leta 
gostovala večina Oddelka za biologijo. 
Tudi opreme v tistem zasilnem lesenem 
boksu praktično ni bilo.  
 
Razvoj katedre in zaposleni 
Pa vendar je katedra rastla, kmalu sta si ji pridružila 
tudi sedanji prorektor UL prof. dr. Peter Maček in 
sodelavec današnjega Nacionalnega inštituta za 
biologijo doc. dr. Bojan Sedmak. Po nekaj letih je 
katedra dobila nove prostore v pritličju nekdanjega 
poslopja Biotehniške fakultete na Krekovem trgu 1, 
kjer je danes Teološka fakulteta. V teh prostorih je 
katedra doživela pravi razcvet, čeprav so bili prostori 
še vedno dokaj skromni. Takrat se je katedri kot mlad 

stažist priključil tudi njen sedanji predstojnik prof. dr. 
Tom Turk. Veliko tehničnih izboljšav in konstrukcij 
nove opreme (npr. kromatografskih kolektorjev, kolon 
in peristaltičnih črpalk) smo naredili kar sami in 
večinoma so te naprave, na splošno začudenje, 
zadovoljivo delovale. Pri teh delih je prednjačil dr. 
Sedmak, ki pa je seveda velikokrat tudi marsikaj 
pokvaril.  

 
Sproščeno vzdušje v biokemijskem laboratoriju na 
Krekovem trgu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
 
Da se ne bi za tiste čase dragocena oprema preveč 
kvarila, so z njo lahko delali le “posvečeni”. 
Velikokrat je bilo tako, da je diplomant sedel zraven 
edinega spektrofotometra, asistent pa je v strahu za 
kivete sam opravljal meritve. Na katedri nas je bilo v 
začetku šest, poleg že omenjenih tudi prof. dr. Mojca 
Narat, ki danes dela na Oddelku za Zootehniko, kjer 
vodi imunološki laboratorij, ter tehnična sodelavka 
Lidija Matičič, zdaj zaposlena na Nacionalnem 
inštitutu za biologijo. To so bili časi, ko smo delali v 
zasilnih prostorih s skromno opremo, veliko 
improvizacije in malo denarja. A vendar je bilo to 
lepo obdobje, bili smo mladi in polni načrtov. Tudi 
zabav v tistih prostorih ni manjkalo. Včasih so se 
zavlekle pozno v noč.  
 
Profesor Lebez je kaj kmalu odšel v pokoj, mi pa smo 
se morali zaradi selitve Biotehniške fakultete pod 
Rožnik na Krekovem trgu skupaj z genetiki preseliti 
nadstropje više. Spet je bilo treba vse razmontirati in 
ponovno sestaviti. Vaje smo imeli v nezakurjenih 
prostorih. Lahko bi rekli, da če si takrat potreboval 
poskusno žival, si jo lahko počakal kar na hodniku, saj 
so se po njih veselo podile podgane. V novo, a skoraj 
popolnoma nedograjeno stavbo Biološkega središča, 
smo se vselili leta 1993. Tako smo se spet znašli na 
gradbišču, v nove prostore smo tako hodili kar po 
zidarskih lestvah. Dobro leto kasneje je bil zahodni 
trakt v celoti končan in življenje se je počasi 
normaliziralo. Od takrat je minilo več kot 13 let in v 
tem času se je katedra kadrovsko okrepila z novimi 
ljudmi. Od leta 1994 sta člana katedre tudi nekdanja 

U 
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sošolca, “molekularca”, prof. dr. Kristina Sepčić in  
prof. dr. Gregor Anderluh, ki sta neumorna in pred- 

 
Kristina (levo) in Gregor (desno) nazdravljata s Salmonello 
 
vsem vlečeta naprej naš raziskovalni voz. S svojim 
nepogrešljivim znanjem kemije, iznajdljivostjo in 
spretno roko pa nas že vrsto let spremlja tudi tehnična 
sodelavka ing. Irena Pavešić, katere rojstni dan je 
letos še posebej bučno praznoval celoten Oddelek za 
Biologijo. Najbrž je razumljivo, da so v vseh teh letih 
na naši katedri diplomirali številni diplomanti. Na 
katedri so doktorirali tudi mladi raziskovalci: Ariana 
Barlič, Petra Malovrh, Sabina Berne in Katarina 
Kristan, ki danes uspešno nadaljujejo delo na 
področju biokemije v drugih delovnih organizacijah.  
 
Mlade moči, ki trenutno delujejo na katedri ter pridno 
in pogumno napredujejo proti doktorskem nazivu, so 
mlade raziskovalke Mojca Beseničar, Katja Rebolj 
in Biserka Bakrač ter njihova kolega Andrej 
Razpotnik in Andrej Bavdek. Pri nas so gostovali  

tudi tuji 
študentje in 

sodelavci. 
Veseli smo, 
da so bili vse 
te kolegice in 
kolegi z nami 
in so pripo-
mogli k ra-
zvoju in na-
predku naše 
katedre ter 
hkrati tudi 
vemo, da so 
se pri nas 
dobro poču-

tili in nam je vsem bilo kar malo žal, ko so nas morali 
zapustiti. Ponosni smo, da sta profesorja Maček in 
Anderluh nosilca Zoisovih priznanj za pomembne 
raziskovalne dosežke, prof. Sepčićeva je nosilka 
mednarodne nagrade za raziskave naravnih produktov 
iz morskih organizmov “Daniel Jouvance”, prof. Turk 

pa bil pred kratkim za soavtorstvo gimnazijskega 
učbenika od “Molekule do celice” razglašen za 
Prometeja znanosti. Vsi člani katedre pa smo bili 
najbolj veseli nedavne pohvale s strani vas študentov, 
ki ste pohvalili naše pedagoško delo. Lepšega plačila 
za naše delo si ne bi mogli želeti.  

 
Od leve proti desni stojijo: Peter Maček, Gregor Anderluh, 
Tom Turk, Andrej Bavdek, Andrej Razpotnik; sedijo: 
Kristina Sepčić in Irena Pavešić 
 
Raziskovalno delo 
Raziskovalno delo katedre je že od vsega začetka 
usmerjeno v proučevanje toksinov in ostalih biološko 
aktivnih snovi, pri čemer so nas večinoma najbolj 
zanimali toksini iz morskih nevretenčarjev, v zadnjih 
letih pa smo se začeli ozirati tudi po drugih virih. 
Sesilni morski organizmi kot so alge, spužve, 
ožigalkarji, mahovnjaki in plaščarji nimajo 
lokomotornega sistema, ki bi jim omogočil beg pred 
plenilci ali lovljenje plena. Razvili so drugo strategijo 
– proizvodnjo širokega spektra strukturno zanimivih 
kemičnih snovi z najrazličnejšimi biološkimi učinki 
(citotoksično in citolitično delovanje, inhibicija rasti 
bakterij, alg, gliv ali virusov, inhibicija različnih 
encimov). Omenjene snovi so potencialno uporabne 
za ljudi, npr. v medicini in farmaciji (zdravila) ter v 
kmetijstvu (npr. protivegetativna sredstva in 
insekticidi). V našem laboratoriju redno pregledujemo 
vodne in organske ekstrakte različnih morskih 
nevretenčarjev na vsebnost biološko aktivnih snovi. 
Morska organizma, ki sta naša »paradna konja«, sta 
konjska morska vetrnica Actinia equina in jadranska 
morska spužva Reniera sarai.  
 
Od leta 1981 do danes je Katedra objavila 109 
člankov in poglavij v knjigah. Z leti smo se na katedri 
precej opremili in sedaj imamo na voljo aparature 
predvsem za preparativno in tudi analitsko delo. 
Najpomembnejša pridobitev je gotovo aparat za 
merjenje interakcij bioloških molekul, ki deluje na 

Biserka Bakrač 
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osnovi površinske plazmonske resonance. Kupili smo 
ga leta 2003, naslednje leto pa smo ustanovili 
Infrastrukturni center za površinsko plazmonsko 
resonanco, ki deluje zelo uspešno. Pri nas so v dveh 
letih opravljali raziskave raziskovalci iz petnajstih 
akademskih inštitucij in podjetij iz Slovenije in tudi 
tujine. Letos in prihodnje leto nameravamo širiti 
dejavnosti centra z nakupom nove, še bolj zmogljive 
aparature, in s preselitvijo v prostore vhodnega 
objekta.  
 
V nadaljevanju so bolj konkretno predstavljena glavna 
področja naših raziskav: 
 
Proteini, ki tvorijo pore v lipidnih membranah 
Rdeča nit raziskovalnega dela na katedri so proteini, 
ki tvorijo pore v lipidnih membranah. Imamo 
predstavnike iz različnih organizmov, ki imajo 
različne strukturne in funkcionalne lastnosti. Najbolj 
nas zanima, kako se vežejo na lipidne membrane in 
prepoznajo specifične lipidne molekule v membrani. 
Poskušamo razumeti, katere so strukturne lastnosti 
proteinov, ki omogočajo specifično prepoznavanje 
lipidov. Najbolj proučevan protein na katedri je 
gotovo ekvinatoksin II iz konjske morske vetrnice. V 

strupu morskih vetrnic najdemo več farmakološko 
aktivnih snovi. Skupino proteinov, ki tvorijo pore, 
imenujemo aktinoporini. So zelo močni toksini z vrsto 
farmakoloških učinkov. Druži jih skupen mehanizem 
delovanja, ki poteka v večih stopnjah: vezava topnega 
monomera na membrano, oligomerizacija, vgradnja v 
membrano in oligomerizacija v končno poro, ki je 
prepustna za majhne molekule. V zadnjih letih 
poskušamo razumeti interakcijo ekvinatoksina z 
membranami na molekularnem nivoju.Predvsem nas 
zanima topologija membransko vezanega toksina ter 
kateri deli sodelujejo pri vezavi in oligomerizaciji. 

Ker se ekvinatoksin specifično veže na membranski 
lipid sfingomielin, bi lahko bil dobro molekularno 
orodje za označevanje regij celičnih membran, ki ga 
vsebujejo. 
 
Nedavno smo iz užitnih gob bukovih ostrigarjev 
(Pleurotus ostreatus) in njivnic (Agrocybe aegerita) 
izolirali dva nova membransko aktivna proteina, 
ostreolizin in egerolizin. Oba se specifično izražata v 
času tvorbe primordijev in plodnih teles ter imata 
verjetno pomembno vlogo v razvojnem krogu gobe. 
Proteina sta toksična za glodalce, če jih vbrizgamo 
intravenozno (brez skrbi, še naprej uživatje v obari ali 
rižoti iz ostrigarjev: ostreolizin se hitro inaktivira s 
kuhanjem in nizko Pleurotus ostreatus pH- vrednostjo 
v želodcu).    
 
Ugotovili smo, da se ostreolizin specifično veže na in 
lizira lipidne vezikle sestavljene ali iz holesterola in 
sfingomielina ali holesterola in nasičenih 
glicerofosfolipidov. V lipidnih membranah je takšna 
kombinacija lipidov v tekoči urejeni fazi, ki je 
značilna za lipidne rafte. Rafti so membranske 
domene z vrsto pomembnih bioloških funkcij 
(signalizacija, transmembranski transport, vezava in 
vstop toksinov, patogenov in ostalih ligandov). Zadnji 
poskusi z ostreolizinom nakazujejo na to, da bi bil 
protein v sublitični koncentraciji ali njegova 
rekombinantna netoksična mutirana oblika uporaben 
kot molekularno orodje za študij lipidnih raftov, 
trenutno ene najbolj proučevanih tem na področju 
biologije membran. 
 

 
 Pleurotus ostreatu 
 

Ekvinatoksin II



VEČNA POT – NAŠ DRUGI DOM 
 

_____________________________________________________________________________________
Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 15 - 

 

Polimerne alkilpiridinijeve soli (poli-APS) 
Vodotopne polimerne alkilpiridinijeve soli (poli-APS, 
na sliki), smo leta 1994 slučajno izolirali iz vodnega 
ekstrakta morske spužve Reniera sarai. V začetku 
smo bili prepričani, da gre za protein. Kljub temu da 
ni bilo tako, smo izolirali strukturno zelo zanimivo 
polimerno organsko spojino – poli-APS, ki ima dve 
izraziti potencialno uporabni aktivnosti: tvori pore v 
lipidnih membranah in ireverzibilno inhibira encim 
acetilholinesterazo, ki je udeležena v prenosu živčnih 
impulzov v sinapsah. Inhibitorji acetilholinesteraze v 
višjih koncentracijah delujejo kot živčni strupi, v 
manjših odmerkih pa se lahko uporabijo za 
zdravljenje nekaterih živčno-mišičnih bolezni kot so 
glavkom, miastenija gravis ali Alzheimerjeva 
bolezen. V sodelovanju s skupino iz Aberdeena 
(Škotska) smo ugotovili, da poli-APS tvorijo 
prehodne pore v membranah sesalskih celic ter 
omogočajo njihovo stabilno transfekcijo s tujerodno 
DNA, zato so potencialno uporabni v genski terapiji.  
Na katedri trenutno podrobneje proučujemo interacijo 
poli-APS z umetnimi in naravnimi lipidnimi 
membranami.  

 
Poli-APS levo in acetilholin desno 
 
Še en zanimiv vidik uporabe poli- APS je njihova 
protivegetativna aktivnost – zaviranje pritrjanja 
bakterijskega biofilma ter ličink fito- in zooplanktona. 
Pritrjevanje mikro- in makroorganizmov (predvsem 
školjk in rakov vitičnjakov) na podvodne površine 
predstavlja resen problem v industriji in pomorstvu, 
saj zmanjšuje hitrost plovil in povzroča škodo na 
potopljenih objektih. Zaščitni antivegetativni premazi, 
ki se uporabljajo za reševanje tega problema, 
vsebujejo večinoma aktivne snovi na osnovi kositra in 
bakra, ki so žal tudi toksične za različne vodne 
organizme.  
 
Novejše raziskave so usmerjene predvsem v izolacijo 
takih naravnih snovi, ki imajo majhno toksičnost 
(mednje pa sodijo tudi poli-APS), in so dovolj 
enostavne, da jih lahko pridobivamo z organsko 
sintezo..V sodelovanju s skupino iz Trenta (Italija) 
smo nedavno uspeli sintetizirati dimerne in tetramerne 

analoge poli-APS in jih testirali na protivegetativno 
aktivnost, s skupino iz Genove (Italija) pa razvijamo 
tudi tehnične rešitve vklapljanja poli-APS oziroma 
njihovih sintetičnih analogov v različne premaze za 
preverjanje učinkovitosti zaščite premazanih površin v 
morju. 

 
Od leve proti desni: Katja Rebolj, Mojca Beseničar, 
Katarina Kristan, Sabina Berne, Kistina Sepčić 
 
Kaj reči za konec?  
 
Čeprav se ukvarjamo s toksini, smo biokemiki 
zaenkrat še vedno vitalni (glej slike). V skupini nas 
veseli sodelovanje s študenti, ki jih zanimajo 
molekularni mehanizmi delovanja toksinov in njihova 
izolacija. Upamo, da se bo ta praksa uspešno 
nadaljevala tudi v prihodnje in vas vabimo, da nas 
obiščete tudi na spletnih straneh http://www.bf.uni-
lj.si/bi/biokemija/. 
 
 
 
 

 
"Ko opravljam svojo dolžnost, me ne brigajo 

dobre ali slabe posledice." (Kant) 

 
"Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči; tisti, 

ki mu je bilo dobro delo storjeno, naj 
pripoveduje." (Seneka) 



NOVIČKE IZ BIOSVETA   

Antirepresor – časopis Društva študentov biologije  - 16 - 
 

Je Anorexia nervosa 
genetsko pogojena 

bolezen ? 

Povečanje moči 
delovanja možganov 
s temno čokolado in 

pravim čajem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Deželak 
 

esetletne mednarodne študije 
kažejo, da je temu najverjetneje 
res tako, predvsem zaradi 

ugotovitve, da ima tisti, katerega vsaj en 
družinski član ima oz. je imel to bolezen, 
dvanajstkrat večje tveganje, da se 
Anorexia nervosa razvije tudi pri njem.  
 
Kot so ugotovili raziskovalci bolnišnice Maudsley v 
Londonu, imajo bolniki 2 do 3-krat pogostejše 
variacije v genu, ki kodira receptorje za 
nevrotransmiter serotonin. Le-ta sodeluje pri 
občutenju in posledično pri izražanju vedenjskih 
vzorcev kot so spanje, spolnost, jeza, strah, čutno 
zaznavanje in tudi lakota. Ker je pri anoreksičnih  

 
Posledice večletne obolelosti      Vir: http://www.otroski.net 
 
bolnikih efektivna produkcija serotonina prevelika, so 
te osebe nenehno v stanju akutnega stresa, za katero 
pa je značilen zmanjšan občutek lakote. Kot posledica 
stradanja pa nivo serotonina upade (kar je normalen 
fiziološki odziv) in oseba se tako zavestno ali 
podzavestno počuti bolje. 

 
Seveda pa so to zgolj predispozicije in ne konkretni 
vzroki za razvoj bolezni. Znanih je veliko primerov 
bolnikov, ki nimajo variacij v genetskem zapisu za 
serotoninske receptorje, pa tudi bolnikov, katerih 

variacije so precej očitne, a bolezni tekom življenja 
niso razvile. Kot pravi Craig Johnson, direktor enote 
za motnje hranjenja bolnišnice Laureate Psychiatric 
Hospital  v Tulsi: »Genetika napolni orožje, okolje 
sproži sprožilec.« 

 
 
 
Kljub tem novejšim ugotovitvam, znanstveniki in 
zdravniki soglašajo, da je Anorexia nervosa predvsem 
čustveno in okoljsko pogojena – malo ironično 
rečeno: krivi so bližnji in celotna družba. Védenje, da 
serotonin igra veliko vlogo, pa je lahko v pomoč pri 
razvijanju zdravil, ti. SSRIs (selective serotonin 
reuptake inhibitors). 
 
Prevedeno in povzeto po objavah na:  
►http://news.nabou.com  
(Is anorexia genetic? 20.feb.07, 10:37) 
►http://www.something-fishy.org/isf/genetics.php  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Deželak 
 

edno hranjenje s čokolado in pitje 
vodnega ekstrakta listov čajevca 
(Camellia sinensis) lahko izostri 

mišljenje in spomin ter povzroči kratko-
trajni dvig spoznavnih in abstraktnih spo-
sobnosti.  
 
Omenjeno delovanje je posledica širjenja krvni žil, 
čemur so vzrok flavanoli, traja pa od 2 do 3 ure. 
Mehanizem delovanja na molekularnem nivoju še ni 

D 

R

Serotonin 

Vir: http://www.psychopharmacology.net  
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povsem pojasnjen, se pa upravičeno domneva, da 
učinek ni oz. ni samo direkten, ampak flavanoli 
rezultirajo večjo aktivnost dušikovega oksida, ki je 
kritična molekula pri širjenju žil. A učinek širjenja žil 
ni omejen zgolj na predel možgan, ampak je 
sistemski. Zato spojine iz skupine flavanoli ugodno 
vplivajo tudi na preprečevanje srčnega infarkta, 
nevtralizirajo krčenje žil kot posledico kajenja tobaka 
in ohranjajo upogibljivost oz. gibkost krvožilnega 
sistema. Dejstvo pa je, da ima širjenje žil največji 
učinek v kapilarnih prepletih in tankih žilah, katerih 
pa je še posebej veliko ravno v možganih. 
 
Flavanoli so del velike skupine rastlinskih 
sekundarnih metabolitov, imenovane flavonoidi, ki so 
kemijsko polifenoli. Flavanoli so v zadnjem desetletju 
postali zanimivi predvsem zaradi ugodnih dietnih 
učinkov, so pa tudi učinkoviti reducenti in 
antikancerogeni. Glavni vir teh spojin so listi prave 
čaja (Camellia sinensis), semena kakavovca 
(Theobroma cacao), malo pa tudi v nekaterih sortah 
jabolk, jagod in grozdja. 
 
Najpogostejše spojine iz skupine flavanolov so 
antocianidin, chalkon, erodiktiol, flavanol, flavanon, 
flavon, flavanonol, flavonol in teaflavin ter spojina, ki 
ji pripisujejo najizrazitejše učinke, tj. (-) epicatechin. 
Poleg efekta širjenja krvnih žil je bilo opaženo 
delovanje, podobno delovanju inzulina (»insulin 
mimetic action«), regeneracija delovanja 
acetilholinesteraze v eritrocitih diabetikov, reducent 
pri peroksidaciji lipidov, stimulacija trebušne slinavke 
pri izločanju inzulina in inhibicija aktivnosti α-
amilaze in s tem zmanjšan privzem ogljikovih 
hidratov iz prebavnega trakta. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Raziskave o delovanju flavanolov na človeško in 
podganje telo sicer še potekajo, a veliko je že 
ugotovljenega. Rezultati so zbrani predvsem z analizo 
krvnih vzorcev in možganske tekočine ter tehnike 
MRI, delno pa tudi z analizami subjektivnih opažanj 
poskusnih oseb. 

Anthocyanidin 

Chalkon 

(-)Epicatechin 

Eriodictyol 

Flavanol 

Flavanon 

Flavanonol 

Flavon 

Flavonol

Theaflavin 
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RNAi  pri 
zdravljenju AIDS-a 

in perifernega 
živčevja 

Vir slik ter prevedeno in povzeto po objavah na:  
 
►http://www.biologynews.net  
(Boosting brain power with chocolate, 21.feb.07  
08:19 PM) 
►http://lpi.oregonstate.edu  
(Micronutrient Information Center: Flavonoids) 
►http://www.diabeticbar.com (Epicatechin) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Deželak 

 
ribližno pred tremi leti je Mark 
Kay prvič objavil, da ima 
molekula interfering-RNA (RNAi) 

sposob-nost utišanja genov. To je rela-
tivno kratek fragment dvojnoverižne RNA, 
katere protismiselna veriga je komple-
mentarna transkriptu tarčnega gena. Do 
danes je bilo opravljenih mnogo študij, 
največji uspehi pa so bili doseženi pri 
zdravljenju virusnih okužb jeter in imun-
skega sistema, ne smemo pa prezreti tudi 
uspehov pri zdravljenju levkemije in 
Huntingtonove bolezni. 
 
RNAi v genski terapiji 
 
Trenutno potekajo štiri večje raziskave uporabe RNAi 
v medicini: dve pri zdravljenju AMD (age-related 
macular degeneration), ena pri zdravljenju RSV 
pljučnice in ena pri zniževanju plazemske 
koncentracije holesterola. 

 
 
 

Princip delovanja je v tem, da RNAi vnesemo v 
celico, kjer "interferira" z mRNA, ter jo tako ali 
drugače onesposobi v smislu, da ne more stopiti v 
proces translacije. Zato se je tudi uveljavil izraz 
"utišanje genov". Dotični gen ali informacija, ki jo 
nosi, se v nobenem pogledu ne uniči oz. spremeni – le 
izražanje te informacije je "utišano". 
 
Na izredno pomembnost omenjene molekule in 
potencialne uporabnosti, ki jih nosi, kaže tudi 
podelitev Nobelove nagrade za področje fiziologije ali 
medicine za leto 2006. Prejela sta jo Andrew Z. Fire 
in Craig C. Mello. Poskusni živali (C. elegans) sta 
vbrizgala dodatne mRNA z zapisom za njen lastni 
mišični protein, opazila pa nista nobenih sprememb. 
Le-teh ni bilo tudi, ko sta v tkivo vnesla mRNA z 
enakim zaporedjem nukleotidov, a s protismiselno 
konfiguracijo verige. Ko pa sta hkrati vnesla tako 
smiselno kot protismiselno mRNA, sta opazila 
spremembe, analogne posledicam popolne odstranitve 
gena za omenjeni mišični protein. 
 
Mehanizem delovanja je v grobem že znan: ko RNAi 
tako ali drugače vnesemo v tarčno celico, jo prevzame 
proteinski kompleks RISC (RNA-induced silencing 
complex), ki razklene verigi, ena se odstrani, druga pa 
služi za prepoznavanje ustrezne mRNA, ki jo RISC-
RNA veže in razgradi. 
 
 
RNAi in zdravljenje AIDS-a 
 
Ko pripravimo ustrezno RNAi, jo moramo nekako 
spraviti v celico. Običajno to storimo z zamenjavo 
nukleinske kisline ustreznega virusa in molekule 
RNA, nato pa pustimo, da virus "okuži" tarčno celico 
ali pa RNAi vstavimo v liposom, ki z endocitozo  

Dva Primera ogljikovih nanocevk 
(Vir:http://www.udel.edu/PR/UDaily/2004/Chou-Atomic-
Structureslg.jpg) 
 

P 

Vir: http://www.farma-drustvo.si/ 
/gradivo_p/Izbrana%20poglavja%20farmacevtske%20biote
hnologije/seminarji2006_2007/rnai-pp2.ppt 
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vstopi v celico. A pri limfocitih T kot tarčnih celicah z 
nobenim od omenjenih postopkov ni bilo moč doseči 
zadovoljivih rezultatov. Pri prvem pogosto prihaja do 
alergijskih odzivov, pri drugem pa prihaja do težav pri 
privzemu liposoma. 
 
Zato se je pričelo iskanje nove metode in nedavno so 
raziskovalci univerze v Stanfordu dosegli uspešne 
vnose s pomočjo ogljikovih nanocevk. Že nekaj časa 
je znana njihova lastnost lahkega vstopa v celico in da 
hkrati lahko prenesejo druge molekule. Znanstveniki 
so najprej napravili vezno člen: molekule fosfolipidov 
so kovalentno povezali z verigami PEG (polietilen 
glikol). Fosfolipidni konec kaže močno afiniteto do 
zunanje stene ogljikove nanocevke, na drugi konec pa 
se pritrdijo molekule RNAi. Celoten kompleks 
relativno zlahka preide plazmalemo limfocitov T, v 
notranjosti pa se RNAi ob prisotnosti molekul z 
disulfidnimi mostički tudi zlahka odcepi (natančen 
mehanizem še ni pojasnjen). 

 
Hipotetičen izgled ogljikove nanocevke od znotraj 
(Vir: http://geoffhutchison.net/gallery/molecules/ 
/Nanotube.png.html ) 
 
Ko je RNAi v notranjosti celice, opravi svojo nalogo: 
v konkretnem primeru inhibira translacijo gena za 
receptor CD4 in gena za koreceptor CXCR4. Ta dva 
proteina se običajno nahajata na površini celic in 
predstavljata prvo vezavno mesto za HIV, zato 
omenjena inhibicija močno zmanjša ali celo prepreči 
infekcijo. 

 
 
 
 
 

 
RNAi in obnova perifernega živčevja 
 
Tudi pri obnovi živčnih celic perifernega živčevja ima 
RNAi očitno pomembno vlogo, so raziskovalci 
ustanove East Carolina University objavili v The 
FASEB Journal. Eksperimentalno so pokazali, da 
RNAi pod določenimi pogoji regulira lokalno sintezo 
proteinov v aksonu živčnih celic. Najpomembnejše pri 

tem pa je, da regeneracija vlakna ni odvisna ne od 
telesa živčne celice ali njenega jedra, niti od okoliških 
glia celic (neodvisnost je mišljena tako v smislu 
izmenjave informacij kot tudi izmenjave snovi). 

 
Nevron            (Vir: http://icarus.dzs.si/biomreze/nevron.gif
  
Mislim, da torej ni treba posebej poudarjati, kaj RNAi 
pomeni za prihodnost medicine. Ne samo, da sama 
narava te molekule omogoča razvoj širokega  spektra 
uporabnih metod za zdravljenje bolezni in poškodb, 
ampak ima tudi zelo malo ali celo nič stranskih 
učinkov, saj uporablja telesu lastne mehanizme – le 
principi so drugačni. 
 
Prevedeno in povzeto po objavah na: 
►http://www.biologynews.net  
- Batten down the hatches against HIV 
(20.feb.07  04:55 PM) 
- RNAi shows promise in gene therapy  
(20.feb.07  02:10 PM) 
- Getting on your nerves,and repairing them 
(15.feb.07 09:59 PM) 
► http://www.ffa.uni-lj.si  
PEG coated nanspheres 
►AAAS; Science, 6.okt.06; str. 34: Method to silence 
genes earns loud praise. 
 
 

 
 
 Strukturna formula PEG 

 
 
(Vir: www.answers.com/topic/ 
/polyethylene-glycol 

"Če se mnogi sramujejo  
že revnejše obleke in stanovanja,  

koliko več bi se jih moralo sramovati  
revnih idej in nazorov." 

 (A. Einstein) 

 
"Živa bitja imamo z neživo naravo pomembno 
skupno lastnost: smo zgolj skupek atomov, ki 

se podrejajo fizikalnim zakonom. 
Nikakršen bog ni tu potreben !" 

(M. Deželak) 
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Južna Amerika malo 
drugače 

 
 
 
 
 
 
 
Besedilo: Luka Avsec  
Foto: Luka Avsec in Jaka Bobnar 
 

esen je bila lepa in je dišala po 
počitnicah in po žigu »ABSOLVENT« 
v mojem indeksu. Jasno, imel sem 

velike načrte, med drugim potovanje po 
Južni Ameriki. Bal sem se, da me bo to 
potovanje razočaralo, saj so bile moje 
predstave o deželah okoli Machu Picchuja 
precej pomanjkljive in zato nič kaj 
obetavne: predstavljal sem si ženske z 
otroki na hrbtih, zavitimi v obupno 
živahne barve, ki v službi države 
ustvarjajo vtis avtentičnosti in uglašeno 
mahajo turistom, ko se ti v udobnih 
avtobusih selijo po predpisanih 
znamenitostih. Hotel sem se izogniti 
vrvežu preobremenjenih ljudi s pretežkimi 
fotoaparati, stranpoti so lepše od glavnih, 
želel sem si izjemnih in unikatnih 
izkušenj, ki bo mojo Južno Ameriko ločila 
od spominov vseh stricev in prijateljev in 
njihovih sorodnikov in znancev, ki so tudi 
bili tam. Brez skrbi: uspelo mi je. 
 

 
Bolivijska meja: mejni prehod med Čilom in Bolivijo 
 
Načrt je obsegal 6-tedensko pot: po pristanku v 
Peruju, kjer sem se srečal s svojim sopotnikom Jakom, 
in malem ovinku po severnem Čilu bi nama ostal še 
skoraj cel mesec za odkrivanje bolj skritih lepot 

Bolivije. Začela sva gladko in obetavno s čofotanjem 
po Pacifiku in nadaljevala s privajanjem na višino na 
robu puščave Atakama. Ker je to eden od najbolj 
sušnih predelov Zemlje, se je še toliko težje načuditi 
lunarnemu reliefu pokrajine, ki da ga je izoblikovala 
voda. San Pedro de Atacama je romarsko središče za 
turiste s celega sveta, tam ima hostel celo neka 
Slovenka! Ob obilici dobre družbe in kičastih 
aktivnostih (sončni zahod je vključen v ceno), ki jih 
nudijo na vsakem koraku, je čas hitro mineval in 
kmalu je  bila edina skrb to, kdo od naju bo stekel po 
pečenega piščanca za večerjo. 
 
Čile sva zapustila, tik preden sva do konca zasovražila 
puščavski pesek v laseh, za gatami, v zobeh in ušesih. 
Pot nas je preko 4500m visokega prelaza vodila v 
Bolivijo. To seveda ni noben poseben organizacijski 
ali popotniški podvig, v tistih krajih je vse 
organizirano! Tako ni treba drugega kot odšteti nekaj 
dolarjev, počakati na dobro družbo in se vkrcati na 
enega izmed mnogih terenskih vozil, ki se dnevno 
odpravljajo na to pot za potrebe lačnih turistov. Šofer 
je tudi vodič in kuhar in za popolno tridnevno 
dogodivščino ni treba dosti več napora od občasnega 
vzklika: »Stop, foto!« To je bila gotovo ena 
najnenavadnejših in najlepših poti v mojem življenju. 
Nadmorska višina nad 4000 metri te lepo umiri, 
nadrealistične podobe skal sredi peščenega morja te 
navdahnejo, rdečkasta voda lagun, prepolnih rožnatih 
plamencev, te navduši. Spomnim se, kako sem tekel 
za lamami, dokler nisem bil čisto preč od zasoplosti, 
in kako živega sem se takrat počutil. 
 
Cilj poti so bile soline v širši okolici bolivijskega 
mesta Uyuni. To so največje soline na svetu, po 
površini malo večje od polovice Slovenije, in tam ni 
nič drugega kot sol (razen enega ali dveh hotelov, ki 
sta v večji meri tudi iz soli).  Pokrajina je popolnoma 
ravna, skoraj lahko vidiš, da je Zemljina površina 
ukrivljena, slepeča belina pa da slutiti, da sploh nisi 
več na Zemlji. Zato se toliko težje sprijazniš z bednim 
in prašnim mestom, ki je končni cilj poti, in zato smo 
hoteli kar najhitreje naprej. To je pomenilo obupno 8-
urno vožnjo v prenatrpanem avtobusu do mesta 
Potosi, ki je bil pred nekaj sto leti najbogatejše mesto 
na svetu in ki še danes obljublja srečo in blaginjo več 
kot 20-tisočim prosilcem in njihovim družinam. Sreča 
se kaže v obliki pojemajočih zalog srebra, ki jih nudi 
rudnik, prosilci pa so rudarji, ki za 100 evrov na 
mesec vsak dan cel dan žrejo prah in čisti etanol in 
kokine liste ter upajo, da se bo ravno pod njihovim 
krampom s stene usulo za kake tri samokolnice srebra.  
 
Ob devetih zjutraj smo druščina štirih popotnikov 
zaspano čakali pred malim hotelom. Majhen možic, ki 
se je predstavil za bivšega rudarja in našega vodiča po 

J 
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podzemlju, nas je lepo našemil v neke površnike in 
škornje ter čelade in družno smo se napotili proti 
naluknjani gori. Nismo prišli daleč. Že kmalu je mene 
presenetil navpični jašek, ki je neoznačen prežal v 
temnem rovu. Izkazalo se je, da je dolg (globok) 12 
metrov in ravno prav širok zame, ko sem se na mojo 
grozo in presenečenje začel spuščati po njem s 
težnostnim pospeškom. Padec je bil izjemno boleč, a 
nič v primerjavi s padanjem: v tisti sekundi je bilo 
dovolj časa za številne misli, od katerih je bila 
najizrazitejša: »Kako dolg je ta jašek!?!«  

 

Na veliki slani planjavi poteka tekmovanje v izvirni 
fotografiji 
 
Po padcu nisem mogel premakniti nog. Z mislijo, da 
sem ravno postal paraplegik, čestitamo, se nisem želel 
ukvarjati. Spomnil sem se na fotoaparat, ki sem ga 
imel pripetega za pasom, in sem se slikal. Fleš je 
pokazal, da sem se znašel v novem vodoravnem rovu, 
kar je pomenilo, da je le vprašanje časa, da me 
najdejo. Ta čas se je potem zdel kar dolg. 
 
V dobri uri sem zagledal sonce. Počasi se je začel 
vračati občutek v noge in v izjemnih bolečinah sem se 
pustil nesti v ambulanto. Prvo srečanje z bolivijskim 
zdravstvenim sistemom je dobro napovedalo 
preostanek mojega bivanja v tej državi. Zaboga, saj 
niti tekoče vode ni bilo! 
 

Kmalu so me prepeljali v bolnišnico, kjer so s 
predpotopnim rentgenom ugotovili (napačno), da sem 
padec preživel brez poškodb. Razmere v bolnišnici so 
bile uničujoče, niso me niti umili ali mi očistili in 
pokrili ran, za kosilo je bil vsak dan premalo skuhan 
riž in krompir (skupaj). Več dni je trajalo, preden sva 
z Jakom uredila vse, da sva lahko šla v La Paz, glavno 
mesto Bolivije. Pot je vsebovala najem rešilca ter 
polet v biznis razredu. Pot mi je vse prej kot koristila, 
poškodovano vretence se je do tedaj že precej 
posedlo. Toda čeprav se ni bolnišnični jedilnik nič 
spremenil in čeprav sem še vedno dihal bolj s težavo, 
saj smo bili še vedno skoraj 4000m visoko, je bila vsaj 
diagnoza pravilna. Za 50 dolarjev sem od lokalnega 
ortopeda kupil steznik in čez nekaj dni sva se 
odpravila na dolgo pot domov: po 35 urah in 4 poletih 
me je oče s solzami v očeh pričakal na münhenskem 
letališču.  

Reševanje: rudarji načrtujejo reševanje; vprašanje 
primernosti lestve kot nosil pri hudi poškodbi hrbtenice ni 
prišlo na vrsto 
 
Na Kliničnem centru so takoj prepoznali nevarnost 
poškodbe in me kljub vsej opravljeni poti niso pustili 
niti na stranišče. Kmalu so me operirali. Zdaj uspešno 
okrevam v domači postelji. Konec dober, vse dobro. 
Kljub nekdaj sijajni in danes presunljivi zgodovini 
kraja Potosi in rudnika si ne bi mislil, da bo to 
vrhunec mojega potovanja; tu je pot našla svoj 
prezgodnji konec, čeravno je bil to v resnici začetek 
druge, dosti pomembnejše poti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Za dobro se je treba boriti kot vojak,  

vendar, kateri vojak lahko sam dobi vojno?" 
(Sartre) 
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Otroške sanje je  
treba izpolniti !! 
Popotovanje po 

Tanzaniji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedilo in foto: Ditka Jeran in Andreja Papež 
 

e zemljevida ni v bližini: Afrika, 
južna polobla (nekaj stopinj pod 
ekvatorjem), ob vzhodni obali 

Indijskega oceana, južno od Kenije, 
severno od Madagaskarja; naravne 
znamenitosti: najvišja gora v Afriki – 
Kilimanžaro (5895m), Zanzibar, Viktorijino 
jezero, jezero Tanganijka 
 
 
Uvod z naslovom Otroške sanje 
 
Nisem še hodila v šolo, ko se je v meni rodila majhna 
želja. Najbrž je bil kriv Ciciban z risbo lepe črne 
ženske, ki na hrbtu nosi v pisano ruto zavitega črnega 
otroka, v ozadju pa se sramežljivo kažejo preproste z 
blatom ometane koče, obsijane s soncem. To prvo 
srečanje z Afriko mi je živo ostalo v spominu. Želja je 
nato počasi rasla. Malo po zaslugi knjige Juri Muri v 
Afriki, ki jo še danes znam napol na pamet, malo zato, 
ker me ganejo slike lačnih črnskih otrok v 
propagandnih akcijah človekoljubnih organizacij, 
malo zaradi oddaj  National Geographica, v katerih 
sem čisto od blizu videla leva, ki lovi antilopo in si 
želela, da bi bila jaz tista blondinka, ki se z džipom 
vozi po savani in opazuje divje živali. Ko je želja 
dozorela, se glasila nekako takole: »Rada bi šla v 
Afriko in na lastni koži doživela vse tisto, o čemer 
sem do sedaj le brala, gledala in poslušala! Rada bi si 
ustvarila svoje mnenje!«  
 
In tako so se začele priprave: zbiranje informacij, 
spoznavanje somišljenikov, opozorila prijateljev, 
varčevanje, pisanje seznama potrebščin, cepljenja, 
učenje za izpite ... Potem pa je nenadoma prišel 23. 
junij 2006, ko smo z Andrejo (poznava se že iz 
gimnazije, zdaj pa obe hodiva v četrti letnik biologije) 
in njenim družinskim prijateljem Rokom odleteli v 
Dar es Salaam v Tanzaniji. 

Ves čas smo se trudili bolj ali manj redno zapisovati 
naše vtise in pripetljaje v dnevnik, ki se je počasi 
polnil tudi z vsemi mogočimi računi, vstopnicami, 
prospekti, na koncu pa je postal tudi mali herbarij 
začimb in drugih rastlin z Zanzibarja (kdo bi si mislil, 
da bom po izkušnji iz drugega letnika sama od sebe 
zbirala liste in cvetove rastlin! Kaj vse naredi človek 
pod vplivom lastne motivacije ☺). Da bo tale 
pripoved čim bolj avtentična, bo sestavljena iz 
izbranih odlomkov iz dnevnika, v oklepaje pa bom 
dodala vse tisto, kar ni napisano in mi je živo ostalo v 
spominu ali pa je napisano na kakšnem drugem delu 
dnevnika. Naj se popotovanje po spominih začne!  
 
Sobota, 24. 6. 2006, Dar es Salaam 
 
Včeraj nas je Mr. Dollar, taksist, pripeljal do hotela, 
kjer zdaj tole pišem. (Peljali smo se po prašni cesti, ob 
kateri so se v temi risale komaj razpoznavne rjavkaste 
barake, v katerih oz. bolje pred katerimi prodajajo 
različne stvari – od hrane, pohištva (lesenih zakonskih 
postelj, omar) do avtomobilskih delov, rezervoarjev za 
vodo … To je bilo očitno predmestje na poti od 
letališča do centra. Predmestje smo opazovali še 
nekajkrat, saj je bil Dar es Salaam nekakšno središče, 
iz katerega smo se odpravljali na vse strani in se vanj 
tudi vračali. Med barakami smo vsake toliko časa 
(vožnja je bila namreč precej hitra) opazili malo bolje 
grajeno hišo s pisano tablo kakšnega svetovno 
znanega podjetja, npr. Toyota). 
 
Mogoče se bomo počasi navadili na vse mogoče ljudi, 
ki nas vabijo v taksi, nam hočejo organizirati 
nadaljnje potovanje, kar na ulici prodajajo obleko, 
nakit, polnilce za mobitel, natikače, mango, chapati 
(op. nekakšne kompaktne, malo debelejše palačinke, 
ki smo jih pogosto kupovali in mazali z marmelado – 
neobičajno za Tanzanijce, za nas pa pravi posladek) in 
nas bi radi za en dolar popeljali po mestu in nam kaj 
pokazali.  
 
Ura je 8 zvečer, uspeli smo se stuširat, zdaj pa 
ugotavljamo, da Dar es Salaam v prevodu pomeni 
Nebesa miru. To sploh ni res! Pod našim oknom je 
zelo hrupno, saj stoji hotel YWCA tik ob cesti. Poleg 
prometa povzročajo hrup tudi sprevodniki v majhnih, 
natrpanih minibusih, imenovanih dalla-dalla, ki ob 
postankih na ves glas vabijo ljudi, naj vstopijo.   
 
Priznam, predstavljala sem si drugače. Na začetku me 
je bilo precej strah hodit po mestu z majhnim 
nahrbtnikom na ramah med vsemi temi ljudmi (op. vsi 
so nas namreč opozarjali, da moramo biti zelo 
previdni, da nas kdo ne napade in oropa). Saj so kar 
prijazni, samo zelo vsiljivi, vsaj na ulicah. Jih je pa 

Č 
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lepo gledat, kako se jim usta razlezejo v nasmeh, ko 
jih Rok očara s svahilijem. 
 
Sreda, 28. 6. 2006, otok Jibondo (majhen otok v 
bližini otoka Mafia ob vzhodni obali Tanzanije) 

 
 
Rok pred kočo v kateri smo spali na otoku Mafija 
 
Andreja pravi: »Okoli mene je kopica otrok, ki 
spremljajo vsak moj gib. Kot da smo prvi belci, ki 
smo prišli v vas. Zdaj, ko jih je pol manj kot prej, jih 
je 60. Upam, da nas ne bodo speštali.« Smo na otoku 
Jibondo, sedimo na vijolično-modro-zeleni preprogi 
pred kapitanovo hišo in čakamo na riž in ribe za 
večerjo. Mateo nas je pripeljal sem, pred tem pa smo 
šli na »snorkling«, t. j. plavanje okrog čolna in 
gledanje pod vodo s staro masko (op. Matea smo 
srečali, ko smo pripluli na otok Mafia. Ponudil nam je 
prenočišče v majhnih kočah sredi lepo urejenega vrta 
malo ven iz mesteca Kilidoni. Terasa z lesenimi 
pletenimi stoli, na kateri smo zajtrkovali in večerjali 
odlično pripravljeno hrano, je imela razgled na morje, 
kočice pa so bile preproste, a zelo udobne. Po 
napornih in utrujajočih sedmih urah na ladji, ki smo 
jih preživeli ležeč na palubi skupaj z ostalimi potniki, 
medtem ko so nas zalivali valovi in je močno smrdelo 
po gorivu, smo se na Mafii počutili kot v raju. Mateo 
pa je bil naš »prijatelj«. Bivanje samo ni bilo drago, 
smo pa zato Mateu toliko več plačali za prevoz na 
drugo stran otoka in »snorkling«. Nauk zgodbe: Slepo 
zaupanje v ljudi, ki živijo od turizma, ni najboljša 
izbira, predvsem kadar si turist ☺). Danes je umrl 
kapitanov oče, ki je bil doma z otoka Jibondo, zato se 
je ladja, ki naj bi nas in ostale potnike pripeljala nazaj 
na celino, ustavila, da so pripravili pogreb. Jutri 
zjutraj bodo odpluli do otoka Songo-Songo in naprej 
do Kilwe Kivinje. Upajmo, da bo vse v redu.  
 
Rok je čisto na koncu z živci, noče jest in zelo trpi, 
ker nimamo zasebnosti. Otroci nas neprestano 
zasledujejo. Zelo so simpatični, čeprav je precej 
frustrirajoče, ker skoraj nihče oz. res nihče (razen 
Matea) ne govori angleško (op. izkušnja s temi otroki 

je zame nekaj najlepšega, kar smo doživeli v 
Tanzaniji. Pristna radovednost otrok, ki smo se jim 
zdeli zaradi barve las, oči in kože nekaj posebnega, je 
name naredila zelo velik vtis. 

 
 
Pogreb kapitanovega očeta na otoku  Jibondo 
 
Otok je zelo majhen, zato se je novica o prihodu 
tujcev hitro razširila, skupina otrok, ki so hodili za 
nami, ko smo iskali senčen kotiček, kamor bi se 
usedli, pa je postajala vedno večja. Na koncu je bilo 
okrog nas več kot 100 različno starih, nasmejanih, 
malo nezaupljivih in predvsem radovednih obrazov, ki 
so naju z Andrejo stisnili v sredino kroga. 

Razposajeni otroci na otoku Jibondo 
 
Rok je pravočasno pobegnil. In potem smo začeli 
komunicirati, čeprav nihče od njih ni govoril 
angleško, ampak so znali samo kakšno besedo oz. 
številko. Ker jih nisva znali prepričati, da bi peli, smo 
skupaj šteli po angleško do 10, oni pa so naju naučili 
šteti do 10 v svahiliju. Bilo je prav zabavno, tudi 
hecno, ker je včasih trajalo zelo dolgo, preden smo se 
sporazumeli. Na koncu sva jih z Andrejo naučili igrati 
se gnilo jajce. Pri tem so tako glasno navijali, da je 
prišlo še več ljudi, predvsem mladih žensk, ki so prišli 
gledat, kaj se dogaja. Res neverjetna izkušnja!) 
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Petek, 30. 6. 2006, otok Songo-Songo (precej blizu 
celine, na njem je črpališče nafte, ki ga ni dovoljeno 
fotografirati) 
 
Andrejini vtisi. Jah, ne vem, kaj naj napišem. Tako 
sem zmatrana, da bi šla najraje kar spat. Ura je osem 
zvečer. Smo na otoku Songo-Songo. Končno smo 
dobili solidno prenočišče, super večerjo – riž s 
piščancem s slastno paradižnikovo omako s čebulo 
(op. mlada ženska, ki nam je skuhala, je kupila živo 
kokoš, jo zaklala in pripravila. Kupovanje živih 
kokoši je tam edino smiselno, saj bi se meso sicer 
pokvarilo.). Ljudje so kar prijazni, čeprav se mi otroci 
zdijo zelo nezaupljivi. Ditka in Rok sta že naveličana 
riža, jaz pa kar uživam v njem.  
 
Ponoči oz. včeraj sem bila kar presenečena, ker smo 
prespali na ladji (op. to seveda ni bila ladja z 
motorjem, ampak masivna lesena jadrnica s 
platnenim, že nekajkrat zakrpanim jadrom, ki so ga 
mornarji lastnoročno obračali, ko je bilo treba zaviti v 
drugo smer), čeprav bi morali biti že okrog poldne na 
otoku Songo-Songo. Dva dni nismo skoraj nič jedli – 
je bilo na trenutke kar hudo. Včeraj smo vsi skupaj 
spili 1 liter vode, mislim, da jaz nisem več kot 1 dl. 
Seveda na ladji ni bilo WC-ja. Ženske smo šle enkrat 
lulat na dno ladje, kjer je zamakalo, tako da smo tisto, 
ki je šla lulat, prekrile z njihovo muslimansko ruto. Na 
ladji smo jedli kar z rokami, in sicer ugali (op. 
nekakšno belo polento) in riž, ki so ga skuhali moški. 
Ženske smo cel dan in celo noč večinoma spale, 
moški pa so imeli ves čas zelo veliko dela z ladjo, tudi 
ponoči. Rok je pomagal izmetavati vodo, ki se je 
nabrala na dnu ladje. Drugače bi se najbrž kar potopila 
☺. 
 
Zdaj smo dali denar v skupno denarnico, ker drugače 
vsak kar nekaj plačuje, pa nimamo nadzora, koliko 
kdo da. Danes bomo za tole ugledno zidano 
prenočišče plačali 2000 tanzanijskih šilingov, kar je 
manj kot 400 sit. 
 
Moji vtisi. Prva sem se šla umit – z manj kot enim 
vedrom vode – in je bilo super! Tudi preoblekla sem 
se, počesala, namazala s kremo in si po dveh dneh 
spet umila zobe. Potem sem oprala svoji smrdljivi 
brisači in obleko, olupila dve jabolki (še iz Dar es 
Salaama; op. sadje smo dosledno lupili, da ne bi imeli 
prebavnih motenj) in prezračila spalko. Zdaj ima vsak 
svojo sobico z izhodom na zaprto peščeno dvorišče, ki 
ima senco! Rok se slabo počuti, je opečen po rokah, 
obrazu in vratu. Tudi Andreja je že oprala svoje stvari, 
zato bova šli najbrž kmalu na lov za kosilom.  
 
Zdaj se počutim že precej bolje. Z Andrejo sva našli 
(op. našli = kupili v trafiki podobni trgovinici) 6 l 

vode, za vsakega 4 zavojčke dobrih piškotov in 10 
kupčkov arašidov. Potem sva cel dan sedeli v »baru« 
(op. najbrž se razume, da je bil na prostem), ki je edini 
daleč naokrog, kjer prodajajo tudi pivo. Tam sva 
spoznali Terry-a iz Mombase v Keniji in lastnika 
gostišča ter njegovega brata.  

Ditka, Terry in Andreja 
 
Predvsem Terry odlično govori angleško in je 
navigator na ladji, ki se ukvarja s prevozom 
zemeljskega plina in ostalega. Povedal nama je 
dobršen del svoje življenjske zgodbe ob tem pa popil 
precej piva.  
 
En gospod je šel ujet 3 velike in 4 majhne hobotnice, 
fantje (s Terry-em na čelu) pa so se zmenili za, po 
njihovo, pošteno ceno (op. hobotnice smo nato jedli 
naslednje jutro za zajtrk). 
 
 
Nadaljevanje mogoče sledi v kakšnem od naslednjih 
Antirepresorjev …  
 
Uživajte! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Domišljija je začetek ustvarjanja. 

Domišljaš si, kar si želiš,  
želiš si, kar si domišljaš  
in nazadnje ustvariš,  

kar hočeš."  
(G. B. Shaw) 
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Nov zakon  
o zaščiti živali 

 
 
 
 
 
 
Ana Šimenc in Vesna Grgur 
 

akon, ki so ga na začetku februarja 
izglasovali poslanci, je spremenil 
dotedanji zakon iz leta 1999.  

 
V 14. členu starega zakona piše, da so posegi, ki 
živalim povzročajo trpljenje, poškodbe ali smrt, 
prepovedani v izobraževalne namene. Izjemoma jih 
upravni organ, pristojen za veterinarstvo, dovoli, če se 
jih izvaja  visokošolskih ali znanstveno-raziskovalnih 
instituci-jah in so nujni za redno izobraževanje 
zdravnikov, veterinarjev, biologov, farmacevtov in 
zootehnikov, če njihovega cilja ni mogoče doseči s 
pomočjo drugih učnih pripomočkov (film, slika, 
preparati, modeli, itd.). Nov zakon navaja, da so v 
izobraževalne namene prepovedani poskusi na živalih 
z razvitim živčnim sistemom za zaznavanje bolečine. 
Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, pa jih lahko 
dovoli, če se izvajajo v visokošolskih zavodih po 
predpisih, ki urejajo visoko šolstvo, ali raziskovalnih 
organizacijah in so nujni za pridobitev znanja, ki ga 
pri svojem delu potrebujejo zdravniki pri posegih na 
ljudeh in veterinarji pri posegih na živalih in če cilja 
teh poskusov ni mogoče doseči z drugimi učnimi 
metodami.  
 
Vida Čadonič Špelič, direktorica Vursa, pravi, da so 
pred uredbo novega zakona preverili, koliko prošenj 
za poskuse je kdo vložil v zadnjih letih: »Zootehniki 
in farmacevti od sprejetja zakona niso dali niti ene, 
samo Oddelek za biologijo jih je vložil nekaj, med 
drugim tudi za poskuse na žabah.« V poročilu 
Biotehniške fakultete za leto 2005 je zapisano, da smo 
vse poskuse izvajali na usmrčenih žabah, zato so, kot 
pravi direktorica Vursa, sklepali, da lahko namen 
dodiplomskega izobraževanja dosežemo z alterna-
tivnimi metodami, npr. videoposnetki, simulacijami, 
prepariranimi tkivi. Mogoče je ob tem Biotehniška 
fakulteta pozabila omeniti, da poskuse izvajamo pri 
fiziologiji živali, ali pa nekateri ne vedo, kaj je 
fiziologija (SSKJ: veda o življenjskih procesih v 
organizmih). Predstojnik Katedre za fiziologijo živali, 
prof. dr. Kazimir Drašlar, se ob tem povsem 
upravičeno sprašuje: »Kako boste dobili raziskovalca, 
če mu boste prepovedali izobraževanje? Šolanje je 
kompleksen in dolgotrajen proces, več let potrebujete, 

da oblikujete mentaliteto in način razmišljanja 
bodočega raziskovalca.« 
 
V 15. členu novega zakona piše, da lahko znanstveno-
raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih 
organih, tkivih in truplih predhodno usmrčenih živali 
opravljajo izvajalci, če so odobreni pri upravnem 
organu, pristojnem za veterinarstvo. 
 

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI ALI DOBRA 
MANIPULACIJA Z JAVNOSTJO? 

 
Zanimivost; 15. 2. 2002 je Delo poročalo o pasjih 
nebesih, ki so se končala v »laboratorijih« Fakultete 
za veterino. Šlo je za starejšega zavrženega kodra, ki 
ga v zavetišču nihče ni želel posvojiti, zato so se 
odločili, da ga pošljejo v pasja nebesa, kamor naj bi ga 
poslal veterinar Kastelic, ker pa je ravno v tem času 
Fakulteta za veterino potrebovala še enega 
poskusnega zajčka, je koder pristal v pasjem peklu. 
Ko je vse prišlo v javnost, so se predramile razne 
inšpekcije, ki so ugotovile, da je vse potekalo v skladu 
z veljavnimi zakoni. Takrat so pisani mediji že polnili 
strani s prispevki o novem zakonu, ki naj bi strožje 
omejeval poskuse na živalih, ki naj bi ga bilo nujno 
sprejeti, glede na to, da je Slovenija januarja 2002 
podpisala konvencijo Sveta Evrope o zaščiti 
vretenčarjev pri poskusih. 
 
Ravno v mesecu marcu »praznujemo« letno obletnico 
napada 4 psov pasme bulmastif na nič hudega 
slutečega mimoidočega. Takrat so se javnost in 
politiki zopet zganili ter ugotovili, da sedaj pa res 
potrebujemo nov zakon na področju ravnanja z 
živalmi. V dnevnikih in mesečnikih nismo zasledili 
nič drugega kot strah zbujajočih slik renčečih psov, 
intervjujev s »pasjimi strokovnjaki«, polemik o 
nošenju nagobčnikov, obvezne uporabe povodca in še 
in še. Se vprašate, kam pes taco moli in kaj ima vse to 
veze s poskusi na živalih v izobraževalne namene? 
 
Gibalo vsega v današnjem času sta politika in denar. 
Kjer je denar, so politiki, in politiki so tudi tam, kjer je 
javnost. Denar je tam, kjer so močni lobiji, v našem 
primeru »medicinska industrija«, javnost pa je tam, 
kjer se kaj »strašnega« dogaja. Novo sprejeti zakon je 
mojstrovina politikov, ki na eni strani ustrežejo 
možem z denarjem, na drugi pa javnosti. V 14. členu 
namreč omogočijo izvajanje poskusov na živalih v 
izobraževalne namene le veterinarjem in medicincem, 
vsem ostalim pa to omogočijo le ob predhodno 
opravljenem »tečaju«, ki ga bomo(jo) seveda lahko 
obiskovali na Fakulteti za veterino, zanj pa odšteli 612 
eurov. Zares zanimiva državna oblast, ki se ne zgane 
na krike strokovne javnosti, ki opozarja na »poklicno 

 Z
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diskriminacijo«. Pomagal ni niti dopis rektorice 
Ljubljanske univerze, prof. dr. Andreje Kocjančič, ki 
je v njem opozorila, da poleg diskriminatornosti in 
nesmoternosti spremenjen zakon tudi nima pravne 
podlage v evropskih pravnih aktih. Bolj pomembno je 
to, da smo lahko v časopisih brali osebne izpovedi 
gospe direktorice Veterinarske uprave, Vide Čadonič 
Špelič: »Mislim, da zato, ker sem morala žabi, ki mi 
je regljala v roki, odrezati glavo in ji na majhni 
operacijski mizi razpeti vsako nogo posebej, nisem nič 
boljša veterinarka.« Zares ganljivo.  
 
Vsakemu, ki pride v stik z uporabo živali v 
izobraževalne namene, se porajajo razna etična in 
moralna vprašanja. A če je poskus na živali skrbno 
načrtovan in natančno izpeljan, bi lahko govorili o 
tem, da cilj opravičuje sredstva. 
 
Tu se postavi predvsem vprašanje, s kakšno pravico 
zgoraj omenjena gospa in njeni somišljeniki odločajo 
o karierni usodi naših kolegic in kolegov, ki jih to 
področje biologije kot znanosti zanima, s kakšno 
pravico nam že v startu jemljejo pravico do 
konkurenčnosti za tako iskana delovna mesta, s 
kakšno pravico in zakaj se o biologih govori kot o 
trdosrčnih morilcih, medtem ko so veterinarji 
rahločutni, epatični virtuozi v rezanju živali?! Ali smo 
ponovno v srednjem veku, ko si določeni prizadevajo 
na vse možne načine ovirati znanost in razvoj?! 
  
Naj se vrnem na to, kako je zakon ustregel javnosti. V 
26b členu je navedeno, da se nevarnega psa, ki je z 
ugrizom povzročil smrt človeka, lahko usmrti. Kar se 
v javnosti predstavlja kot rešitev vseh problemov in 
politiki se pred kamerami šopirijo, kako so s 
sprejetjem novega zakona omogočili varno hojo po 
Tivoliju vsakemu otroku, starejšemu občanu in 
lastniku »neagresivnega« psa. Organi oblasti namreč 
lahko po novem zakonu usmrtijo zver, ki je do smrti 
pogrizla državljana Slovenije, bravo! 
  
Bolj ko prebiram časopisne odlomke, vedno bolj sem 
prepričana o tem, da želi zakon »le preprečiti mučenje 
živali«. Si predstavljate, v letu 2005 je po podatkih 
VURSA pri nas v izobraževalne namene umrlo 280 do 
290 živali, največ miši, podgan, kuncev in žab. Ne me 
razumeti narobe, vsako življenje je dragoceno, a lepo 
vas prosim! Koliko živali letno umre zaradi človeške 
pohlepnosti in nečimernosti, vsi tisti »mali 
kosmatinci«, ki jih »dame« nosijo, od 1. novembra 
dalje pa vsi mali kužki, ki se jih njihovi 6 letni lastniki 
po dveh dneh naveličajo, starši pa jih enostavno 
zavržejo v najbližje grmovje, da ne govorim o 
problematičnih najstnikih, ki svojo agresijo in gnev 
preslikajo v kamne, ki jih je tako zabavno lučati v 
potepuške muce, pa vsi tisti odločni lastniki, ki vedo, 

da psa vzgojiš le z »batinami«, pa ljudje, ki imajo 
doma živali le zato, ker je to pač trend in ker si »in«, 
če imaš pasemskega psa ali mačko, čeprav so živali 
cele dneve same, zaprte. Ali je res potrebno naštevati 
dalje? To je mučenje živali in govorimo o veliko 
večjih številkah kot 300 in veliko »manj plemenitem« 
efektu kot pri poskusih v izobraževalne namene. 
 
Mučenja živali se nikakor ne bo preprečilo s 
prepovedjo opravljanja poskusov za biologe, 
zootehnike in farmacevte, preprečilo se bo le s 
spremembo miselnosti ljudi, da živali niso stvari in da 
je vsako življenje »sveto«. Upam si trditi, da se 
biologi tega najbolje zavedamo!  
 

BIOLOGI, APATIČNE LENOBE? 
 
Novi zakon nam, biologom, omejuje pridobivanje 
znanj s pomočjo poskusov na živalih. S tem biologi, 
kot pravi prof. dr. Drašlar, izgubimo veliko delovnih 
mest, za katera so predpisana znanja s področja 
fiziologije; predvsem delovna mesta v farmaciji in 
medicini. Najbolj zanimivo od vsega pa je to, da je 
očitno nekaterim biologom popolnoma vseeno, kaj se 
dogaja na tem področju. Naš »projekt«, ki smo ga 
zastavili skupaj s prof. dr. Drašlarjem, ni bil nič kaj 
odmeven.  
 
Na mailing liste vseh letnikov našega faksa sva poslali 
ankete glede novega zakona. Prav tako sva poslali 
ankete dvajsetim zaposlenim našega faksa. Od tega je 
nazaj prispelo 7 izpolnjenih študentskih anket in 1 
anketa zaposlenega. In nič čudnega ni, da imajo 
trenutno vse niti v rokah medicinci in veterinarji, ki so 
se vedno znali postaviti zase in vedno stvari izpeljali 
sebi v prid. BIOLOGI, ZBUDITE SE!!!     
 

REZULTATI ANKETE 
 
► Ali si seznanjen z novelo zakona o zaščiti živali, 
ki v 14. členu opredeljuje, da so do poskusov na 
živalih z razvitim živčnim sistemom v 
izobraževalne namene upravičeni le študenti 
veterine in medicine? 
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► Kako bi opredelil "poskus na živalih"?  
 
Anketiranci se strinjajo, da je poskus na živalih 
reguliran poseg v živ sistem, v tem primeru žival. 
 
U., 4.letnik:  »Eden temeljnih pristopov k samemu 
razumevanja živega organizma kot kompleksnega 
sistema. To je nujno potrebna izkušnja, ki jo mora 
vsak biolog pridobiti že med samim študijem. 
 
Študent, 3.letnik: »Kakršen koli poseg na živali, ki ji 
lahko povzroči bolečino, trpljenje, stisko ali trajne 
poškodbe.« 
 
M., 3.letnik: »Poskus na živali je načrtovan in z 
določenim namenom narejen poseg na žival oz. 
uporaba živali zato da dobimo neke informacije.«  
 
► Ali meniš, da pri vajah iz fiziologije živali 
delamo poskuse na živalih? 

 
Anketiranci so večinoma odgovarjali, da pri vajah iz 
fiziologije živali ne delamo poskusov na živalih, 
ampak poskuse na izoliranih tkivih. Ob tem sta se D., 
3. letnik, in dr. G. B. strinjala, da lahko kot poskus na 
živalih opredelimo le poskus, kjer merimo porabo 
kisika. 
 
Dr. G. B.: »Ne, samo poskuse na izoliranih organih. 
Tudi poskus z meritvijo porabe kisika v Schollandru ni 
za miške nič bolj stresen od siceršnjega životarjenja v 
kletki, tako da ga ne bi prišteval med dejanja, ki 
živalim prizadenejo trpljenje.« 
 
Nekateri menijo, da je poskus, kot navaja Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, znanstveni postopek, s 
katerim se kaj ugotovi ali dokaže. Pri tem objekt 
poskusa ni pomemben.  
 
M., 3.letnik: »Seveda delamo poskuse na živalih. 
Žaba je žival in pri poskusih uporabljamo žabo. To je 
nedvoumnen poskus na živali... in sicer zelo konkreten 
!!!« 
 

Zakon prepoveduje poskuse na živalih v 
izobraževalnem procesu biologom, zootehnikom in 
farmacevtom, medtem ko jih izjemoma dopušča pri 
izobraževanju medicincev in veterinarjev. 
 
► Ali res lahko diplomiran biolog pridobi 
ustrezna znanja za opravljanje poskusov na živalih 
in licenco samo na usposabljanju, ki ga predpisuje 
Veterinarska uprava? 
 
Vsi anketiranci se strinjajo, da biolog ne more 
pridobiti ustreznih znanj za opravljanje poskusov na 
živalih in licenco na usposabljanju, ki ga predpisuje 
veterinarska uprava.  
 
Dr. G. B.: »Podobna znanja lahko biolog pridobi na 
mnogih drugih tečajih v naši širši domovini, EU, in ti 
tečaji moraj, hočeš nočeš biti priznani tudi doma.« 
 
M., 3.letnik: »Težko bi sodil, če lahko dobi ustrezna 
znanja, ker ne vem, kakšno je to ustrezno znanje. Če je 
ustrezno to, kar se naučimo sedaj, potem bomo brez 
teh poskusov definitivno imeli neustrezno znanje. 
Poskus na pravi živali je neprecenljiv in 
nenadomestljiv.« 
 
U., 4.letnik: »Ali lahko postaneš kirurg z enome-
sečnim »šnel kurzom«? Odgovor je jasen – NE! Po 
tem sistemu bi lahko gledal Animal Planet kakšno leto 
in pridobili naziv biologa!« 
 
M. J., 3.letnik: »Sicer mi je bilo razloženo, da mi ne 
delamo poskusov na živalih, ampak le na izoliranem 
tkivu. Kako do njega pridemo, pa je druga zgodba. 
Morda se bo zakon lahko prelisičilo tako, da bodo 
tkivo iz živali izolirali asistenti, ki bi si licenco 
pridobili, mi pa bomo le izvedli tretma na izoliranem 
organu.« 
 
► Ali se ti zdi nov zakon sporen? Zakaj? 
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Dr. G. B.: »Zakon posega v veljavne izobraževalne 
programe in avtonomijo univerze. Izvajanje 
programov je v javnem interesu, nečesa, kar je v 
javnem interesu, pa ne moreš a priori prepovedati, saj 
je to protiustavno (mnenje ex sodnika g. Krivica). O 
poskusih ne more soditi VURS, ki med drugim 
odgovarja za vsakodnevno mučenje živali pri 
transportih živine ipd. Sodi naj le etična komisija, 
sestavljena iz strokovnjakov, znanstvenikov in 
predstavnikov civilne družbe, ne pa administracija.« 
 
M. J., 3. letnik: »Sporen se mi zdi predvsem v točki, 
ko naj bi bilo prepovedano izvajati poskuse na živalih 
v pedagoške namene, moraš pa si pridobiti licenco, da 
poskuse lahko opravljaš. Toda pridobitev licence 
najbrž poteka v sklopu nekega kurza in to je 
poučevanje … upam, da to ne pomeni, da boš  licenco 
pridobil samo na podlagi teoretičnega znanja.« 
 
► Kaj po tvojem s tem biologi izgubimo/prido-
bimo? 
 
Anketiranci pravijo, da z novim zakonom ne prido-
bimo prav nič. Izgubimo pa predvsem:  

- delovna mesta 
- nekatera znanja in praktične izkušnje. 

 
Študent, 3.letnik: »Izgubimo nekaj maneverskega 
prostora, težje pridobivanje licenc za poizkuse, 
izgubimo nekatera znanja in potencialna znanja, ki bi 
jih lahko pridobili. Pridobimo pa jasnejšo sliko, da 
smo biologi mogoče apatične lenobe.« 
 
► Kakšna vprašanja se ti porajajo v zvezi s tem? 
Kakšni so tvoji pomisleki? 
 
Dr. G. B.: »Zakaj Univerza ne ščiti svojih interesov?«  
 
Študent, 3. letnik: »S časom se bo stvar skristali-
zirala in postala bolj jasna. Mogoče se bo dovolj 
stvari spremenilo, da bodo videli, da je bil ta zakon 
napisan za "oči" in veterinarje. Nobena od teh stvari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ni najbolj utemeljena.«  
 
M., 3. letnik: »Poskusov ne smejo ukiniti, mogoče pa 
bi bilo dobro, da bi bili pedagogi malo bolj pozorni 
na odzive študentov in poskušali ugotoviti, kaj študent 
ob tem čuti. Zgolj radovednost in spoštovanje, da dela 
z živim bitjem, ali pri tem uživa in doživlja takšne in 
drugačne naslade. Takšne je treba čimprej izločiti, tak 
ne more bit biolog.« 
 
M. J., 3.letnik: »Ali res lahko diplomiran biolog 
pridobi ustrezna znanja za opravljanje poskusov na 
živalih in licenco samo na usposabljanju, ki ga 
predpisuje Veterinarska uprava?«˝ 
 
Vir:  
Sobotna priloga, 10. februar 2007, str. 10, 11 
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&new=1 
(iskalna vrstica: Zakon o zaščiti živali) 
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"Največja dolžnost je,  

po svojih najboljših močeh pomagati tistim, 
ki pomoč zares potrebujejo."  

(Cicero) 
 

 
Izkušnje so najboljša šola.  
Samo šolnina je zelo draga.  

(Sartre) 
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Proučevanje kitov v 
Južni Afriki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilen Genov, študent biologije; društvo Morigenos 
 

oletje 2005 … poletni raziskovalni 
tabor društva Morigenos … med 
našimi gosti je tudi dekle iz 

Nizozemske. Pripoveduje mi o razisko-
valnem projektu v Južnoafriški republiki, 
v bližini Cape Towna. Tam ekipa Univerze 
v Pretoriji proučuje južne biskajske kite 
(Eubalaena australis) ter kite grbavce 
(Megaptera novaeangliae). Toplo mi pri-
poroča obisk projekta in me kmalu zatem 
priporoči vodji raziskovalne ekipe. Z vese-
ljem me sprejmejo in zmenimo se za no-
vember 2006.  

 
Foto: Ingrid Peters 

 
Končno pride dan odhoda. Dolgotrajni polet v Južno 
Afriko. Uspel sem zbrati denar za pot, za hrano in 
stanovanje poskrbijo organizatorji projekta. Po celi 
noči letenja končno prispem v Cape Town, kjer me 
pričaka vedno nasmejana Meredith  vodja 
raziskovalne ekipe. Tam vlada božično-novoletno 
vzdušje: vsi nosijo rdeče božične kape, na radiu KFM 
govorijo o božičnih željah, podjetja prirejajo 
predbožične zabave, vse je božično, le da … je 
poletje! Na južni polobli se je pravkar pričelo. 
Božično vzdušje v poletnem času me prav zabava. 
 

Z Meredith prispeva v raziskovalno bazo. Le-ta je 
dejansko zapuščena vojaška baza, del vojaškega 
območja v mestu Saldanha. Kmalu ugotovim, da sem 
edini tujec. Poleg mene in Meredith sta tukaj še Ingrid 
(ki dela v projektu doktorat) ter Lisa (prostovoljka), 
obe iz Južne Afrike. Letos razen mene v projekt niso 
sprejemali nobenih tujcev. Nekoliko sem presenečen, 
vendar na nek način tudi ponosen.  
 

Mesoplodon mirus                                 foto: Lisa Mansfield 
 
Naslednji dan se zbudim okoli 10 h. Minuto po tem, 
ko pridem v dnevni prostor, Meredith prejme klic – na 
obali nedaleč od tod sta nasedla dva okrogloglava 
delfina (Grampus griseus), predvidoma mrtva. Takoj 
se odpravimo na kraj dogodka. Ko prispemo, oba z 
Meredith takoj ugotoviva, da ne gre za okrogloglave 
delfine, temveč za kljunate kite. Videti je, da gre za 
mati in mladiča, oba že mrtva. Kasnejša identifikacija 
nam je povedala, da gre za vrsto severni dvozob 
(Mesoplodon mirus). O tej vrsti je zelo malo znanega 
in če se prav spomnim, je še nihče ni videl žive! 
Kmalu se lotimo obdukcije. To je zelo dolgotrajno in 
krvavo početje, ki pa sem ga že navajen. Cel dan 
preživimo na plaži. Tam sem spoznal Henvika, ki je 
neke vrste ribiški oz. okoljski inšpektor. Nor tip, 
vendar v dobrem smislu. Presenetilo me je le, ko sem 
opazil, da se vsi kitov dotikajo brez rokavic, kar ni 
najbolj pametno. Kasneje mi Meredith prizna, da 
imam prav in da je v njihovi ekipi pred časom že 
prišlo do okužbe, ko se je nekdo urezal z nožem. 
 
Dan zatem me Meretith zbudi ob 05. 30. »Vreme je 
lepo, zato gremo ven«. Pripravimo opremo, hrano in 
se zbašemo v »bakkie« – terensko vozilo, ki ga v 
Južni Afriki veliko uporabljajo. Dva člana ekipe sta se 
vedno morala peljati zadaj med opremo, saj ima avto 
le dva sedeža spredaj – ostalo je prostor za tovor. Po 
pol ure vožnje prispemo v zaliv Sv. Helene. 
Priklopimo prikolico s čolnom, ki je shranjen v 
lokalni ribiški tovarni. Čoln spustimo v vodo in se 
odpravimo na pot. Že v samem pristanišču mimo nas 

P 
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priplava tjulenj! Ob plovbi po morju jih srečujemo 
nešteto – sončijo se na gladini in nas gledajo. 
Neverjetno!  
 
Danes smo v t. i. »passing mode«. To pomeni, da 
prisotnost kitov le zabeležimo, vendar se ob njih ne 
ustavljamo. Namesto tega so danes na vrsti »postaje«. 
Na petih točno določenih točkah se bomo ustavili in 
vzeli planktonske vzorce. S tem bomo ugotavljali, 
koliko hrane imajo kiti v tem času. Takoj na izhodu iz 
pristanišča smo naleteli na skupino temnih pisanih 
delfinov (Lagenorhynchus obscurus) – do sedaj sem 
jih videval le v dokumentarnih oddajah. Nekaj dni 
kasneje nam je ogromna skupina teh delfinov 
uprizorila pravi »show« – plavali so pod čolnom, 
delali salte, se hranili in počeli takšne akrobacije, ko 
sem jih lahko videval v oddajah National Geographic. 
Nedolgo zatem smo videli veliko skupino kitov 
grbavcev. Moji prvi kiti grbavci! Že dolgo sem si jih 
želel videti. Nor dan! 

Foto: Tilen Genov 
 
Po približno eni uri plovbe se ustavimo na prvi 
postaji. Morje je po Beafurtovi lestvici sicer mirno, saj 
ni vetra, vendar so valovi (mrtvo morje) zelo dolgi in 
visoki približno 5 metrov. Spuščamo napravo CTD 
(merjenje gostote, temperature in globine), nato pa še 
planktonsko mrežico. Kot nor vrtim vitel, ki dviga 
mrežico, saj moram doseči hitrost približno 1 m/s. 
Ven pobiramo ceponožce. Kmalu mi je od teh dolgih 
valov postalo nekoliko slabo (čudno, pa sem mislil, da 
mi ne more biti, saj se v močni jadranski burji pri 
moči vetra 4 Bf počutim povsem domače…kasneje 
sem ugotavljal, da mi postane slabo, kadar sem lačen). 
Ko sem se ulegel na rob čolna, da se spravim skupaj, 
je k meni priplaval mlad tjulenj. Prišel je prav do 
mene in dvignil ven glavo. Skoraj bi se ga lahko 
dotaknil, nato pa je spet odčofotal. Dekleta so mi 
povedala, da še nikoli niso videla česa podobnega. 
Zanimivo … 
 

Vse to pa ni bilo nič v primerjavi z dnem, ki je sledil. 
Že od daleč sem z opazovalnega stolpa na čolnu 
opazil kite in hitro smo ugotovili, da gre za grbavce. 
Bila sta mati in mladič. En od njiju je s svojo dolgo 
prsno plavutjo (zaradi katerih se imenujejo 
»Megaptera« – »veliko krilo«) udarjal po vodni 
gladini. 
 
Kadar najdemo kite grbavce, vsak na čolnu prevzame 
svojo nalogo. Meredith je upravljala s čolnom in 
vpisovala podatke, Lisa je fotografirala kite za foto-
identifikacijo (prepoznavanje živali po naravnih 
oznakah na telesu, v tem primeru na hrbtni in repni 
plavuti), Ingrid jih je streljala (gre za biopsijo – v kita 
izstrelijo majhno puščico, ki se od njega odbije, pri 
tem pa vzame majhen vzorec tkiva, ki služi  

 
Kit grbavec                                             Foto: Tilen Genov 
 
genetskim in toksikološkim raziskavam), jaz pa sem 
Meredith usmerjal proti kitom z opazovalnega stolpa. 
V kasnejših dneh smo vloge nekoliko zamenjali in 
sem kite fotografiral jaz, saj smo ugotovili, da so moje 
fotografije nekoliko boljše od Lisinih. K temu 
verjetno prispeva dejstvo, da imam s tem več izkušenj, 
saj se ukvarjam s foto-identifikacijo velikih pliskavk 
(Tursiops truncatus) pri nas, ki jih je mnogo težje 
fotografirati kot kite grbavce, saj so manjše in hitrejše 
… 
 
Kmalu zatem, ko smo zapustili mati in mladiča, smo 
naleteli na skupino treh odraslih grbavcev, ki so 
uprizorili pravo predstavo. Približno eno uro so se vsi 
trije vrteli okoli našega čolna, nas opazovali in se 
očitno zabavali. Ko tako velika žival plava ob 6-
metrskem čolnu, se zaveš, kako majhen si v resnici. 
Repna plavut je širša od širine čolna! Vsake toliko 
časa smo si morali zakriti oči ter fotoaparate, ko je kit 
izdihnil zrak blizu čolna, na privetrni strani. Takrat si, 
če nisi bil previden, dobil lepo dozo morskega tuša. 
Kitov izdih smrdi po ribah, čeprav prebavni in dihalni 
trakt nista povezana, kot pri nas … 
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Symbiose: 
biološka (avan)tura

Kadar smo naleteli na južne biskajske kite, je bila 
Ingrid tista, ki jih je fotografirala, streljali jih nismo, 
sam pa sem na raziskovalne obrazce risal skice 
njihovih glav. Pri tej vrsti kite namreč prepoznavamo 
po vzorcih na glavi, ki jih tvorijo kožne tvorbe ter 
majhni komenzalski raki. Na enega izmed kitov smo 
naleteli prav v pristanišču, ko smo se vračali s terena. 
V naslednjih dneh smo videvali tudi matere z 
mladički. Morda so bili še novorojenčki, saj so bili 
zelo drobni. No, ta »drobnost« je zelo relativna, saj so 
dvakrat večji od odraslih velikih pliskavk, ki sem jih 
najbolj navajen. 
 
Prav poseben del morske favne na tem območju 
predstavljajo južnoafriške kratkogobčne pliskavke 
(Cephalorhynchus heavisidii). To je majhna vrsta 
delfinov, ki ne živi nikjer drugje kot ob obalah 
Južnoafriške republike ter Namibije. Pojavijo se prav 
tako hitro, kot nato tudi izginejo. Skoraj nemogoče 
jim je slediti, za fotografiranje pa moraš imeti prav 
srečo. Jaz sem jo imel! Te živali smo opazovali, ko so 
se zabavale na valovih, ki se lomijo ob obali. 
Nekajkrat so prišli plavat tudi pod naš čoln. 

 
Kratkogobčna pliskavka                           Foto: Tilen Genov 
 
Prav posebno mesto v projektu imajo tudi četrtkovi 
večeri, ko se vsi odpravimo v lokalni pub »Captain's 
cabin«. Tam je bila vsak četrtek živa glasba in glavno 
dogajanje v mestu. Nad šankom napis »Drink and be 
merry – for tomorrow we may die!« Nepozabna 
zabava!   
 
O dogodivščinah v Južni Afriki bi lahko pisal ure in 
ure, vendar bi bilo to preveč za Antirepresor, verjetno 
pa tudi zame. Lahko povem, da je bilo v Južni Afriki 
nepozabno, da sem se ogromno naučil (tako o kitih, 
proučevanju le-teh in raziskovalnih metodah kot tudi 
o življenju v tem delu sveta ter življenju nasploh) in 
da sem dobil nove prijatelje. Vse to me bogati in trdno 
sem odločen, da se v Južno Afriko še vrnem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Iztok Erjavec 
 

ymbiose – simpozij evropskih 
študentov biologije je več kot samo 
simpozij. Je zmes biološkega 

tabora, vsako leto je na drugi lokaciji, 
izleti po okolici, predavanj, simpozija in 
obilice druženja z biološkimi kolegi iz 
drugih držav. 
 
Vsako leto se z organizacijskega vidika razlikuje. 
Razlikuje se tudi nastanitev, prehrana in sama izvedbe 
simpozija. Dosti stvari je prepuščeno iznajdljivosti 
organizatorjev, kateri se potrudijo, da si simpoziji niso 
preveč podobni, kot je to v navadi. Na simpozijih nas 
je bilo kar nekaj biologov iz našega faksa. 

 

 
 
Nekateri udeleženci simpozija iz naših bioloških vrst. 
 
Na prizorišče dogajanja se pride v lastni režiji. Ker se 
prihodi ponavadi zavlečejo, sta na voljo dva dneva 
(upam, da sem prav povedal) za prihod vseh 

S
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udeležencev. Mnogi udeleženci so bili že na prejšnjih 
simpozijih, tako da že na samem začetku, pred uradno 
otvoritvijo, poteka seznanjanje z novimi udeleženci in 
debatiranje s starimi. 

 
 
Biologi prihajajo. 
 
Simpozija se udeležujejo študentje biologije in 
biologi iz skoraj cele Evrope, največ je 
Portugalcev in Nemcev, poveča pa se število 
biologov iz sosednjih držav, v letošnjem primeru 
bo verjetno dosti biologov iz držav ob Baltiku in 
upam, da kakšen naš tudi.  
 
Pomembna je tudi nastanitev, ki je kot večina ostalih 
stvari prepuščena iznajdljivosti organizatorjev. 
Ponavadi je okrog 150 udeležencev, skupaj z 
organizatorji kakšnih 200, ki jih je treba nekam 
nastaniti.  
 
V Freiburgu smo bili v telovadnici osnovne šole, ki je 
bila na našo nesrečo pokrita s pločevinasto streho, kar 
je čez dan, v avgustu, spominjalo je na savno. Velik 
prostor je ponujal tudi mnogo socialnega 
»manevriranja«. 

 
 
Nastanitev v Freiburgu... 

V Oslu so ravno v času našega simpozija prenavljali 
parket v študentski telovadnici, kar je prineslo do 
alternativne rešitve – šotor, v lastni režiji. V parku 
med fakultetami je tako kampiralo ogromno število 
biologov, ker to ni bila stanovanjska soseska, se 
nobeden ni pritoževal nad povzročeno galamo. V 
najdražjem mestu na svetu je to tudi zelo poceni.  

 
 
...in nastanitev v Oslu. 
 
V Zagrebu in Zadru smo bili nastanjeni v študentskem 
in dijaškem domu. Celo dogajanje je spominjalo na 
študentske domove v Rožni v času maja, predvsem v 
večernih urah. 
 
Tudi prehranjevanje je stvar iznajdljivosti 
organizatorjev. Zajtrki in večerje so ponavadi 
organizirani v bližini, kjer spijo udeleženci. Kosila so 
bila ponavadi na bone ali v kakšni drugačni 
organizaciji. Seznanjali smo se tudi z domačo 
kulinariko, ki, kolikor vem, ni nobenemu povzročila 
pretirane zamenjave črevesne flore. 
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Improvizacija pri prehranjevanju.  
 
Pa preidimo k nam najbolj ljubemu dogodku – 
predavanjem. Na vsakem simpoziju so se 
organizatorji potrudili privabiti raziskovalce, 
znanstvenike, profesorje in mlade raziskovalce v 
okviru domačih fakultet in inštitutov, prišli pa so tudi 
ljudje iz tujine. Teme so iz celotnega področja 
biologije, lahko se pa zgodi, da je na urniku več 
predavanj hkrati in se je treba odločiti, kaj je bolj 
zanimivo. Sama predavanja so sproščena in med 
predavanji prihaja do zanimivih debat in izmenjave 
mnenj med predavatelji in udeleženci. Sama 
predavanja pa so tako raznolika, predstavljajte si naše 
raziskovalce na Biologiji in poskus predstavitve 
njihovega dela biologom iz cele Evrope. 
 
Na samem simpoziju lahko tudi sami udeleženci 
predstavljajo svoje raziskovalno delo ali pa 
organizirajo delavnice na temo bioloških vsebin. 
Predavanje ali delavnico se napove ob sami prijavi, ob 
izpolnitvi obrazca za prijavo (application form) se 
priloži povzetek v angleščini, informacije najdete na 
strani http://symbiose.lu.lv/. Če ima kdo kakšno 
zanimivo raziskavo, želi organizirati kakšno delavnico 
ali pa navezati stike s kolegi, ki delujejo na istem 
področju, priporočam udeležbo.  

 

 

 

 
 
Predavanja  so zanimiva, študentje pa povsod večinoma enaki. 
 
 
Po koncu predavanj se lahko osebno pogovorite s 
profesorji, ki so ponavadi zelo dovzetni za kakšne 
pogovore z večjim številom oseb, ki jih tema zanima 
in za navezovanje stikov. Zanimivo je predvsem s 
tega vidika, kako pri njih (v državi gostiteljici 
simpozija) poteka raziskovanje, znanstveno delo in 
samo financiranje znanosti. Zraven pa se še da malo 
povprašati,  kako pa oni pridobivajo sredstva za 
raziskave, kako deluje financiranje znanosti in 
povezava znanosti in gospodarstva. Profesorji so se 
tudi pridružili udeležencem simpozija in hodili na 
izlete, navsezadnje je to čas počitnic. 
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Debatni krožek po koncu predavanj v Oslu 
 
Ne smem pa pozabiti vodenih izletov v bližnjo 
okolico mesta, kjer smo nastanjeni. Izleti so 
organizirani za vse udeležence ali pa si udeleženci 
sami izberejo, na kateri izlet bodo šli, kadar sta na 
voljo dva izleta ob istem času. Organizirani izleti 
spominjajo na naše terenske vaje. Lahko so celo-
dnevni ali poldnevni. Ogledovali smo si zavarovana 
območja, raziskovalne postaje, inštitute, botanične 
vrtove, kolege biologe na terenu in njihovo delo …  

 
Na obisku pri hrvaških kolegih na Vranskem jezeru.      

 
 
Spomini na terenske vaje pri botaniki 
           
Najbolj mi je ostala v spominu ekskurzija na gorsko 
raziskovalno postajo Finse na Norveškem. Leži na 
nadmorski višini nad 1200 m, kar je po njihovih 
standardih visokogorje. Tja se pride, ne boste verjeli, 
z vlakom. Sama raziskovalna postaja je narejena iz 
lesa, kar je pri njih nekaj vsakdanjega – da ljudje 
živijo v lesenih hišah in se ogrevajo z elektriko. 
Tridnevni izlet po norveškem visokogorju je bil 
izredno zanimiv in klimatsko neugoden.  

 
 
Prijetno vzdušje na toplem v leseni hiši.   

 
 
Glej ptičko ! 
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Prekrasen pogled na ledenik.  
 

 
 
Železniški muzej na višini 1222 m nad morjem. 
 
Organizatorji poskrbijo tudi, da si udeleženci ogledajo 
mesto, kjer gostuje simpozij. Ogled mesta je posebej 
organiziran, udeležence se razdeli v naključne 
skupine, ki hodijo po mestu z navodili organizatorjev. 
Med hojo si ogledujejo zanimivosti, po mestu so 
razporejene kontrolne točke, mesta, kjer nas 
organizatorji usmerjajo, da se ne bi izgubili. Ogled 
mesta vodi od ene kontrolne točke do druge, kjer se 
dobi nova navodila za pot dalje. 

 
 
Biologi pred novo nalogo. 

 
 
Organizatorji dajejo nove naloge. 
 
Družabni programi so zelo raznoliki. Obsegajo 
popoldanske in večerne aktivnosti. Vsak dan ima 
svojo tematiko, od večernih druženj do družabnih 
iger, kot so vlečenje vrvi na polivinilu, politem z 
milnico, skratka vse skupaj se ponavadi zavleče pozno 
v noč. Obiska jutranjih predavanj raje ne bi omenjal.  
Vsak simpozij ima tudi simbiotske igre (Symbiotic 
games), kjer se naključno izbrane skupine preizkušajo 
v najbolj nemogočih bioloških in nebioloških igrah, 
zelo podobno BF se igra. 
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Nekaj utrinkov iz simbiotskih iger 
 

 

Konec  

 
Naslednji dan 
 

 
 
Se vidimo v Latviji 
 
 
Cena letos je 150 evrov, kar vključuje nastanitev, 
prehrano, organizirane izlete, javni prevoz in še 
mnogo drugih stvari. Spoznaš mnogo zanimivih 
bioloških fac, dobiš nove prijatelje, hkrati pa uživaš v 
mednarodni družbi iz svojega področja. Na Symbiose 
hodijo predvsem avanturisti, spoznavanja novih ljudi 
in novih znanj željni biologi, tako da je treba 
razmisliti: na mednarodno (Symbiose) ali domače  
(RTŠB) prizorišče. 
 
 
 
Ne pozabite:     http://symbiose.lu.lv/ 
 
 

 
 

Začetek 

Vsak večer se nekaj 
dogaja. 
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Vse vidimo, 
vse slišimo ! 

 
 
 
 
 
 
 
Tajna služba Antirepresorja 

 

 
 
► Propaganda alkohola na predavanjih 
 
»Znano je, da en kozarec žganja pobije kar 1000 
nevronov«. Če ste se ob tem podatku zamislili, berite 
dalje. »1000 nevronov se sliši veliko, a če tako med 
prijatelji preračunamo, bi lahko pili 300 let, pa bi bili 
še vedno na stopnji murna, ki ima 108 nevronov.« 
 
► Na terenu 
 
Udeleženci: en ptičarski navdušenec, dve »kvazi« 
biologinji in en pilot. 
Ptičarski navdušenec: »Kako ločimo samico in 
samčka vrabcev?« 
»Kvazi« biologinji : (sta modro tiho) 
Pilot: »Ja, po rodilih vendar!« 
 
 
► Predavanja iz Biologije celice 
 
V prvi klopi pri vratih sedita kolega, levičar in 
desničar (ne govorimo o strankarski pripadnosti!). 
Med poslušanjem predavanja o integrinih, desničarja 
prešine življenjsko vprašanje, vpraša levičarja: »Ti, a 
je zelo težko pisati z levo roko?!« 
 
 
► Napotki za dobro opravljanje izpita pri 
predmetu Fiziologija živali (oz. Osnove fiziologije 
živali) 
 
Koliko je Ca ATPaz v membranah mišičnih celic? 
Pravilen odgovor: »Ravno prav!« 

► Na drsališču 
 
Kot se spodobi za bodočega intelektualca, vrli študent 
biologije tudi med drsanjem ne izgublja časa in se 
trudi ohraniti svojo interdisciplinarnost z znanjem 
tujih jezikov. Tako prične s ponavljanjem angleških 
nepravilnih glagolov. Najprej mu pade na pamet 
glagol drsati; SKLIZ, SKLUZ, SKLUZ. 
 
► Genova 
 
Kot se spodobi, je biološka odprava v Genovo 
izropala nesramno drago akvarijsko trgovino. Ker so 
se eni izmed študentk zasmilili kolegi, ki si v trgovini 
niso ničesar kupili, sklene, da jih poprosi, naj skupaj 
izberejo ime za njenega novega prijatelja, nadvse 
simpatičnega pingvina. Ker živimo v državi, ki 
uzakonja enakost spolov, je študentka pri tem morala 
upoštevati tudi predloge moške populacije, ki so v en 
glas predlagali SOFT HARDIĆ (če ob tem imenu ni-
mate nobenih »sumljivih« asociacij in ste moškega 
spola, prosim, pustite telefonsko številko v 
uredništvu) 
 

 
 
Soft Hardić                                                Foto: Ana Šimenc 
 
► Med biologi še ena vrsta nestrpnosti 
 
Kot da še nimamo dovolj oblik nestrpnosti (versko, 
rasno, spolno, poklicno …), je v zadnjem času v 
okolici Biološkega središča zaslediti še eno obliko 
tega zaničevanja vrednega pojava. ČUPIZEM, gre za 
nestrpnost do osebkov moškega spola, ki imajo svetle 
lase. Pozivamo vse, da storilki, ki širita to obliko 
nestrpnosti, prijavite najbližji policijski postaji. 
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Genova:  
Tja in spet nazaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elliot 
 

aj najprej čestitam vsem, ki ste 
pravilno ugotovili, od kje izvira 
drugi del našega naslova: »Tja in 

spet nazaj« ali Hobbit je eno izmed najbolj 
branih del v zgodovini in je neke vrste 
pre-quel h Gospodarju prstanov. 
 
In kaj ima to veze z 
»učno ekskurzijo« 
v akvarij v 
Genovi? No, če nič 
drugega, je bila zadeva res bolj blitzkriegovska, hitra, 
a lepa in vredna svojega denarja (ki pa zaradi 
sofinanciranja s strani različnih res fletnih organizacij 
res ni bila velika – 25 €). 
 

Zadeva se je začela epsko, v petek, 2. 3. 
2007, četrt na polnoč, pri najbolj 

primernem možnem kraju – ZOO-
ju:). Jaz sem seveda spet skoraj 
zamujal in v rahlih večernih 

meglicah sem se, ko sva se z 
očetom (slava mu!) 

približevala prizorišču, že spraševal, če morda res 
nisem zamudil celotne zadeve. No, David Duchovny 
in X-file-i so se tokrat umaknili nazaj v domišljijo in 
namesto vesoljcev z brkatimi tentakli namesto las in 
rokami, ki rastejo izpod pazduhe, so se prikazale 
postave udeležencev, kako postopajo pri biku. /.../ 
 
[0.59 zulu + 01, cesta Ljubljana – Genova] 
 
Z vožnjo smo krenili 
že pred dobro uro, pa 
še ni bilo postanka ...  
Kakšna neumes-
tnost! No, ker pač ni 
bilo nobenih 
nakupovalnih sre-
dišč za zapravljat 
denar na cesti LJ-GE 
☺ in ker ni kazalo, da bo od kjerkoli pogledal potujoči 
cirkus, ki bi nam kar med vožnjo postregel s plešočimi 
medvedi (oz. bi mu verjetno mi postregli s kakšnimi 
busk-á-la-mi),  smo si zabavo naredili sami – govorim 

o tuljenju v zadnjem delu avtobusa, ki so ga nekateri 
spredaj verjetno zamenjevali z prelestnimi zvoki 
izdihajočega motorja, pa vendar smo tisti redki 
+izbranci« vedeli, da gre za umetniško izražanje in 
glasbo. /.../ Po dveh copatah v glavo in utrujenih 
glasilkah smo po štirih urah in pol le nehali s petjem, 
ki je bilo ob tisti uri kvečjemu podobno paritvenemu 
brundanju kakšne gozdne živali. 
 
[9:15 AM ZULU +01, Genova]  
 
Jutro nas je našlo sredi Genove, kako pozorno 
poslušamo prijetni glas bivšega predsednika 
DŠB, D. V. (jaz sem spal), ki je govoril take 
nepomembne reči kot kdaj se dobimo, kako 
gremo lahko sploh notri, kdaj gremo nazaj, ... 
Razdelili smo se v dve skupini: prvi so odšli noter 
skoraj vsi, nato pa smo redki izbranci (izbor je 
naredila državna loterija pred dvema letoma) po 
prijetni kavi odšli na voden ogled po filtrirnih 
napravah. 

 
Zadeva je zgle-dala tako, da nam je vodička v rahlo 
"boratovski" angleščini razlagala nekaj o akvariju, 
med-tem ko smo gledali italijanski film – o akvariju 
seveda –   nato pa nas je peljala do sobic, kjer so 
prikazani filtrirni sistemi in dejansko tudi 15 m pod 
morjem, kjer so tanki za ''tavelike'' živali. Vsak akvarij 
ima namreč svoj filter vode, ki ga sestavlja mehanski 
in bio del – bakterije, ki čistijo vodo in pretvarjajo 
amoniak v nitrite in v nitrate (Nitrosomonas in 
Nitrobacter). Delfini, morski psi in tjulenji imajo 
večje akvarije, ki so čisto na površju, tako da dobijo 
dnevno svetlobo in je temperatura vode enaka tisti v 
morju. Delfini imajo »razkoš«: prehajajo lahko med 
tremi tanki (vauu), tako da se sami odločijo, v katerem 
bodo – samo en od njih je na voljo gledalcem.  
 
Če sem prav zasledil, za delovanje akvarija skrbi 150 -
200 ljudi, ki skrbijo za dostavo rib, čiščenje, pripravo 
obrokov, marketing in promocijo, imajo obilico 
vodičev, mladih raziskovalcev... Zanimivo je to, da 
gredo vodo črpat na odprto morje in jo potem 

N 
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prečrpajo v tanke (seveda ko ugotovijo, da je 
"neoporečna"). (No, upamo, da se kakšen »pobeg« 
kakšne agresivne alge ali česa podobnega ne bo zgodil 
tudi njim ... !) 
 

Akvarij sam pa je bil 
"d best". (Med samo 
4-urno hojo po njem 
na koncu seveda tudi 
gestapo iz mene ne bi 
iztisnil več kot "v 
redu", ampak the day 

after – wu-hu☺ D best☺.) Na ogled je res veliko 
različnih rastlinskih in živalskih vrst, ki so razporejene 
precej umno po celi stavbi, tako da se dobesedno vrtiš 
v krogih in na koncu skoraj izgubiš občutek za 
orientacijo:)   
 
Videli smo ogromno bitij; od morskih psov in m. 
meseca do m. želv in raznih moren, barakud (vnela se 
je bila debata, ali so to sploh bile barakude ali pa neke 
posnemovalke:); videli smo vrsto tropskih ribic in 
koral, tudi »Nemota« (oprosti, Roman:), Amphiprion 
ocellaris (podoben mu je A. clarkii) in tako zvano 
Dori iz Nemota – modrega kirurga, Paracanthurus 
hepatus, Acanthuridae. Tukaj naj še povem, da se 
okoli teh alg kar precej trudijo in imajo zanje seveda 
ločene filtrirne sisteme; vrste ribic pa, ki jih imajo v 
teh bazenih in 
tankih, so res hude – 
npr. »šnorkeljček«, 
Naso annulatus oz. 
N. unicornis (ali ena 
iz te družine; takso-
nomsko sem še zelo 
bogi). 
 
Ena najbolj očar-ljivih stvari je bil lopar oz. morski 
mesec, Mola mola, Molidae (red napi-hovalk – 
Tetraodo-ntiformes), velikan med ribami; sicer pa je 

po ogledu prevladovalo mnenje, da so bila najbolj 
fascinantna zadeva jajca od morskih mačk v malem 
akvariju zraven skatov in morskih bičev v odprtem 
bazenu (slednje so lahko otroci tudi božali). 
 
Poleg samih rib na n+1 način (najbolj je flaširala 
soba, v kateri je bilo po sredini postavljenih kakih 8 
akvarijev valjaste oblike od stropa do tal, osvetljenih 
od znotraj; v sobi tema, na vseh zidovih pa namesto 
stene sama ogledala – zakon:). Še posebej zato, ker so 

bile tam tudi piran-
he☺. V Genovskem 
akvariju imajo tudi 
kar nekaj drugih 
živali: videli smo 
nekaj iguan, tiste 
najbolj pogumne so 
navdušili kolibriji, 
ki jih je res veselje 
videti leteti, bota-
nične navdušence pa 
so zanimale rastline 
v in izven akvarijev 
– pri aligatorjih in 

»madagaskarskem 
predelu« so bile 

stene velike dvorane namreč polne raznovrstnih rastlin 
(in zraven napis: »Don't touch us, please! We're 
alive.« Smeh.). 
 
Pot je po akvariju po nekaterih predelih speljana 
ireverzibilno (razen, če se skloniš pod trakom), še 
posebej pa to velja za predel trgovin, kjer smo skoraj 
vsi pustili kakšen evro ali dva (ali 20). Eno izmed 
prijetnejših doživetij je bilo spogledovanje iz oči v oči 
s tjulenjem, ki nas je, ploveč na vodi vertikalno, 
opazoval z zanimanjem. Nasploh so imeli ti tjulni 
navado plavati obrnjeni na glavo (verjetno so se po 5-
ih letih plavanja v navadni smeri odločili malce 
spremeniti in popestriti zadevo). 
 

Zadev je bilo eno-
stavno ogromno, saj 
je ta akvarij res velik 
(baje je največji v 
Evropi, ima tudi 
največ obiska letno). 
Po ogledu smo se 
malo ''martinčkali'' 
na soncu, nato pa 
odšli pogledat 
mesto. Za nek res 

konkreten opis mesta rajši poglejte Lonely planet ali 
pa kaj podobnega, kajti po akvariju in neprespani noči 
res nismo bili prisebni:).  
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Informativni dan na 
oddelku za biologijo

Genova sama je v mojem pogledu nekak križanec med 
socialistično arhitek-turo in bogato zapuš-čino iz 
časov trgov-skih republik; cerkva je ogromno oz. smo 
si jih entuziasti ogle-dali kar v zaporedni vezavi. Po 
negodo-vanju dela skupinice, češ, da to že bolj 
spominja na pohod ranjencev iz Neretve in Sutjeske, 
smo se usedli v neko kavarno na super kapučino, nato 
pa smo se razdelili – na aktivne in pasivne iskalce 
hrane. »Aktivni« smo odšli na lov za restavracijo, kjer 
bi lahko dobili pašto in pice, a le-te bodisi niso bile 
odprte za strežbo bodisi nam niso ustrezale. Zato smo 
se pomikali venomer naprej in srečevali pasivne 
iskalce, komenzale, ki so se nam po enem petem 
srečanju že prav nesramno smejali:) (kajti nam se je 
kao mudili iti jest, pa smo v bistvu hodili po istih 
poteh in z isto hitrostjo kot oni). Kako je večini v 
končni fazi uspelo potešiti lakoto, ne vem, kajti sam 
sem s sošolko odšel nazaj gor v blodnjak ulic in po 
pomoti sva našla po 2h minutah kitajsko restavracijo, 
kjer sva se prav nesramno najedla.  

 
Sledil je zbor (ob 20 h) in kljukanje ter odhod. Ker nas 
je do Belega mesta (ne, ne Minas Tirith, Ljublja-na) 
ločevalo 625 km, smo se na avtobusu zopet predajali 
muziki. Po nekaj postankih – na enem smo gledali 
tudi začetek luninega mrka – in filmih (še dobro, da je 
bil to TAXÍ, nas vsaj ni skrbelo, da bomo kam 
zamudili, lol ... nas je pa bolj skrbelo naše življenje, 
če je avtobusar res »fan« Taxija) ter petju smo ob 
približno pol peti uri zjutraj prišli nazaj pred 
ljubljanski ZOO. Zbiral sem še interesente za v katrco, 
a so se ljudje čudežno hitro porazgubili v meglo, tako 
da nam ni ostalo drugega, kot da druženje  ob 
morebitnih opojnih substancah in ob nagih plesalkah 
(plesalcih) organiziramo kdaj drugič. Tudi biobruci 
smo odpujsali domov in tako se je v nedeljo v temi 
končal izlet v Genovo. 

Če koga zanima kaj o akvariju samem, lahko klikne 
na: www.acquario.ge.it. Snovalci so pozabili morda 
samo na eno malenkost: ne govorimo vsi italijansko ... 
in tako je stran pretežno v jeziku sosednje dežele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srečka 
 

a AntiR posebna poročevalka 
Srečka in njen pomočnik Bruc 007 
(njegov vzdevek je poseldica 

poznih nočnih ur, ko je nastajal moj del 
prispevka, ter dejstvo, da imam včasih 
preveč domišljije.) 
 

 
 
Bio team informativnega dne                             Foto: Katja 
 
Letos me je doletela ta častna naloga, da sem se za 
dober mesec iz študentke drugega letnika biologije 
prelevila v soorganizatorko informativnega dneva oz. 
organizatorko, kar se tiče sodelovanja študentov. Naši 
dve urednici sta me zato prosili, da vam zaupam par 
besed o tem, kako sem se počutila v tej vlogi in če so 
bile zanjo potrebne posebne priprave, ter da bodočim 
generacijam organizatorjev podelim kakšen zlata 
vreden nasvet (zdaj je ena in edina priložnost, da ga 
dobite zastonj in se vam zanj ni treba odkupiti z 
mastnimi denarci ☺). 
 
Dejstvo je, da ko se neke stvari prvič lotiš, je težko, 
ampak imamo srečo, da obstaja naš Damjan, ki nam v 
takih trenutkih priskoči na pomoč. Kaj bi mi brez 
njega?! 

Z
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Utrinki iz informativnega dne                   Foto: Ana Šimenc 
 
Torej, priprave na vlogo organizatorke so bile 
dolgotrajne in so zahtevale popolno kondicijo, tako 
fizično kot psihično, saj je bilo treba dobro natrenirati 
prste, da so zdržali tempo pošiljanja mailov in 
zdresirati živce, da jih nismo prevečkrat izgubili.☺ Ne 
se prestrašiti, vsa stvar sploh ni tako zahtevna, samo 
dan pred njeno izvedbo boste razmišljali, če ni 
slučajno bolje, da si preventivno rezervirate sobo na 
zaprtem oddelku  NLP. Dejansko je najtežja stvar pri 
sami organizaciji to, kako prepričati ostale študente, 
da nujno potrebujete njihovo pomoč in da je brez njih 
informativni dan obsojen na propad.  
 
V skrajni sili, ko še zadnji moment ne veš, ali se bo 
vsa stvar izšla, in ko si obupal nad tem, da ti bo kdo 
prostovoljno odgovoril na 1001 mail, v katerem si mu 
poskušal povečati ego z dejstvom, da je nepogrešljiv 
in sploh najpomembnejši člen, se pač poslužiš 
drastičnih ukrepov in se spremeniš v tirana, ki teži 
ljudem po sms-ih, jih kliče, jim pušča sporočila na 
tajnici in jim nazadnje ves obupan ponuja tudi visoke 
doživljenjske odškodnine, saj ga uspejo prepričati, da 

je katastrofa, če zapravijo en sam prost počitniški dan 
za to, da ga preživijo na faksu in naredijo s tem nekaj 
koristnega.  
 
Doživljenjske odškodnine so malo pretirane, vsekakor 
pa jim je bilo obljubljeno druženje s svojimi 
študentskimi kolegi, obilica kave, piškotov, čipsa in 
spoznanje, da so profesorji, asistenti in ostali 
zaposelni na faksu pravzaprav povsem običajni ljudje, 
s katerimi se da zabavati prav tako kot s študenti, 
česar se na predavanjih prav gotovo ne nauči. 
 
Letošnji informativni dan je dobro uspel, predvsem po 
zaslugi vseh, ki so si vzeli čas in nam priskočili na 
pomoč. Bili ste super ekipa in lahko rečem, da če bom 
drugo leto spet v tej vlogi, si želim, da bi bila moja 
ekipa tako dobra, kot je bila letošnja, le malo več 
prostovoljnih kandidatov bi si zaželela (mogoče bo to 
moja letošnja želja za vse Božičke, Dedke mraze,itd, 
ki se na nas spomnijo v decembru ☺). 
 

 
 
Dokaz kako se da zabavati na faxu           Foto: Ana Šimenc 
tudi v soboto v zgodnjih jutranjih urah  
 
 
Da pa ne boste izvedeli samo mojega pogleda na 
informativni dan, sem prosila enega izmed naših 
letošnjih nadebudnih bruckov, ki je imel to »nesrečo«, 
da ga poznam že od prej in je bil zato na večjem udaru 
pri teženju, čeprav priznam, da je bil eden izmed 
redkih prostovoljnih kandidatov, da vam še on zaupa 
svoj pogled na informativni dan, na njegove priprave 
in na to, kako je bil dejansko izveden, ter kakšna je 
njegova izkušnja s sodelovanjem pri pripravi le-tega. 
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Ponosna »bio informatorka« Ana             Foto: Vesna Grgur 
 
Bručan - Brucev pogled na informativni dan na 
Oddelku za biologijo 
 
“Prisežem .. za nič nisem kriv. Hodim na vaje, skice 
delam, sem na predavanjih, …” 
… “NEEEEEEEE!” 
 
Ampak ja! Bil sem vpotegnjen v ekipo študentov in 
študentk, ki so imeli nalogo budno in z nasmehov 
pednjati po faksu 9. in 10. februarja 2007, ko se je po 
vseh fakultetah in njihovih oddelkih odvijal 
informativni dan. Na našem »novem« oddelku za 
biologijo so ta dva dneva vsi sodelujoči pričakovali 
mogoče še s tančico večjim pričakovanjem in 
zanimanjem, kot prejšnje; prihaja namreč Bologna à 
la carte! Kaj več o njej si lahko preberete na domačih 
straneh skoraj vseh fakultet v Sloveniji in čeravno gre 
po nekaterih virih za sistem, ki ga v Evropi domala 
ponekod že opuščajo, ga mi veselo sprejemamo (kot 
9-letko☺). 

 

 
 

Sara                                        Foto: Ana Šimenc 
 
Glede same izvedbe sem bil naprošen, naj še malo 
povem … Meni se zdi, da priprave na informativca 
delujejo tako kot vse ostalo: če hočeš, da bo res dobro 
izpadlo, in če se ti dá organizirat, če si kot organizator 
totalno noter (in ob pogoju, da premoreš toliko pameti 
in samo-organizacijske žilice, da se »zrajtaš« kakšne 
tri tedne ali celo mesec dni prej, potem zadeva 
enostavno mora ratat. 
 
 
Nisem si še čisto na jasnem, ali pri tej organizaciji 
sodeluje tudi in v koliki meri je to stvar samega 
oddelka za biologijo in njegovih profesorjev in 
asistentov, ampak na splošno mislim, da bi se dalo za 
tak velik dogodek tudi malo bolj potruditi. Recimo, da 
bi po šoli tekalo več profesorjev ali pa predvsem 
asistentov, da bi v predavalnicah, postojankah, kamor 
peljejo(mo) bodoče bruce, morali biti sami najboljši 
profesorji, z darom javnega nastopanja. (Katja, 
oprostite – in res ne želim biti nespoštljiv – ampak to, 
da se bodočim brucem razlaga o taki specifiki, kot so 
strige naših tal in to še z malce ''pravljičarskim'' 
glasom, pač ne bo dalo trum novih študentov, kajne?) 
Po drugi strani pa je morda res in je tako tudi 
prevladujoče mnenje (?) – tudi sam v neki meri 
mislim tako, da ni naš smoter, da bomo naredili celo 
oglaševalsko akcijo in totalno pozitivno šokirali 
biobruce, kajti biologijo naj študira tisti, ki ga to 
zanima, kajne? (+službe in to☺. Čeprav bo za tiste 
dobre in marljive vedno kaj na razpolago, vsaj mislim, 
da.) 
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RTŠB  
Cerknica 2 

Sama organizacija takega dogodka se mi niti ne zdi 
tako zahtevna, saj gre predvsem za zbobnanje ljudi na 
kup in konstantno preverjanje, ali vsi ti, ki so rekli, da 
pridejo, dejansko tudi pridejo. Morda bi bilo lahko 
malce več biobrucev in pa kakšen 3. ali 4. letnik več – 
kajti le-te lahko bodoči brucki tudi kaj vprašajo, tako, 
pod roko. 
  
Super pa se mi je zdel živalski vrt v sredini, ki ga 
imamo vedno – bil je tudi na mojem informativcu 
pred tremi leti … To, da se se vsi prisotni in načelni 
pozabavajo s tarantelo in gekonom in da vidijo ščurke 
gomazeti, je res fino☺. Meni je bilo na mojem 
informativcu super tudi to, da sem lahko oboril lasten 
DNA … Kul☺. 
 
Ocena: kul ++. Pridem tudi naslednje leto ☺. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mixy 
 

a internetni strani društva 
študentov biologije pod povezavo 
“RTŠB” so navedene letnice 

preteklih raziskovalnih taborov. Če kdo 
slučajno še ni vedel, koliko jih je bilo, sem 
jih preštela za vas – 18!  Se pravi 18 
poročil mentorjev, 18 različnih lokacij, 18 
člankov v Antirepresorju, ki ima, verjeli ali 
ne, še daljšo tradicijo. (Več o tem si prav 
tako lahko preberete na spletni strain 
DŠB pod povezavo “Antirepresor”. Malo 
reklame☺ o.a.)  

 
Ptičarska skupina  

Prav zato je težko spisati kaj novega o tem velikem 
projektu ali vsaj na način, ki še ni bil uporabljen. 
Zaradi okoliščin sem se odločila, da lanskoletni tabor 
opišem predvsem kot mojo osebno izkušnjo. Nočem 
napisati članka, ki bi zvenel kot prepisani dnevnik, 
zato se bom rajši osredotočila na značilnosti tabora, ki 
sem se jih kot “frišna” udeleženka kmalu začela 
zavedati.  
 
Bistvo tabora so hierarhija, disciplina in strokovno 
delo, povezano z zabavo. V tem vrstnem redu. Naj 
razložim: hierarhija in disciplina sta seveda povezani. 
Na vrhu lestvice je organizator. Že dolgo pred samim 
začetkom tabora se dogovori za kraj nastanitve in 
razne druge formalnosti.  
 
Tekom tabora skrbi za delitev nalog, organizacijo 
dežurstev. Njegova naloga je vzdrževati disciplino, 
zato kmalu postane znan kot velik težak in/ali strah in 
trepet frišnih udeležencev. Vendar mu tega ne 
moremo očitati, saj če priznamo, organizacija tako 
uspešnega projekta in na takem nivoju ni lahka, 
predvsem pa požre veliko živcev. 
 

 
 
Mentorska večerja 
 
Vzporedno z njim so mentorji delavnic. Če je 
organizator glavni v prostem času in na samem centru 
dogajanja, so mentorji glavni na terenu in pri 
raziskovalnem delu. Oni vzdržujejo disciplino pri 
raziskovalnem delu, ob pol petih zjutraj podijo svoje 
varovance na teren in/ali jih ob treh zjutraj milostno 
pustijo v postelje po deset urnem pohajkovanju po 
terenu in/ali držijo tempo pri šest urnem zasledovanju 
določene redke živali, ki pride na plan samo ob 
žgočem soncu.  
 
Da ne bo kdo klical Zdenke, naj takoj povem, da 
pretiravam, čeprav se v vsaki informaciji skriva vsaj 
del resnice (tako pravijo). Urnik terenskega in 

N 
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laboratorijskega dela je seveda odvisen od vsake 
skupine sebej in tudi ob ekstremnih urah, vendar 
pridejo vmes tudi bolj sproščeni dnevi ali če imajo 
udeleženci srečo, dež (hec☺). 
 

 
 
Navdušena ptičarka 
 
Proti dnu lestvice pa pridejo na vrsto ostali 
udeleženci, seveda tudi po različnih etažah, 
odvisno glede na število udeleženih taborov. Svoj 
položaj lahko seveda izboljšaš s trudom, 
morebitnim predhodnim znanjem o predmetu 
preučevanja svoje skupine ali celo s »social 
skills«, ki ti slej ko prej prinesejo nove veze in 
poznanstva. Izkoristiš jih lahko, če ne prej, po 
vsakem napornem delavniku, ko je na vrsti 
popoldne ali vsaj večer sproščenega druženja, 
preprečevanja dehidracije in splošnega dviga 
morale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takrat nazivi nimajo vrednosti in to je čas, ko le 
spoznaš, da nihče od avtoritete ni taka pošast, kot je 
mogoče videti na prvi pogled. Sem že omenila, da 
nam na dan piknika mentorji tudi skuhajo večerjo? 
 

 
 
Gams 
 
Kot sem že enkrat omenila, zgornji grobi opisi 
taborskih kast niso tako grozljivi, kot se na prvi 
pogled sliši. Poleg tega imajo udeleženci tabora 
izredno prilagodljivost, vzdržljivost in  kondicijo, če 
ne, smo jo pa zagotovo pridobili. Zagotovo pa imamo 
željo po novem znanju in pridobivanju izkušenj, česar 
na taboru ne zmanjka.  
 
 
Mislim, da vam bo velika večina, ki se je udeležila 
kateregakoli tabora, povedala, da ji/mu ni bilo žal da 
se je tabora udeležil. Kljub zgoraj naštetim dejstvom. 
In predvsem zaradi njih. 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Dve stvari sta, ki ju je treba ločevati:  
človek in družba. Preden se zgražaš nad 

družbo, se vprašaj, če si kot človek  
res storil svojo dolžnost."  

(Rihard Jakopič) 
 

 
Dolgčas je naš največji sovražnik.  

(Voltaire) 
 

Velika stvar je misliti v nesreči na dolžnost. 
(Demokrit) 

 
Domišljija je važnejša od znanja.  

(A. Einstein) 
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Fotonatečaj časopisa 
Antirepresor 

 
 
 
 
 
 
 
Ana Šimenc in Vesna Grgur 

 
etos je revija Antirepresor 
organi-zirala svoj prvi 
fotografski natečaj z naslovom 

»Narava, ohranimo jo ...«. Veseli naju, da 
je bil odziv na natečaj tako velik; prispelo 
je namreč 63 fotografij 23 fotografov. Na 
tem mestu se vsem sodelujočim 
opravičujeva zaradi nekoliko ohlapnih 
»pravil«, hkrati pa se zahva-ljujeva tistim, 
ki ste naju na to opozorili. Tako bova 
lahko v prihodnje postavili nekoliko bolj 
natančna pravila glede velikosti in števila 
poslanih fotografij in še nekaterih drugih 
malenkosti. Strokov-no žirijo našega 
fotonatečaja sta sesta-vljala prof. dr. Tom 
Turk in dr. Tomi Trilar, nestrokovni del pa 
sva bili urednici Antirepresorja, Ana in 
Vesna, najine skupne točke so štele toliko 
kot točke enega člana strokovne žirije. 
 
 
Strokovna in »nestrokovna« žirija sta imeli kar težko 
delo, ko sta morali izmed vseh poslanih fotografij 
izbrati 10 in jih oceniti po različnih kriterijih. 
Strokovna žirija je fotografije ocenjevala glede na 
izvirnost, kompozicijo in tehnično kvaliteto. V 
vsaki kategoriji je lahko fotografija dosegla največ 10 
točk. Nestrokova žirija je ocenjevala fotografije glede 
na motiv in sporočilo. Vsako fotografijo smo ocenili 
posamezno, tako da si je lahko več različnih prislužilo 
enako število točk v določeni kategoriji.   
 
 
Člani žirije imamo očitno zelo različen okus, saj smo 
se glede točk strinjali le pri eni fotografiji. Lahko pa 
tako z gotovostjo trdimo, da si je ta fotografija 
resnično zaslužila 1. mesto. Zmagovalec Miha Žlindra 
bo za nagrado prejel, kot že rečeno, razvijanje 
fotografij in razstavo v avli Biološkega  središča 
(Večna pot 111) s slovesno otvoritvijo, ki bo konec 
meseca marca.   

 
 

 

1. mesto 
MIHA ŽLINDRA,  

Žeja (90 točk) 
 
 

 
 
 

2. mesto 
MIHA ČRNIGOJ, 

Tudi dihanje je kdaj TežkO (62 točk)  
 
 

 
 

 

L 
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3. mesto 
MIHA KROFEL 

Žirafi (58 točk) 
 

 
 
 

ZMAGOVALCI POSAMEZNIH 
KATEGORIJ 

 
Žirija se je strinjala, da si tudi zmagovalci posameznih 
kategorij zaslužijo omembo v naši reviji. Miha 
Žlindra, zmagovalec našega fotonatečaja, si je s 
fotografijo Žeja prislužil najvišje število točk v 
kategoriji IZVIRNOST (17 točk od možnih 20) in 
TEHNIČNA KVALITETA (20 točk od možnih 20). V 
kategoriji KOMPOZICIJA sta fotografiji Žeja (Miha 
Žlindra) in V pričakovanju sonca (David Dobnik) 
dosegli enako število točk (18 točk od možnih 20). V 
kategoriji MOTIV sta enako število točk dosegli 
fotografiji Mravlja (Janja Zver) in Žeja (Miha 
Žlindra), 19 od možnih 20. V kategoriji SPOROČILO 
je najvišje število točk dobila fotografija Mravlja 
(Janja Zver), 19 od možnih 20. 
 

 
 

DAVID DOBNIK  V pričakovanju sonca 
 

 
 
 

JANJA ZVER,    Mravlja 
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INTERVJU S  STROKOVNIMA 
ČLANOMA ŽIRIJE NAŠEGA 1. 

FOTONATEČAJA 
 
prof.dr. Tom Turk 
 

 
 

Foto: Ana Šimenc 
 
Vaše ambicije v otroštvu; ko bom velik, bom ... 
 
Že zelo zgodaj, v 4. razredu, sem bil odločen, da bom 
biolog. Vedno me je bolj zanimala morska biologija in 
predstavljal sem si, da bom biolog na kakšni ladji. To 
se sicer ni čisto uresničilo, se pa je vsaj v nekaterih 
segmentih.    
 
S čim se profesionalno ukvarjate? 
 
Na študij biologije sem se vpisal predvsem zaradi 
zoologije, ampak mi je zelo hitro postalo jasno, da to 
ni to, predvsem zaradi zelo klasičnih pristopov in 
včasih zelo duhamornega poučevanja. Že v 2. letniku 
sem se odločil za molekularno biologijo, biokemijo. 
Tudi zato, ker sem imel srečo, da smo bili kot 
študentje v 2. letniku na Nepalu in na Šri Lanki, 
skupaj z nekaterimi profesorji in asistenti, med drugim 
tudi s  prof. Lebezom, ki je bil takrat profesor 
biokemije na oddelku in vodja katedre. Veliko smo se 
pogovarjali o teh stvareh in kar nekaj se nas je 
navdušilo za biokemijo oz. molekularno biologijo.  
 
Tako sem iz zelo terenskega raziskovalca postal bolj 
laboratorijski raziskovalec. Kljub temu sem ohranil 
stik z morjem. Tudi delo na sami biokemiji je bilo 
povezano z morjem, saj smo izolirali toksine iz 
morskih organizmov. Vsake toliko časa smo jih 

morali nabirati, večkrat smo morali uporabljati 
potapljaško opremo. To je bil spoj tistega, kar sem si 
želel, in tistega, s čimer sem se kasneje ukvarjal.  

 
 

Foto: prof. dr. Tom Turk 
 
Kako resno in koliko časa se ukvarjate s 
fotografijo?  
 
S fotografijo sem se resneje začel ukvarjati, ko sem 
začel fotografirati pod vodo. S kopensko fotografijo se 
nisem veliko ukvarjal. Leta 1979 sem naredil izpit za 
potapljača, od tega je že skoraj 30 let. Že naslednje 
leto sem imel svoj prvi fotoaparat, Nikonusa, s 
katerim sem začel fotografirat pod vodo. Sicer pa 
fotografiram tudi na potovanjih in počitnicah, vsak 
dan pa ne hodim fotografirat.  
 

 
 

Foto: prof.dr. Tom Turk 
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Katere motive najraje fotografirate? 
 
Nedvomno je to biološka fotografija v širokem 
pomenu besede, večinoma vezana na morje in 
podvodno fotografijo. Rib ne slikam preveč rad, 
zanimajo me predvsem drobne stvari, ki jih večina 
ljudi spregleda. Pri kopenski fotografiji pa predvsem 
makrofotografija.  
 
Kaj Vas je pritegnilo, da ste izbrali ravno to 
fotografijo?   
 
Fotografija je izvirna, grafično in kompozicijsko pa 
daleč najboljša. Sama ideja je zelo nenavadna. Imam 
pa nekoliko slabe vesti, ker imam občutek, da je bila 
fotografija obdelana v Photoshopu. Nekako si ne 
predstavljam, kako lahko združiš črno-belo fotografijo 
z barvno.  
 

 
 
Fotografija Janje Zver, Pika poka, ki jo je prof.dr. Tom 
Turk ocenil kot najboljšo.    
     
 
Kakšen je Vaš vtis o našem fotonatečaju? 
 
Sem velik pristaš biološke fotografije in vem, da je 
določene fotografije zelo težko posneti. Velikokrat je 
na natečajih težava v tem, da redkost določene 
živalske ali rastlinske vrste ne prinese nobenih bonus 
točk. Prav tako ne prinese dodatnih točk, če je zadevo 
težko slikati ali ne. Nagrade vedno dobijo tehnično 
dovršene in kompozicijsko uravnoteženo fotografije. 
Razen, če se ocenjuje redkost ali težina posnetka, kar 
pa je na natečajih zelo redko.  
 
Ste pričakovali tak odziv na fotonatečaj? Kakšen 
je Vaš splošni vtis o fotografijah? 
 
Če sem odkrit, nekaterih posnetkov jaz osebno nikoli 
ne bi poslal na fotonatečaj. Vendar ima vsak, ki želi 
poslati fotografijo, vso pravico, da jo pošlje. Je pa res, 
da dalj časa kot fotografiraš in ko vidiš že na tisoče 
fotografij, tvoji standardi rastejo. Fotografija, s katero 
si bil pred desetimi leti zadovoljen, danes ne zadosti 
več tvojim standardom. Ko se že toliko časa ukvarjaš 
s fotografijo, ugotoviš, da je na vsakem posnetem 

filmu ena dobra fotografija in mogoče na tri posnete 
filme kakšna zares dobra.  
 
Kaj pa menite o ocenjevanju? 
 
Če želite narediti tečaj poseben, dajte v točkovalno 
lestvico tudi redkost posnetka ali njegovo težino.   
 
Kaj menite o zmagovalni fotografiji? 
 
Tehnično je to zelo dober posnetek. Fotografija je zelo 
izvirna. 
 
 
 
dr. Tomi Trilar 

 
Foto: Ana Šimenc 

 
Vaše ambicije v otroštvu; ko bom velik, bom …  
 
Biolog, pa tudi astronavt.  
 
 
S čim se profesionalno ukvarjate? 
 
S preveč stvarmi. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije 
vodim Kustodiat za nevretenčarje in Bioakustični 
arhiv. Cilj Arhiva živalskih zvokov je zbrati vsa 
oglašanja in petja živali v Sloveniji. Poleg tega 
raziskujem pojoče škržate v JV Evropi, na 
Balkanskem polotoku in v JV Aziji. Ukvarjam se tudi 
z zunanjimi zajedalci sesalcev in ptičev; to so klopi, 
bolhe in tri družine Dipterov. Sodelujem z medicinci 
in veterinarji pri raziskavah zoonoz, to so bolezni, ki 
se z živali prenašajo na človeka, npr. hantavirusi, 
borelia, zadnje čase pa tudi ptičja gripa. VURS me je 
npr. najel za zbiranje vzorcev divjih vodnih ptic za 
monitoring ptičje gripe.  
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Kako resno in koliko časa se ukvarjate s 
fotografijo? 
 
Resno se nisem nikoli. Zelo malokrat grem na teren, 
da bi nekaj fotografiral. Ponavadi fotografiram poleg 
terenskega dela, dokumentacijsko ali pa, če naletim na 
kakšno žival ali rastlino, ki me iz kakršnega koli 
razloga pritegne. Dveh stvari naenkrat se namreč ne 
da početi; če grem na teren z mikrofonom in 
snemalnikom, zelo težko fotografiram. Sedaj, ko so 
kompaktni digitalci je to sicer nekoliko lažje, včasih, 
ko smo vse delali na diapozitive, pa je imela celotna 
oprema 15 kg in obojega hkrati, torej 30 kg, se ne da 
nositi. 
 
Katere motive najraje fotografirate? 
 
Zavestno sem se odločil, da ne bom investiral v opremo za 
fotografijo ptic, saj je takih fotografov v Sloveniji dovolj. 
Tako, da fotografiram vse ostalo, kakšen motiv, ki me 
prevzame oz. redka vrsta, mutacija ali pa estetski motiv, 
predvsem pa drobne organizme, torej makrofotpgrafija. 
Veliko fotografiram na potovanjih in počitnicah. 
Precej forografiram skozi lupo in mikroskop, kar pa je del 
moje profesionalne usmeritve.  
 
Kaj Vas je pritegnilo, da ste se izbrali ravno to 
fotografijo? 
 
Opomba: dr. Trilar je najbolje ocenil fotografijo, ki je 
zasedla 2.mesto, fotografa Mihe Črnigoja, Tudi 
dihanje je kdaj TežkO 
 
Šolska kompozicija, dvakrat zlati rez v obeh smereh 
in odlična svetloba. Moti mogoče le to, da je žival 
udomačena. 

 
 
Galebji perojedi (Saemundssonia lari)            Foto: T. Trilar 
 
Kaj menite o zmagovalni fotografiji? 
 
Slika je dinamična, ima odličen izrez in lepo svetlobo, 
ki je kombinacija osvetlitve s flešom in naravne 
svetlobe. 

Ste pričakovali tak odziv na fotonatečaj? Kakšen 
je Vaš splošni vtis o fotografijah? 
 
Precej je dobrih, je pa tudi nekaj slabih. Običajen 
fotonatečaj. Že v osnovi pa sem izločil dela, ki so se 
mi zdela obdelana v grafičnih programih. V dobi 
digitalne fotografije sem pričakoval večji odziv 
študentov. Mogoče se jim ni ljubilo poslati fotografij 
ali pa so preveč samokritični. 
 
Kaj pa menite o ocenjevanju? 
 
Dobro je, da žirija skupaj ocenjuje fotografije. Ljudje 
se namreč tako veliko naučijo, zaradi različnih mnenj; 
enemu je tako všeč, drugemu drugače. Verjetno bi bil 
vrstni red najboljših fotografij še vedno enak, je pa 
vsekakor lažje in boljše, če se žirija o točkah 
posvetuje. 
 

MIHA ŽLINDA, ZMAGOVALEC 
FOTONATEČAJA 

 
Zmagovalec našega fotonatečaja je 20 letni študent 
drugega letnika vodarstva in komunalnega inženirstva 
na Gradbeni fakulteti v Ljubljani. S fotografijo se 
malo resneje ukvarja približno dve leti. Objavlja na 
različnih fotoportalih in je član Fotokluba Ljubljana. 
Lani je zmagal na Magovem fotonatečaju. Nekatere 
njegove fotografije so bile nagrajene kot fotografije 
tedna, uvrstil pa se je tudi na peto mesto v boju za 
fotografa leta.  
 
Prejšnji mesec je imel prvo samostojno razstavo v 
Rogaški Slatini. Najbolj pri srcu mu je street 
fotografija, živali in narava. Rad ima nostalgične, 
kontrastne in grafične fotografije, šum ga ne moti. 
Poleg fotografije se ukvarja tudi s športom, rad potuje, 
prebira fotografske knjige in revije, zahaja na razstave 
in posluša dobro glasbo. Honorarno slika za revijo 
Hopla in oddajo Hribar. 
 
Otvoritev fotografske razstave bo 

26.3.2007 ob 19-ih, 
v avli Biološkega središča. 

Vsi lepo vabljeni! 
 
 
 
 
 

 
"Žena je nesreča, toda noben dom  
naj ne ostane brez te nesreče."  

(Perzijski pregovor) 
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 Klimatske spremembe 
razvoja 

 
 
 
 
 

 
Primož Bizjan 
 

 starih časih so se ljudje 
pogovarjali. Sedeli so v krogu ob 
ognju in praspomin vseh rodov 

se je pretakal skozi pravljice in zgodbe. V 
njih se je naprej prenašalo tudi znanje o 
naravi človeka, slavil se je njegov pogum, 
požrtvovalnost, razodevala se je moč 
ljubezni in dobrote ter na drugi strani sila 
človekovega zla in hudobe. Kakor daleč je 
segal nazaj spomin starih ljudstev, se je 
čas menjal z letnimi časi in le najstarejše 
pravljice ter miti so dosegli rob mraza, 
zadnjo ledeno dobo ... 
 
Zdaj, v veliki civilizaciji belih, smo že od malega 
naučeni, da smo ljudje današnjega časa veliko 
pametnejši in srečnejši od onih iz starih časov. Na 
prvo karto se zdi, da smo močnejši, ker imamo 
avtomobile in računalnike in ker si lahko v trgovini 
kadarkoli kupimo skoraj vse ... 
 
Pa se malo pozabavajmo s temi miselnimi vzorci, ker 
je iskanje resnice, naj bo še tako neprijetna, vendarle 
edino odrešujoče. Še posebej v letu 2006.  
 
Najprej si dovolim nekaj filozofskih premetov o 
kvaliteti življenja danes. Imamo veliko stvari, ki jih 
prvotni ljudje niso imeli. Zobozdravstvo, lekarne, 
šole, domove za starejše občane, športne parke, 
formulo ena, narodnozabavne ansamble, internet, 
Merkator in sosede, sijoče avtomobile, kockaste hiše, 
evropsko vojsko, pralne praške, umetni paradižnik, 
cepljenje proti boleznim, banke, življenjska 
zavarovanja, službe, parlament, avtoceste, letalski 
promet ... Toliko o tem, kaj imamo. Imamo ogromno. 
Toda se v svoji biti še nismo spremenili. Še vedno 
nam je osnovna želja sedeti nekje na toplem in se 
dobro imeti. Še vedno ni odgovorov na večna 
vprašanja o smislu in njegovih robovih.  Še vedno se 
rodimo iz ženske in neizprosno nas smrt raztelesi v 
zemljo. Še vedno želimo biti zdravi in siti. Še vedno 
želimo biti uspešni in spoštovani.  
 
Predvsem pa si želimo ljubiti in biti ljubljeni. In 
današnji človek skoraj gotovo nima drugačnih 

duhovnih potencialov, kot jih je imel človek izpred 
tisoč let. In vse zgoraj našteto, kar je civilizacija 
izumila, je z namenom, da bi čovek lahko čim bolje 
uresničeval osnovne življenske potrebe po zdravju, 
moči in ljubezni. Hm, pa jih uresničuje bolj uspešno 
kot nekdaj? 
 
Ste prepričani, da je človeštvo bolj zdravo kot nekoč? 
Civilizacijske bolezni se seštevajo s pretnjo onih, ki 
jih trenutno držimo na kratkem z antibiotiki. 
Civilizaciji nezadržno pada imunski sistem. So starejši 
ljudje res bolj zadovoljni v domu za ostarele, kot so 
bili včasih v krogu družine? Je formula ena bolj 
zanimiv in zdrav šport, kot so bile konjske igre v 
stepi? Je poslušanje instant glasbe zdravilnejše in bolj 
občuteno, kot je bilo živo petje in igranje? Če so 
pralni praški čisti, zakaj zaradi njih umirajo vodotoki? 
Je moč življenskega zavarovanja večja od življenske 
sile človeka, ki je živel in preživel zunaj s 
sposobnostmi, ki jih je kalil v praksi? Je današnji 
tempo življenja kaj manj stresen, kot je bilo 
obdelovanje svoje zemlje ali lov? Ali nam ne dviga 
pokrovke prav diabolično sprenevedanje civilizacije, 
ki nas ovija s svojo lažnivo udobnostjo in svobodo, 
hkrati pa običajnega malega človeka tare kolesje 
sistema.  
 
Ta prekleti denar, ki ga pridelujemo iz krvi in živcev 
in našega časa – da z njim krmimo položnice brez 
konca in kraja, da se prevažamo po asfaltnih trakovih, 
zaprti pred dotikom zraka v domišljavih škatlah, jezni 
nase in na svet, vseskozi z občutkom, da nismo tam, 
kjer bi hoteli in po vsej logiki človeške narave morali 
biti. Vse postaja le asfaltna pot, buljenje v zaslon, pitje 
kave in blebetanje o nepomembnostih. O, koliko besa 
je zaprtega v škatlah, groza!   
 
Nič nimam proti temu, da zagovarjate novi čas in 
njegove pridobitve, vendar hočem le povedati, da 
kakovost velikokrat ni odvisna od zapletenosti in 
izgleda. Še vedno počnemo iste reči, le v okviru 
civilizacije – in premnogokrat se kakovost življenja 
niti ne razlikuje tako hudo. In v čem je pravzaprav 
hakeljc? Hakeljc seveda je in to ogromen ... Ves 
razvoj, ki je prignal stvari do sem, je bil gnan od 
potrebe človeka po osnovnih rečeh, o katerih je že bilo 
govora. In celo kakovost življenja v najbolj 
civiliziranih področjih se ni spremenila. Ker če bi 
meril, kako srečni so bili pripadniki starih ljudstev in 
kako srečni so ljudje današnjih populacij, bi ugotovil, 
da bistvenih razlik ni, če pa so, se bojim, da smo mi 
bolj zamorjeni in otopeli, kot so bili staroselci.  
 
Resnično smo neprimerno bolj razvajeni, vajeni 
ogrevanih prostorov, negovani, z bolj nenavadnimi 
barvami las in nohtov, obuti smo v bolj čudne čevlje, 

 V.
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smo bolj debeli, lenobni, polni samih sebe. Torej ves 
razvoj, kot ga poznamo mi, belci, ni prinesel tistega 
osnovnega, zaradi česar naj bi sploh bil. Je pa za 
plačilo udobnosti, negovanosti, velikih hiš in sijočih 
avtomobilov prinesel nekaj drugega – porušenje 
ustaljenih podnebnih vzorcev. 

Goti, Al Capone, 
Agropop in  

Jezus Kristus 
...ali po domače: 

Valentinovo 

 
V nekaj desetletjih smo za ceno našega življenskega 
stila dvignili koncentracijo oglikovega dioksida na 
raven, ki ga atmosfera zemlje ne pomni. Za svoj 
umetni svet smo ustvarili tudi umetno ozračje planeta. 
IN TO JE RESNICA. Zato vam povem po 
gozdovniško. Pripravite se! Tisti, ki razumete 
sedanjost, veste, kaj nas čaka. Civilizacija, kot jo 
poznamo, se nagiba h koncu. Podnebne spremembe 
niso to, česar so se pred nekaj leti bali moji kolegi na 
faksu, ko smo pri meteorologiji z Lučko Kajfež 
debatirali o teh rečeh – da ne bo več padal sneg 
pozimi. Ko jim je rekla, da bo še sneg, so se oddahnili 
in stvar je bila za njih rešena. Važno, da bodo smučali 
... Podnebne spremembe, ki prihajajo, pa v resnici 
pomenijo globalno spremembo pogojev za življenje 
na planetu. Zdaj se bo pokazala resnična moč bele 
civilizacije. Moč preživetja.  
 
Avstralski domorodci so brez kakršnih koli pridobitev 
civilizacije preživeli več deset tisoč let. Pa mi? Bomo 
znali preživeti, ko bo prišlo leto brez dežja, da se bodo 
travniki in gozdovi posušili in nas bo zamrznilo od 
septembra do junija? Ko bodo zaradi sprememb 
izginile ptice in se bo živalim v naravi zmešalo? Ko 
bodo na vrata Evrope potrkali milijoni klimatskih 
beguncev z vzhoda? Bodo potrkali? Kadar bo 
Slovenijo na vzhodu preoral tornado? Opazuj nebo, da 
boš videl. Stari pregovori ne držijo več. Jesensko 
deževje izostaja.   
 
Grenlandija se topi. Zelo hitro. V nekaj letih bo izginil 
led severnega ledenega morja. Ogromna Larsenova 
ledena plošča na Antarktiki se je že prelomila in 
stopila v nekaj mesecih, čeprav so ji znanstveniki pred 
kratkim kljub taljenju napovedovali še vsaj sto let. 
Svet se pregreva eksplozivno. Smo tik pred 
klimatskim potresom. Strokovnjaki napovedujejo, da 
se bodo ustaljeni vzorci podrli v nekaj letih. 
 
Zato ojačajte strehe. Zbirajte stara semena. Odvezujte 
se starih vzorcev mišljenja in se pripravite na 
spremembe. Razvoj že zdavnaj ni več potrošništvo ter 
množenje kapitala. Razvoj je postal priprava na 
spremembe. V človeku in naravi. Razvoj je edino še 
delo za zdravljenje ran, ki jih je življenju zadala 
človekova civilizacija.  
 

Le eno možnost imamo, da se izognemo najhujšemu. 
TAKOJ ZDAJ bi se moralo človeštvo ustaviti, sprejeti 
ukrepe, ki bi veljali za vse in nepreklicno, ves nagon 
kapitala po množenju bi se moral absolutno podrediti 
ukrepom za ustavitev izpuščanja toplogrednih plinov. 
Vse šole in vse cerkve bi morale jasno in glasno 
govoriti o tem. Največji onesnaževalec je Amerika. 
Evropa, Rusija in Kitajska ji tesno sledijo. Zdaj pa 
poglej politiko, vladavino kapitala, načrtno otopelost 
ljudi in razumel boš, kaj nas čaka. Prihaja čas velike 
streznitve. Naredi, kar moreš. Vsak korak v pravo 
smer bo štel. Resnično mi je hudo, da moram govoriti 
o teh rečeh. Resnica je neprijetna.  
 
Srečno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Besedilo: Elliot    Vir fotografij: Internet 
 

aj imajo Goti, Al Capone, Agropop 
in Jezus Kristus skupnega? 
Prepusti se radovednosti in beri 

dalje ... 
 

»Od tvojega Valentina«, 
»Bodi moja Valentinka«, 

»Ti si moj srček« in 
podobno je moč slišati 
seveda samo na dan Sv. 
Valentina, 14. februar. 
Agropopovci (še pomnite, 

tovariši?:) si verjetno med 
seboj prepevajo: »Ti si moj 

sonček, ja! Moj zlati sonček, ja,« 
vsi ostali pa po večini ne vemo, zakaj točno Sv. 
Valentin in zakaj 14. februarja. No, kot naravoslovcu 
mi raziskovalna žilica ob pol polnoči en dan pred 
izpitom ni dala miru (saj veste, kako je – konec 
izpitnega obdobja ... Ah, saj vse, kar bo na izpitu, itak 
znam☺.) in tako sem po metodi starega dobrega Ivana 
Lebana odtipkal »g o o g l e.com« in začel iskati.  

 K
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Če ste mislili, da je Sv. Valentin izvorno samo 
ameriški praznik, ste se pač ušteli. Ker so očitno 
Američani kar nekaj stvari prevzeli od Rimljanov 
(simbol orla, senat = svet starcev, cesarja, ...), v 
smislu 'plačaš tri, vzameš 10' tudi Valentinovo prihaja 
od tam.  
 
Ker je bilo ime Valentin dokaj priljubljeno v tistih 
časih, saj besedica valens pomeni toliko kot biti 
močan, lahko med iskanjem naletimo na precej 
Valentinov. Že samo za časa rimskega cesarja 
Klavdija II. Gotskega (umrl je leta 270) so bili trije, ki 
so umrli mučeniške smrti.  

 
 
Kovanec Klavdija II 
 
No, Valentin, ki ga (verjetno) iščemo, je bil v resnici 
duhovnik v Rimu, ki pa mu je trda predla – zaradi 
pritiskov »barbarov« na zunanje meje se je cesar 
sklenil postaviti v bran. Tako naj bi ga skrbelo, da 
bodo možje – vojaki, ki imajo družine – več mislili na 
žene doma (dohh!), kot pa da bi se srčno bojevali, zato 
naj bi prepovedal poroke. Legenda nadalje pravi, da 
naj bi mladim zaljubljencem pomagal duhovnik 
Valentinus in jih na skrivaj poročal. Ker je vest o tem 
prišla na ušesa cesarju oz. prefektu Rima, ga je ta 
vklenil in poklical predse. No, Valentin se ni dal in je 
celo cesarja poskušal spreobrniti v Kristjana, za kar ga 
je seveda čakala smrt. V ječi naj bi nato ozdravil 
slepote ječarjevo hčerko (nekateri viri navajajo, da je 
med drugim zdravil tudi krave, pohabljence ..., Jezus 
II, skratka:)), pred usmrtitvijo pa naj bi ji oz. nekomu 
napisal tudi sporočilce, na katerem naj bi pisalo: »Tvoj 
Valentin«. Seveda se je razplet te zgodbe odvijal ra-
vno okoli 14. februarja, Valentin pa je bi usmrčen 24.  

 
Zadeva pa naj bi 
bila v taki obliki 
izmišljena. Delno 
je resnična, saj je 
znano, da so 
pogani in tudi 
Rimljani v tistem 

času 15. februarja še vedno praznovali Lupercalio, 
dan očiščenja od zlih duhov. (Lupercal je ime jame na 
Pala-tinu, kjer so obred izvajali in naj bi bila tudi 
zatočišče volkulje, ki je ne-govala Romula in Rema.)  
 

Običaj je bil, da se na predvečer tega dne na nek medij 
napiše imena deklet in fantje jih potem izvlečejo. 
Tako so se »poparčkali« za čas tega festivala, lahko pa 
tudi za celo leto, odvisno od volje obeh. No, na 
wikipediji pravijo, da je papež Gelasij v petem stoletju 
prepovedal ta obred (ki naj bi med drugim vključeval 
tekanje golih fantov čez stari del Rima (hm ...) in 
darovanje koz itd.) in namesto njega vseeno dovolil 
večerjo Sv. Valentina (ki je bil pač izbran iz množice 
neznanih mučenikov zaradi svoje prikladne datumske 
smrti) – 14. februar.  Festival je nosil tudi ime 
Februatio, dnevi, v katerih je potekal, pa februatus 
(lat. februare = očistiti); tako je zadnji mesec v starem 
rimskem letu dobil ime februar. Kot zanimivost – 
Shakespearov Julij Cezar se začne med Lupercalio. 

 
 
Eden izmed treh (štirih) Sv. Valentinov – ta je bil iz mesta 
Terni. 
 
Kaj pa ljubezenska sporočilca? Ta pa so novejšega 
datuma, saj če ne gre verjeti zgodbi o sporočilu iz 
ječe, nam zgodovina hitro postreže z drugimi podatki: 
v eni svojih pesmi, ki je bila napisana ob 1. obletnici 
poroke za kralja Riharda II. in njegovo ženo (oba sta 
bila stara 13, 14 let), je leta 1382 Geoffrey Chaucer 
napisal:  
 

"For this was on seynt Volantynys day 
Whan euery bryd comyth there to chese [chose] his 

make [mate]." 
 

Poroka je bila sklenjena 2. maja, kar pa po liturgičnem 
koledarju sovpada z dnem Svetnika Valentina iz 
Genove. (Poleg tega pa, kot zabavljivo pravi članek na 
wikipediji, se sredi februarja v Angliji ženi zelo malo 
ptičkov, zato je 2. maj še toliko bolj logičen datum.) 
 
Drugo, bolj znano zgodovinsko ljubezensko sporočilo, 
pa je tisto iz leta 1415, ki ga je svoji ženi iz ječe v 
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londonskem Towerju (pa kaj je z Valentini in ječami, 
'prašaš?) napisal Charles, vojvoda Orleanski. V 
'sodobnem' času se je navada pošiljanja Valentinov v 
19. stol. prenesla iz Evrope v Severno Ameriko in 
okoli leta 1847 se je že začela prva masovna 
proizvodnja (idejo je podala hčerka nekega tiskarja, 
Ester Howland).  
 

Načeloma velja, da ob tej 
priložnosti podari moški 
ženski rožico(-e) in 
čokolado(-ice☺), ampak to 
šele od druge polovice 20. 
stoletja. (Na Japon-skem, 
npr., morajo dati ženske 
čokoladice vsem moškim 
sodelavcem, po-znajo pa 
tudi bolj intimna in 
prijateljska darilca.)  
 
 

Čestitka iz leta 1910. 
 
Ker nič ni zastonj oz. bi rad vsak pristavil svoj 
piskerček, je diamantna industrija leta 1980 
»spromovirala« Valentinovo kot priložnost za dajanje 
nakita svojim ljubljenim. In tako pridemo končno do 
začetka: želja po zaslužku je od tega trenutka dalje 
gnala vse trgovce in oglaševalce, da so besno 
oglaševali dan Sv. Valentina, kot »The priložnost«, 
ob kateri je seveda treba obdariti bližnjega. Kot 
zanimivost naj povemo, da Zveza voščilnic S. 
Amerike (ne sprašujte …) ocenjuje, da se letno po 
svetu pošlje kako milijardo Valentinovih voščilnic, 
kar postavi Valentinovo takoj na drugo mesto za 
Božičem.  
 
Še nekaj za bolj feministično navdahnjene duše: 14. 
februarja leta 1400 je bilo ustanovljeno Visoko sodišče 
ljubezni (High court of Love), ki sicer ni bilo 
formalno-pravno, imelo pa naj bi pristojnosti nad 
pravili ljubezni v vsakdanji praksi v smislu prerekanj 
med možmi in ženami: povračila za izdane, prevarane 
oz. obrekovane, ljubezenske pogodbe, določalo naj bi 
tudi dolžnosti ločencev in kaznovalo nasilje nad 
ženskami. Glede na to pa, da so sodnike izbirale 
ženske po tem, ko so kandidati recitirali poezijo (?), 
pa, kot že rečeno, ni šlo za neko zelo resno zadevo. Pa 
vendar – vsak trud šteje.  
 
In kaj ima z vsem tem opraviti še Al Capone? Na 
žalost 14. 2. ni samo dan čokoladic, ampak tudi 
krvavečih src: leta 1929 se je Capone spopadel s 
svojim sovražnikom Mora-nom, dan pa se je zapisal v 

zgodovino kot na 
Masaker Valentinovega 
dne, ki se kot tema 
pojavlja tudi v nekaj 
filmih. 
  
No, kot na vsak drug 
dan pa se je tudi na 
Valentinovo v zgodo-
vini zgodilo veliko reči. 
Za začetek je na ta dan 
leta 869 n. š. umrl Ciril 
– ja, taisti od slavnega 

dueta Ciril in Metod, ki sta pokristjanjevala Slovane 
in po kateremu smo naši pisavi rekli cirilica; prav 
tako je umrl James Cook (1779), leta 1869 pa se je v 
Ljubljani rodil zgodovinar Josip Gruden, leta 1914 pa 
Boris Kraigher. 1924. je bila ustanovljena družba 
IBM, 1949 pa so na univerzi v Pensilvaniji svetu 
predstavili oz. odkrili računalnik – ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer). Pa še ena 
slovenska: 14. 2. 2001 je italijanski parlament 
izglasoval zaščitni zakon za slovensko manjšino. 
 
Torej, ne gre samo za Valentinovo, ki je s strani 
zahodne kulture vsiljen in »spromoviran« »praznik«, 
ampak gre za vsak dan, ki ga preživiš z ljubljeno 
osebo. Hej, če imate željo po potovanju in kulturnem 
spoznavanju, se lahko odpravite kar na svetovno 
turnejo:  pri nas naj bi z reklom: Valentin – prvi 
spomladin februarja začele poganjati rastlinice, sicer 
pa je naš originalni dan ljubezni Gregorjevo 12. 
marca. V Romuniji imajo 24. februarja dan 
zaljubljencev, Dragobete (po ljudskem junaku; beseda 
dragoste pomeni ljubezen);  Beli dan – 14. marca naj 
bi moški z marcipanom ali belo čokolado vrnili uslugo 
(marketinška fora); 14. aprila na Koreji tisti, ki niso 
imeli nikogar za Valentina, dobijo svoje: na Črni dan 
jedo Jajangmyun – kitajske nudlje v črni omaki. V 
Braziliji imajo Dia dos Namorados 12. junija; okoli 
30. avgusta na Kitajskem praznujejo Noč sedmin (na 
7. dan 7. meseca po luninem koledarju); skoraj isti 
praznik – Tanabato imajo Japonci, 7. julija po 
sončevem koledarju; po židovskem običaju je okoli 
15. avgusta Festival ljubezni, na katerega so dekleta v 
belih oblekah tekala čez vinograde, fantje pa so jih 
čakali; v Kolumbiji je tretji petek in soboto v 
septembru Día del amor y la amistad, dan ljubezni in 
prijateljev; v Egiptu je 4. novembra Egipčanski dan 
ljubezni. Decembra ste doma, ker je Božič in vse v 
povezavi, 25. januarja pa spet praznujejo v Walesu 
Dan Sv. Dwynwena, dan ljubimcev. 
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Velik tovor –  
muka za velbloda, 
velika ljubezen – 

muka za srce 
Če vam pa kadarkoli vmes zmanjka navdiha ali pa bi 
radi ostali zgolj na enem kontinentu, pa si lahko 
ogledate grobnico Sv. Valentina in njegove posmrtne 
ostanke v cerkvi na ulici Whitefriar v Dublinu. Ali pa 
tisto v Roquemauru, v Franciji. Lahko tudi tiste v 
cerkvi Sv. Janeza Scotusa Blaženega zraven 
Glasgowa na Škotskem. Če je pa vse skupaj predaleč, 
pa si Valentina lahko ogledate v Stephansdomu na 
Dunaju ... možakar je bodisi zelo raztresen bodisi pa 
jih je res bilo več, torej štirje. 
 
 
Navsezadnje ne glede na to, ali so za Valentinov dan 
krivi Američani, Goti, germanska plemena, 
duhovniki, škofi, pesniki ali pogani iz okolice Rima s 
svojim veseljačenjem, pa lahko prihranite denar, 
greste po rožice in/ali čokoladico (in, in, ne ali!) in jo 
daste mamici, očiju, svojemu prijatelju/-ici ali pa 
dejansko osebi, ki jo ljubite, in ji to povrh vsega še 
poveste, nato pa »zamašite usta s poljubom«. Bo 
veliko bolje in bo srček hitreje zaigral danes, kot pa če 
čakate na jutri oz. na naslednje leto. Tako da – v 
akcijo, po rožice in carpe diem.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Pa veliko lepih dni. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedilo: Pomlad   Vir fotografij: Internet 
 

ot vsako leto ob takem času se 
tudi letos prebuja pomlad, vse bo 
pričelo cveteti in žvrgoleti, tako se 

bo v še tako indiferentnem človeku 
prebudila želja po ljubezni, saj veste, 
metuljčki v trebuhu, srčki v očeh, v glavi 
pa nič drugega razen misli o našem 
izbrancu/izbranki. 
 
Ljubezen je univerzalna, izra-
žanje le-te pa kulturno 
pogojeno, za nekatera 
afriška ljudstva je izra-
žanje le-te sramotno, 
za moške, ki preži-
vijo »preveč« časa z 
žensko, pa velja, da so 
slabiči. V Indiji so se do 
danes ohranile dogovorjene poroke, tako bi se kar  
80% Indijcev poročilo s človekom, ki ima vse 
»potrebne« lastnosti, brez da bi do njega gojili čustva, 
v nasprotju z njimi je takega mnenja le 14 % 
Evropejcev. Še en dokaz, kako kultura »omejuje« 
človeka, je homoseksualnost, ki je pri Starih Grkih 
veljala za najvišjo obliko ljubezni, v »dobi 
krščanstva« pa je to eden najhujših grehov, 
obravnavan celo kot bolezen. 
 
A saj ljubezen je bolezen. Ljubezen namreč v telesu 
povzroči enake spremembe kot obsesivno-
kompulzivna motnja. Obe »motnji« znižata vrednost 
serotonina kar za 40 % v primerjavi z ljudmi, ki ne 
»trpijo« za nobeno od omenjenih »motenj«. Predolga 
izpostavljenost strastnim čustvom tako lahko povzroči 
psihične težave.  
 
Ko so se proučevanja ljubezni lotili na povsem 
znanstven način, so v tunelu z magnetno resonanco 
slikali sveže zaljubljene in jim ob tem pokazali sliko 
ljubljene osebe. V tem trenutku sta postala zelo 

 K
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dejavna tegmentum in kavdalno jedro, dela možgan, 
kjer se izloča nevrotransmiter dopamin, ki povzroča 
vznemirjenje, intenzivno energijo, zato ni čudno, da 
človek v času zaljubljenosti premika gore. Ker pa 
narava vedno poskrbi za ravnovesje, po določenem 
času zasvojenost z dopaminom popusti in če imamo 
srečo, preidemo na zasvojenost z oksitocinom, ki 
povzroči navezanost (visoko vrednost oksitocina 
imajo prerijske miške, ki ostanejo s svojim partnerjem 
vse življenje) in živimo srečno do konca svojih dni. 
 
 

Ker današnja kapita-
listična družba na vse 
načine vsiljuje kult 
lepote in vitkosti, naj 
povem še, zakaj se 
»splača« biti zalju-
bljen. Poljubljanje na-
mreč koristi lepoti, 
vitkosti in zdravju. Ob 
poljubljanju se v telo 
izloča hormonski kok-
tail, ki povzroči evfo-
rično stanje, bitje srca 
doseže 150 udarcev na 
minuto, krvni tlak 
naraste na 180, kot da 
bi tekli. Pri strastnem 

poljubljanju se aktivira kar 34 različnih mišic in v eni 
uri porabimo 1000 kalorij. Poleg tega pa poljubljanje 
krepi imunski sistem in odpravlja stres. 
 
Prepričana sem, da ste se že kdaj vprašali: »Zakaj sem 
se zaljubil/a ravno vanjo/vanj?« Tega vprašanja 
znanstvenikom še ni uspelo razvozlati (sigurno pa bo 
tisti, ki bo odkril to formulo, najbolj iskan »prerok«). 
Po Freudu naj bi na to vplivala neuslišana želja po 
skoku v posteljo z lastno materjo oz. očetom, po 
Jungu naj bi na to vplivala skupna podzavest 
(kolektivno nezavedno), nekateri zagovarjajo, da je to 
povezano z našimi prvimi intimnimi stiki (dojenjem – 
doživljanjem čistega nekonfliktnega ugodja). Ne gre 
torej za prihodnost, temveč za preteklost, ki jo želimo 
obnoviti. Če razmišljamo »biološko«, za partnerja 
izberemo osebo, ki se nam zdi privlačna, ker je videti 
zdrava, izoteriki bi govorili o kompatibilnih energijah, 
romantiki o sorodnih dušah, realisti o skupnih 
življenjskih ciljih, nazorih, prepričanjih. 
 
V življenju ni lepše stvari, kot je ljubezen, in ni 
lepšega darila, kot je sprejemanje ljubezni v obliki 
voščila za Valentinovo, rožice za obletnico, večerje 
kar tako, poljuba na objokano lice, zasanjanega 
pogleda zgodaj zjutraj, izleta v neznano, posnetega 

CD-ja ali zgraditve templja ljubezni (zakaj bi obstajal 
le en Tadž Mahal in bi bil Šahdžahan največji »car«?). 
A nikoli ne smemo riniti brezglavo v stvari. Dopustiti 
si moramo praznino in si dovoliti uživati v njej, jo 
zapolniti z življenjskimi dogodki, s svojo 
ustvarjalnostjo, kreacijo, športom, petjem, slikanjem, 
živalmi,… Saj kot veleva feng shui: da nastane nekaj 
novega, se morata združiti jing in jang, dve samostojni 
polovici, ki tvorita celoto. 
 
 
Če pa ste pripravljeni tvegati in ne veste, kako začarati 
svojo simpatijo, se lahko poslužite tudi s čarovnijo!  
 
 
Pa srečno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na noč polne lune ob prižgani rožnati,  

rdeči in zeleni sveči ustvarite čarovni napoj 
ljubezenskega priklica. Prostor, v katerem 

varite napoj, naj prežema vonj vrtnic.  
 

Potrebujete roževec, manjši rubin in peridot 
olivin, ki jih tri ure in tri minute namakate v 

decilitru izvirske vode, tako da vanjo 
sprostijo svoje moči.  

 
Počasi prilijte dva decilitra kozjega mleka, 
dodajte tri žličke kakava, ščepec cimeta, 

kardamonovo zrno in čajno žličko janeževega 
likerja. 

 
Napoj pomešaj v smeri urinega kazalca in 
odločno pretresi, nato ga za šest minut 

postavi na svetlobo polne lune in ga v štirih 
delih izpij iz rožnatega, rdečega ali zelenega 

kozarca; najprej obrnjen proti zahodu,  
nato proti severu, vzhodu in na koncu proti 

jugu. 
 

Napoj je najučinkovitejši ob petkih, saj je 
petek Venerin dan 

 

Sigmund Freud 
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 Oktobrski ogenj ali 
peka sirovke 

 
 
 
 
 
 
Martin Turjak 
 

a lep oktobrski dan se skupina 
zagretih študentov biologije 
odpravi na teren. Raziskovalni 

duh jih naprej in naprej vodi po dolenjskih 
gozdovih, ki jih le mestoma prekine lep 
travnik, ki je obsijan s toplimi jesenskimi 
sončnimi žarki. Vsak po svoje se lotevajo 
različnih gradnikov ekosistema. Eni 
nastavljajo pasti za male sesalce, drugi v 
tleh in stelji brskajo za strigami, tretji po 
travnikih med jesenskimi cvetovi 
preganjajo čmrlje, nekateri s terenskim 
vozilom hrumijo na lov za DNK medvedov 
in tako naprej.  

 
 
Zvečer se vsi po nešteto različnih opravilih zberejo ob 
leseni koči sredi goščav. V daljavi odmeva jelenji ruk. 
Na odprto ognjišče pred hišo naložijo les in zakurijo 
ogenj. Polni navdušenja nad odkritji, ki so jih 
nakupičili čez dan, se vsi posedejo okrog ognja. Ker 
pa so pravi entuziasti, niso prav nič utrujeni. Kot da so 
najbolj utečena ekipa na svetu, se skoraj brez besed 
lotijo vsak svojega opravila. Žerjavico razgrebejo in 
vanjo postavijo velike litoželezne posode, imenovane 
peke. Vanje nasujejo na velike kose narezan krompir 
ter piščančja bedra. Vse dobro osolijo in nekoliko 
namastijo s sončničnim oljem. Peke pokrijejo s 
težkimi pokrovi in jih zagrebejo v žerjavico. Drugi že 
pripravijo sirovke, ki so jih čez dan nabrali pod 
stoletnimi jelkami. Narežejo jih na lističe, debele za 
prst.  

Na žerjavico položijo veliko litoželezno ploščo, jo 
naoljijo in  počakajo, da se dobro segreje. Nanjo 
naložijo kose gob ter jih posolijo. Po petih minutah, 
ko se gobe na eni strani že zapečejo, jih obrnejo in 
popečejo še po drugi strani. Ker so mladi že prekaljeni 
terenci, vedo, da se v peki krompir peče kako uro, 
gobe pa so pečene v nekaj minutah. Zato se lotijo 
pečenja gob šele, ko je krompir že v zaključni fazi. Da 
se krompir lepo zapeče, je vredno upoštevati nasvet in 
peko nekajkrat odpreti za deset minut in nekaj 
odvečnega soka odpariti. 
 
Ko so bedrca in krompir mehki in pečeni, jih še vroče 
postrežemo skupaj s sirovkami. Za prave terence ni 
potrebno postreči z jedilnim priborom. Ob večerji se 
prileže dobro vino, ki ga je seveda potrebno postreči v 
pravi količini.  
 
Ker vina ne zmanjka, se naši junaki,srečni od 
gurmanskih užitkov, prelevijo v prave ambasadorje 
dobre volje. Razdelijo si različne instrumente (palčke, 
ropotuljice, tamburin, kitara, pozavna) ter igrajo in 
prepevajo do jutra, ko se lotijo priprave zajtrka, a to je 
že druga zgodba ... 
 
Minimalna količina sestavin (za 25 oseb): 
 
50 piščančjih bedrc (Gallus domesticus) (cca. 6kg) 
8 kg krompirja (Solanum tuberosum) 
5 kg lososovih sirovk (Lactarius salmonicolor) 
dobra žlahtna kapljica 
sol 
 
Potrebni pripomočki: 
 
2 litoželezni peki s pokrovoma (ena za karnivoro in 
druga za vegetarijansko populacijo, ki ji kljub 
manjšini le velja polagati pozornost, saj so pogosto 
precej občutljivi na zoogene beljakovine) 
litoželezna plošča (sam sem uporabil ploščo s svojega 
plinskega žara) 
dovolj lesa za vzdrževanje ognja 
velik rezervoar, iz katerega se nataka gorivo za 
glasbenike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N

 

 
"Kdor je zdoma, ima eno misel; 

kdor je doma, jih ima sto." 
(Domača modrost) 
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