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lahko v prihodnjih izdajah glasila 

rezerviramo poseben kotiček v katerem 
se bo nahajal vaš prispevek. K pisanju 
člankov so vabljeni tako študenti 

biologije, kot tudi drugi študenti, in 
pedagoški delavci. 
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obštudijske dejavnosti Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani 
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Biotehniške fakultete (ŠOBF). Za to 
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Ana Šimenc 

 
 pisanju tega uvodnika me je prej kot vse 
drugo, preganjal čas (in slaba vest, ker ga 
moji sourednici obljubljam že kakšen mesec). 

Zakaj ga tako dolgo nisem spravila iz sebe, ne vem, 
sem pa v tem času uspela ugotoviti, da tako kot za 
vsako stvar, tudi za pisanje uvodnikov človek 
potrebuje navdih in dobro temo.  
 
Zdi se mi, da so za pomanjkanje navdiha "krivi" 
predvsem megleni januarski dnevi, nizek pritisk in 
ogromni kupi študijske literature, ki so me uspeli do 
konca "zatolči" nekje v globini moje biti. Zdi se mi, da 
se celoten svet premika bolj počasi…  
 
Tudi na našem faksu je nekakšno predizpitno zatišje: 
nobenih govoric, nobenih novih zakonov, ki bi se 
dotikale narave našega dela in nobenega trača, ki bi vsaj 
malo popestril dogajanje. In ko pišem tale uvodnik, se 
ravno začenja izpitno obdobje; čas neštetih popitih kav, 
Red Bullov, rdečih oči, neprespanih noči, bolečega križa 
in še kaj bi se našlo. A kljub temu upam, da v tem času 
ne boste postali živčne razvaline.  
 
Da ne bo vse tako depresivno kot so prvi meseci v letu 
in začetek tega uvodnika, vas lahko razveselim z novico, 
da vas bo 9. številka Antirepresorja prav gotovo spravila 

v dobro voljo; po prejšnji "Extra Summer" izdaji naše 
revije (upam, da ste pri branju vsaj malo podoživeli 
poletno dogajanje), smo zopet pri ustaljenih rubrikah, ki 
vam ponujajo kar tri intervjuje (eden od njih bo prav 
gotovo razveselili naše študentke), nekaj potopisnih 
člankov ter druge zanimive prispevke. Upam, da vam bo 
branje prineslo nekaj vsaj nekaj uric sprostitve med 
napornim učenjem. 
 
In seveda, kljub stresnemu izpitnemu obdobju, ne 
pozabite, da je v življenju še kaj drugega kot je faks. 
Faks mogoče res zagotavlja boljšo službo, kar pa ne 
pomeni, da tudi boljšo plačo. Ne pozabite na svoje 
prijatelje, starše, sorodnike, na ljudi (in živali) okoli 
sebe, ki vam v življenje prinašajo zadovoljstvo in ne 
pozabite na tiste stvari, ki vas osrečujejo. Ljudje okoli 
vas so namreč edina prava vrednota na tem svetu in v 
končni fazi tudi vam dajejo neko vrednost. Življenje je 
minljivo in trenutkov, ki jih boste posvetili svojim 
najbližjim in stvarem, ki vas veselijo in dopolnjujejo, 
resnično ne boste nikoli obžalovali.   
 
Kar se faksa in izpitov tiče se pa ne »sekirat«. Nobena 
juha se namreč ne poje tako vroča kot se skuha. ☺ 
 
 
Želim vam ogromno koncentracije, znanja in čim več 
opravljenih izpitov! 
 

 
 

K 

UUUUUUUUUUUU             VVVVVVVVVVVV             OOOOOOOOOOOO             DDDDDDDDDDDD             NNNNNNNNNNNN             IIIIIIIIIIII             KKKKKKKKKKKK             

ZAHVALAZAHVALAZAHVALAZAHVALA    
 

Urednici se najlepše zahvaljujeva prof. dr. Tomanu, Roku in Barbari za intervju, Dežiju za oblikovanje, Romanu za 
iskanje slovničnih napak, Damjanu za ideje in vsestransko spodbudo, Mihi za fotografije ter vsem, ki ste 

sodelovali pri nastanku 9. številke Antirepresorja. 

OPRAVIOPRAVIOPRAVIOPRAVIČILOILOILOILO    
 

Le kdo med nami še ni izkusil bolečine, ki jo zada nepremišljena in ostra beseda. Včasih se zdi, da besede bolijo 
bolj kot udarci. Žal pa je bolečina navadno le plod nesporazuma. Noben prispevek, objavljen v Antirepresorju, ne 
izhaja iz kakršnekoli želje po maščevanju in ni plod sovraštva. A žal se nam je v prejšnji številki zalomilo. Objavili 

smo nekaj, kar je bilo mišljeno kot kritičen, komičen strip, izpadlo pa je kot huda osebna žalitev. Zato se 
profesorju resnično opravičujeva, hkrati pa se želiva zahvaliti vsem, ki ste naju opozorili na neprimernost 
prispevka in zagovarjali profesorjevo strokovnost, hvalili njegova predavanja ter predajali naprej njegove 

razburljive zgodbe. Upava, da bo opravičilo vsaj malenkostno omililo grenak priokus ter hkrati obljubljava, da se 
taka napaka ne bo več ponovila. 
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Damjan Vinko, predsednik ŠOBF 
 

rage kolegice in kolegi, študentke in 
študenti biologije. Slabih 14 mesecev nazaj 
so potekale študentske volitve za 

Študentske organizacije vseh fakultet naše 
univerze in posledično smo sedaj 14 mesecev 
izvoljeni člani na »položajih«. Velika večina vas 
je imela možnost spoznati naše projekte, katere 
smo organizirali sami, še večkrat pa v 
sodelovanju z oddelčnimi študentskimi društvi – 
v našem primeru z DŠB. Za voljo vaše boljše 
obveščenosti bi vam rad predstavil delček tega 
kar smo v letu 2007 skupaj počeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samo v zadnjem letu se je projektov, ki smo jih 
organizirali študenti za študente, nabralo preko 60. 
Kakor sem si na začetku mandata kot predsednik 
organizacije zadal, je bilo veliko teh izobraževalnih. 
Tako so se študenti krajinske arhitekture odpravili na 
ogled nekaterih praktičnih primerov upravljanja s 

krajino in tam opravili nekaj delavnic, študenti 
lesarstva so bili na pohištvenih dogodkih v Milanu, 
Hannovru in Kölnu, študenti biotehnologije so si 
ogledali dunajski agrobiotehnološki raziskovalni 
center, zootehniki so si organizirali Tečaj varstva pri 
delu s traktorjem in traktorskimi priključki, veliki 
finale pa je vsekakor dosegel z Mednarodno 
konferenco študentov biotehniških in bioloških ved. 
Seveda pa nismo pozabili na smučanja in druge 
športne dogodivščine, zabave (največja je bila skupaj 
z veterinarji), različne tečaje ipd.  
 
Precejšnjo aktivnost v Študentski organizaciji 
Biotehniški fakulteti (ŠOBF) smo imeli  ravno 
študenti biologije, kar je bilo razvidno tudi v 
finančnem vložku. 
 
Še pomnite, kaj vse se je dogajalo v sodelovanju 
Društva študentov biologije in ŠOBF? Januar smo 
pričeli z ogledom Prirodoslovnega muzeja in akvarija 
v Trstu, v marcu izdali novo številko glasila 
Antirepresor in postavili fotografsko razstavo ter 
pomagali skupini študentov pri udeležbi litvanske 
mednarodne konference, v aprilu se odpravili na 
Spomladanske biološke dneve v Krakovski gozd in pa 
na Ekosisteme Jadrana, ki so tokrat potekali na Pagu. 
Med poletjem se je tudi tokrat odvil nepozaben 
Raziskovalni tabor študentov biologije, tokrat na 
Vranskem, jesen pa smo zaznamovali z novim 
fotografskim natečajem, RTŠB žurom, kostanjevim 
piknikom za bruce in drugo izdajo glasila. Skupaj smo 
samo s področja biologije (torej žurke niso vštete) 
organizirali kar 21 projektov kar znova dokazuje o 
pridnosti predvsem društvenih sodelavcev, ki so 
organizirali sami še mnogo drugih projektov. 
 
V ŠOBF smo imeli tako dobre kot slabe čase. Dobri 
so bili predvsem takrat, ko ste se kakšnega našega 
projekta zelo navdušeno udeležili in se še bolj 
navdušeni z njega vrnili. Eden takih je bil ogled 
morskega centra v Genovi, ki smo ga predvidevali za 
45 ljudi, nato pa zaradi res ogromnega navala tja 
popeljali 99 študentov. 
 
Slabi pa so se vrteli predvsem okoli časa, ko je na nas 
pozabila naša Alma mater, ŠOU v Ljubljani, in nam 
zavestno zaprla finančno pipo. Kako in zakaj se je to 
zgodilo vas verjetno ne zanima, za detajle pa veste, 
kje me najdete… Posledice tega smo nosili tudi zato, 
ker delujemo na ŠOU kot opozicijska organizacija v 
hiši, kjer ima večino oranžna stran. Politika kurba? 
 

D 

ŠOBF��v�
letu�2007�
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Biološki del organizacije so v letu 2007 predstavljali: 
Predsednik: ŠOBF: Damjan Vinko 
Predstavnica študentov biologije: Vesna Šlamberger 
Sodelavci: Tina Šantl Temkiv, Barbara Zakšek, 
Roman Luštrik, Vesna Grgur, Tina Mirt, Ana 
Šimenc, Jernej Uhan (vsi DŠB) 

Aktivni smo bili tudi na družbeno aktivnem področju. 
Tako smo bili prvi, ki smo javno oznanili nestrinjanje 
s spremenjenim Zakonom o zaščiti živali, ki je 
posegal tudi v zaposlovalno politiko biologov in 
zootehnikov. Za nami so »napadli« še zaposleni na 
fakulteti. Pozorni smo bili tudi na različne članke, ki 
so pričali o nepravilnih dejstvih s področja bioloških 
ved. Tako smo se med drugim pritožili nad članek o 
gensko spremenjenih organizmih, ki je bil objavljen v 
brošuri Boni & Žur. 
Velikokrat pa smo vse vas vabili tudi na različne 
dogodke, ki so se organizirali izven naše organizacije. 
 
Tako, nekaj malega, tudi statistike, ste o nas spoznali. 
Sedaj si lahko zaželimo le še uspešno sodelovanje tudi 
v 2008 ter da ne boste pozabili, da so projekti 
organizirani za vas, zato se jih le udeležite! 
 
 
Vabljeni pa seveda tudi k sodelovanju, tako pri 
organizaciji kot pri sejanju. Se vidimo na naslednjih 
volitvah ☺. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Šimenc, Vesna Grgur, Larisa Gregur 
foto: arhiv Roka Rozmana 
 

impatični 20-letni Rok Rozman je na prvem 
mestu veslač in šele nato študent biologije, 
kolega, prijatelj, ptičar… Avgusta je 

nastopil na svetovnem prvenstvu, v četvercu brez 
krmarja, kjer je skupaj s Tomažem Pirihom, 
Rokom Kolandrom in Miho Pirihom osvojil 5. 
mesto. »Le malo nam je manjkalo do kolajne. 
Konkurenca je bila huda. Izpadli so na primer 
Kanadčani, ki so bili prejšnjo olimpijado srebrni, 
letos pa niso prišli niti neposredno na OI.«  
 

 
Kljub vsakodnevnim treningom in ožuljenim rokam 
po naravi ostaja biolog: »Če trening ni preveč 
naporen, lahko vmes vidim še kakšno "žvavco".«  
 
Zanemarljivo pa ni niti dejstvo, da je do Roka težje 
priti kot do katerega koli profesorja na našem faksu, 
saj so njegove sošolke oblikovale nekakšen varovalni 

S 

intervju:�
Rok�Rozman�

Zaradi političnega dogajanja na ŠOU v Ljubljani se 
je tudi na pobudo naših dveh predstavnikov v 
Študentskem zboru, ki je najvišji organ na ŠOU, 
formirala t.i. opozicijska poslanska skupina po 
imenu Stimulus. Občutek lahko dobite, da je 
organizacija oblikovana kot naš državni sistem in 
niti ne boste tako v zmoti.  
 
Člani Stimulusa so predsedniki oz. podpredsedniki 
študentskih organizacij BF, FA, FGG, FKKT, FF, 
FFA, MF in VF. Takoj po nastanku skupine sem za 
vodjo bil soglasno imenovan sam in s tem imel 
možnost zares dobro spoznati to »državo«. Se pa 
tako glas biologije tudi širše sliši v sami organizaciji, 
kjer so pričeli pravilneje uporabljati besede kot je na 
primer ekologija. Lastne barve v Stimulusu sicer 
nimamo, vemo pa, da nismo oranžni. Dobro pa 
sodelujemo še z drugo opozicijsko stranjo, z 
modrimi Neodvisnimi, ki združujejo AG, AGRFT, 
FDV in VŠZ. 
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štab, tako da nisva uspeli pridobiti nobenega 
njegovega kontakta, ampak sva se za intervju menili 
preko njih in tudi med intervjujem je bil Rok pod 
stalnim nadzorom. Hmm, tako torej zgleda intervju s 
slavnimi osebami, ki jih spremlja varnostna služba, 
fan club in še kdo.  
 
Kaj treniraš in koliko časa? 
Treniram veslanje, trenutno četverec brez krmarja. To 
je sedaj četrta sezona, pred tem pa sem 12 let treniral 
hokej na ledu.  
 
Zakaj si se odločil za zamenjavo? 
Kako bi rekel, pri hokeju si lahko v Sloveniji še kako 
dober, pa to ne pomeni nič. Če si v Sloveniji najboljši 
hokejist, si v svetu povprečen. Če pa si pri veslanju 
med petimi najboljšimi v Sloveniji, pomeniš nekaj 
tudi v svetu. Odločitev je bila sicer težka, a se mi zdi, 
da pravilna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kako potekajo treningi? 
V času priprav vstajamo ob pol sedmih, ob sedmih 
gremo na zajtrk, potem pa pol ure počivamo. Nato 
gremo na vodo. Trening traja dve uri neto, vedno pa 
se stvar zavleče s prenosom čolna, ogrevanjem in 
»strečingom« po treningu. Na koncu vedno znese 
najmanj tri ure. Po treningu gremo čim prej na kosilo, 
da ne bi preveč shujšali. Jemo lahko vse. Pojemo 
toliko, da nam komaj sproti kuhajo (smeh; očitno 

bodo delali samo za to, da si bodo kupovali hrano; 

sploh v naši državi). Po kosilu gremo še na en trening, 

lahko celo na dva. Pri zadnjih spomladanskih in 
poletnih pripravah smo čim več na vodi, poudarek je 
na veslanju. Jeseni in pozimi vadimo tudi z utežmi in 
ergometrom – simulatorjem veslanja, tečemo...  
 
Kaj pa prosti čas? Za prijatelje, hobije, 
punco…? 
V prostem času se ukvarjam s športom. Tudi ko po 
napornem treningu pridem domov, se ne vržem na 
kavč, ampak grem ven, na kolo. To je »uživancija«, to 
ni šport. Pridejo pa dnevi, sploh poleti, ko so taki 
treningi, da po njih niti slučajno ne morem početi 
drugega kot ležati. Veslanje, ki je res »na hard«, je 
pravzaprav služba. Drugače pa tudi kajak, ribolov, 
kajtanje, hribi, fotografiranje in turno smučanje. 
Ampak tega trenerji ne smejo vedeti, zaradi 
morebitnih poškodb.  
(Ker smo ugotovil, da njegovi trenerji ne berejo 

Antirepresorja, je Rok privolil v objavo.)  

 
Doma imam legvana, za katerega ni treba preveč 
skrbeti. Dam mu solato in to je to. Resne punce 
trenutno nimam, ker mi ne paše in niti zneslo mi ne bi. 
Se pa vseeno priporočam☺. Vsekakor pa bo ta morala 
biti malo razumevajoča.  
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Kam daleč ste šli na priprave? 
Zdaj gremo v Miami. Ampak to ne bo uživancija, bo 
kar hud trening (pokaže svoje žuljave roke, pri tem pa 

trdi, da so njegove roke najbolj ohranjene  izmed vseh 

rok veslačev).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj si se odločil za biologijo? 
To sem vedel že od majhnega. Malo me je bilo strah, 
ker sem delal ekonomsko gimnazijo, kjer nismo imeli 
nič biologije. Ampak vse se da, če se hoče. Na 
kranjski gimnaziji sem naredil vaje, dvakrat v celemu 
letu, in šel pisat maturo. Ravno tisto leto smo imeli 
priprave za svetovno prvenstvo z mladinci. Uspelo mi 
je narediti maturo, pa še bronasto kolajno smo prinesli 
domov iz svetovnega prvenstva.  
 
`Maš pa srečo v življenju…. 
Pravzaprav ne. Ne verjamem, da ti lahko nekaj dobiš 
kar tako, da ti »iz lufta« pade. Zelo sem se trudil, da 
mi je uspelo. 
 
A študij ti je všeč? 
Prvi letnik mi je bil mora. Pričakoval sem več terenov 
in več zanimanja med študenti. Sedaj je vedno bolje, 
ampak verjetno zato ker hodim samo na botaniko in 
zoologijo (smeh). Sem bolj sistematik, »terenc«. 

Kaj pa organizacijsko? Ti uspe vse to? 
Dobil sem status športnika, kar pomeni, da imam 
določene privilegije. Zmenim se lahko za druge roke, 
drugače pa mi tako ali tako ne morejo pomagati. 
Trudim pa se, da mi nekako uspeva. 
 
Če bi se odločal med športom in faksom? 
Športa ne bi kar tako odrezal. Šport bolj težko počaka, 
faks pa vedno lahko. Mislim, da je že dobro narediti 
faks, ampak če imaš samo faks, še ni rečeno, da boš 
uspešen. Bedasto se mi zdi, da bi se pet let učil in 
trudil, na koncu pa bi nekje pekel pomfri. Pomembna 
je iznajdljivost. Vsekakor pa je moja želja in cilj 
narediti faks, in to čimprej. 
 
Ali uživaš v veslanju? 
Ne. Moraš biti mazohist, da uživaš v tem. Malo je 
takih, ki bi uživali v takih treningih. Užitek je, ko 
prideš čez ciljno linijo, pogledaš na semafor in vidiš, 
da si zmagal. In zaradi tega vztrajam. Je pa res, da je 
užitek, ko čoln zdrsi po vodi, tako kot hoče posadka in 
vsi štirje veslamo kot eno... 
Ravno v sredo (nekaj tednov nazaj, op.) imam test na 
DIF-u, merili bodo maksimalno porabo kisika. Če bi 
rezultate videl navaden »dohtar« bi ga kap. Rezultati 
so namreč taki, kot da bi bil na dopingu ali pa še kaj 
hujšega, v resnici pa gre le za vnete mišice.  
 
Ko smo že ravno pri tem; kaj meniš o 
dopingu? 
Tiste, ki ne zdržijo brez dopinga je »sam za odrezat«. 
V veslanju tega ni saj imaš, v primeru če te dobijo, 
doživljenjsko kazen. Nikoli več ne smeš nastopiti. Pri 
kolesarstvu recimo je drugače, lahko si na heroinu, pa 
moraš spustiti le par dirk in to je to.  
 
Jaz tega ne bi naredil, tudi če bi bile kazni milejše. 
Preveč je stranskih učinkov, moralno je popolnoma 
nesprejemljivo in kot pravijo: laž ima kratke noge.  
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Ana Šimenc, Vesna Grgur  foto: arhiv Barbare Zakšek 
 

arbara Zakšek, je sprejela delo 
predsednice Društva študentov biologije, 
ko je bilo le-to v rahli neurejenosti. Že na 

občnem zboru, ko smo jo za to delo izvolili, je bila 
opozorjena, da sprejema zelo veliko 
odgovornost. A sedaj, dva meseca pozneje, so 
vse stvari že na svojem mestu: blagajna je 
urejena, društvena sobica ima nove police, na 
katerih so lepo po vrsti zloženi fascikli, tudi 
novoletne voščilnice so že narejene (op.: 
intervju je nastal začetek decembra).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugače pa je Barbara študentka 3. letnika biologije, 
za katerega pravi, da je katastrofa. Zase pravi, da je 
tipična riba; da hitro menjava razpoloženja ter da 
stvari sprejema na čustven način in šele na to na 
razumski, kar pa je v življenju ne ovira preveč.  
Barbara je sicer simpatična sogovornica, ki se veliko 
smeje in takoj pove, kaj si misli.   
 
Kako se počutiš kot predsednica DŠB-ja? 
Nič drugače kot lani, le malo več dela imam. V 
povprečju porabim kakšno uro dnevno za društvo.  

Kakšni so tvoji plani za DŠB v tem študijskem 
letu? Česa se boš najprej lotila? 
Društvo smo podedovali v v neurejenem stanju in 
pomankanju odnosov med društvom in študenti. 
Najprej smo uredili blagajno in pospravili sobico, saj 
se v njej nič ni bilo na tistem mestu, kjer bi moralo 
biti. Člani društva se po novem dobivamo vsak teden, 
lani me je namreč motilo, ker sploh ni bilo sestankov.  
Drugače pa bom letos delala predvsem na terenih, da 
bodo bolj raznoliki kot lani in da se jih bo udeležilo 
čim več ljudi. 
 
Kako ocenjuješ delo dosedanjih 
predsednikov? 
Delo sem spremljala le lani in mogoče predlani, pred 
tem pa nisem bila v društvu in ne vem, kaj se je 
dogajalo. Lani je bilo vse razpuščeno in vedno smo 
zadnji dan urejali stvari, zato da bi društvo normalno 
delovalo. Dejstvo je, da imaš lahko kot predsednik 
zelo veliko dela, lahko pa imaš zraven sebe dobro 
ekipo, ki »dela zate«. Morem pa pohvaliti lanski 
RTŠB, ker je bil res dobro izpeljan in organiziran.   
   
Kaj meniš o Antirepresorju? 
Antirepresor je za Društvo nujno potreben in se mi zdi 
v redu tak kot je, le dodala bi več kritičnosti do faksa, 
predavanj, Društva. Zdi se mi, da je tega premalo.  
 
Zakaj si se odločila ravno za študij biologije?  
Uf…v bistvu ne vem. Celo srednjo šolo sem bila 
prepričana, da bom šla študirat farmacijo, na 
informativnem delu pa so se mi podrle predstave o 
tem, kaj bi delala in kaj farmacija sploh je. Najti sem 
morala neko drugo rešitev. Ravno tisto leto sem se 
začela udeleževati bioloških terenov in ugotovila sem, 
da je to to. Sedaj mi ni žal takšne odločitve.  

B 

intervju:�
Barbara�
Zakšek�
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Katera področja biologije imaš najraje? 
Definitivno je to zoologija, predvsem metulji, 
terensko delo. Nimam pa še čisto začrtanih ciljev za 
prihodnost.   
 
Kaj počneš v prostem času? 
Trenutno imam bolj malo prostega časa. Kadar lahko, 
se udeležujem terenov. Zdaj sicer že nekaj časa nisem. 
Drugače pa se ukvarjam s slikanjem na svilo in 
izdelovanjem nakita ter podobnimi stvarmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj pa ljubezen…? 
Brez komentarja. (Uspeva izvrtati, da ima simpatijo.) 

 
Kaj te moti na faksu, pri študiju? 
Tretji letnik je prava katastrofa. Zdi se mi, da se 
študentje v tretjem letniku srečamo z največjo krizo. 
Sami predmeti pravzaprav niso tak problem, 
predvsem je krivo njihovo izvajanje. Počutim se, kot 
da bi bili v prvem razredu osnovne šole. Ta kritika leti 
na čisto vse predmete, razen na zoologijo strunarjev in 

mikrobno ekologijo. Pri profesorjih se vidi, da nimajo 
ločene pedagoške in raziskovalne delavnosti ter da 
profesorji na prvo mesto postavljajo raziskovalno 
dejavnost. Pravzaprav je to za pričakovati, saj od 
pedagoške dejavnosti nimajo nič, a na koncu se to 
pozna na nas, študentih. 
 
Kaj meniš o Bolonjski prenovi 
Ne poznam je dovolj dobro. Zdi se mi, kolikor sem se 
do sedaj pogovarjala, da je v primerjavi s prejšnjim 
programom ena in ista stvar, le da je zavita v celofan. 
Niso dosegli to, kar bi morali. Predmete bi morali 
prenoviti in ne le skrajšati ur. Sedaj hočejo profesorji 
v krajšem času še vedno odpredavati enako snov.     
 
Ko boš velika, boš…. 
Ne vem. Vse možnosti so še odprte. Lahko da bom na 
drugem koncu sveta, nekje bogu za hrbtom, brez 
elektrike ali pa sredi New Yorka.  
 
Če bi lahko spremenila le eno stvar na svetu, 
kaj bi to bilo? 
Zdi se mi, da se ne da spremeniti le ene stvari, da bi 
bilo potem vse boljše. Mogoče bi zavrtela čas nazaj za 
nekaj desetletij. Ne želim tega norega življenja, 
telefonov, računalnika in interneta.   
 
 
Tri stvari, ki bi jih vzela na samotni otok! 
Papir, svinčnik in daljnogled. 
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Ana Šimenc, Vesna Grgur   foto: arhiv prof.dr. Tomana 
 

o sva tako nekega dopoldneva sredi 
decembra prikorakali v zgornje 
nadstropje, kjer ima svoj kabinet tudi 

prof. dr. Toman, sva kar nekaj časa zbirali 
pogum preden sva na vrata tudi potrkali. Ne 
vem, morda zato, ker naju je prestrašil 
njegov visok položaj na našem oddelku 
(mesto prodekana) ali pa ker se nama zdi 
profesor v obleki nekaj zelo strogega in 
tradicionalnega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čim pa sva vstopili, nama je bilo jasno, da je bil najin 
strah povsem odveč. Prva stvar, ki smo jo »obdelali« 
je bilo dejstvo, da sva eni redkih študentov 4. letnika, 
ki nisva izbrali »njegovega« izbirnega predmeta. To je 
na naju takoj naredilo vtis, ker imamo nemalokdaj 
občutek, da profesorji sploh ne poznajo študentov, ki 
obiskujejo njihova predavanja. Tekom intervjuja nama 
je profesor veliko povedal o sebi, a hkrati skrbno 
pretehtal vsak odgovor. Ko pa smo prešli na temo 
potovanj je ura minila kot bi trenil in navdušeni nad 
videnimi slikami in slišanimi prigodami iz zelo 
oddaljenih krajev, sva kabinet zapustili z mislijo, da bi 
z veselem še kdaj prišli na klepet s profesorjem 
Tomanom. 
 
Kakšne so bile Vaše ambicije v otroštvu? 
Zelo izrazito drugačnih od narave oziroma biologije, 
skoraj da ni bilo. Živel sem na deželi, kamor sem se 
ponovno vrnil. Veliko časa sem preživel v naravi. Moj 
stari oče in teta, ki je bila sploh vezana na naravo, sta 
mi že v mladosti dala ogromno informacij. Spomnim 
se rosnih let, dogodka, ko sem prvič opazil gozdno 
miš v neki luknji in sem se nato še leta in leta vračal 
nazaj, da bi jo ponovno videl. Zelo mi je ostala v 
spominu. Že učitelj v osnovni šoli je začutil moje 
navdušenje nad naravo; bil sem eden redkih, ki sem se 
zanimal za to področje. Sošolci so namreč izhajali iz 
delavskih družin in so bili že predisponirani, kaj bodo 
počeli. Ko sem se začel ukvarjati z metulji, je ta 
ljubezen ostala še dolgo časa, tudi na fakulteti. Že v 
tretjem letniku gimnazije sem se priključil 
entomološki skupini in hodil na različna srečanja in 
terene. Pravzaprav v življenju nikoli nisem počel nič 
drugega kot to, da sem se in se še vedno ukvarjam z 
naravo. Mamo so sovaščani pogosto spraševali, ali bo 
sin sploh kdaj delal ali bo le metulje lovil. Naravo sem 
vedno jemal širše, ne samo biološko, v vsej svoji 
celovitosti.   
 
Kaj pa se je zgodilo z metulji? Kaj Vas je 
pritegnilo v druge vode? 
Moja diploma pri prof. Tarmanu, nekdanjemu 
profesorju ekologije, je bila na temo metuljev. 
Ukvarjal sem se z gosenicami sprevodnega prelca in 
dekompozicijo borovih iglic, tam kjer so te gosenice 
živele. Takrat sem bil še čisto v entomoloških krogih, 
ki sem jih obiskoval, kot rečeno, že v gimnazijskih 
letih. Ko sem končal z diplomo, za katero sem tudi 
dobil Univerzitetno Prešernovo nagrado, mi je prof. 
Tarman predlagal, da bi svoje delo nadaljeval na 
slovenski akademiji, saj je ravno takrat dr. Jan 
Carnelutti končal svojo izjemno uspešno kariero. Na 
podelitvi diplom, pa sta se prof. Tarman in že pokojni 

K 

intervju:�
prof.dr.�

Mihael�Jožef�
Toman�
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prof. Rejic že dogovarjala, da je mogoče bolje, če 
svoje delo začnem na Limnološki postaji Bled. Ta 
ideja me je takrat navdušila, saj sem blizu živel, pa 
tudi z vodami sem se že malo ukvarjal. Imel pa sem le 
2 dni za odločitev. In tako sem pristal na Kemijskem 
inštitutu in tam ostal 15 let. Začel sem se resno 
ukvarjati z limnologijo, a nikoli nisem pristal na 
Limnološki postaji Bled.  
 
Kako se spominjate svojih študentskih let? 
To je bila neka naravna sukcesija, če se ekološko 
izrazim. Študij sam je bil zelo prijeten, malo manj 
prijetno pa je bilo živeti v Ljubljani. Vedno sem moral 
menjavati stanovanja, kar me je zelo motilo. Imel sem 
veliko prijateljev, s katerimi smo skupaj študirali. V 
tistih časih smo bili izjemno navezani eden na 
drugega, ogromno smo se družili, si izmenjavali 
informacije in zapiske. Mnogi izmed mojih kolegov iz 
mojega letnika so se kasneje zaposlili na različnih 
inštitucijah. Predvsem nismo bili taki individualisti. 
Naše ekskurzije niso bile takšni »workshopi«, kakršne 
imate danes . Družili smo se tudi s starejšimi letniki. 
Na ekskurzije smo šli z jasnimi nalogami in deli, ki so 
bile vezane na raziskovanja Slovenske akademije 
znanosti. Jaz sem se ukvarjal z metulji in botaniko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. Toman v Strunjanu, julij 1972 

Študentska leta so bila sicer pri meni kratka, večinoma 
sem se moral sam preživljati. Živel sem samo z 
mamo, dohodki niso bili veliki. Spoznal pa sem 
čudovitega človeka, lahko bi rekel mecena, gospoda 
Avguština. Spoznala sva se slučajno, v Strunjanu, kjer 
je bil v tistem času del morske biološke postaje. Kot 
dijak, ki je zasedel prvo mesto na republiškem 
tekmovanju iz biologije, sem en teden nagradno 
preživel v Strunjanu na raziskovalnih počitnicah. 
Gospodu Avguštinu sem se očitno zdel zanimiv, zato 
mi je pri študiju ogromno pomagal, celo z oblekami, 
kar se danes mogoče malo nenavadno sliši.  
 
Kaj Vas pa pri današnjih študentih najbolj 
moti? Ali opazite razliko v generacijah, ki 
študirajo sedaj in generacijami, ki so študirale 
pred desetimi leti.  
Bistvena sprememba, ki sem jo opazil, je v tem, da je 
danes mnogo več individualizma. Ni povezovanja in 
sodelovanja ter takšnega izmenjevanja informacij. 
Včasih je bilo na terenskih vajah veliko več druženja, 
tudi z nami, pedagoškimi delavci. Zdi se mi, da je 
današnja doba mobilnih telefonov, študente oddvojila. 
Na terenskih vajah sem že večkrat opazil, da v 
prostem času številni posamezniki sedijo s telefoni v 
rokah. To me najbolj moti. Zdi se mi, da je to 
nekakšno odmikanje od skupinskega dela, 
individualizem, ki ni najbolj dober. Kakšnih drugih 
razlik pa verjetno ni, še vedno se zabavate. Mogoče 
smo imeli včasih tudi večji »rešpekt« do profesorjev, 
kot ga imate danes, a to se čuti že pri generacijah, ki 
so diplomirale pred desetimi leti. Jaz se še vedno rad 
spominjam svojih profesorjev in sem še vedno vesel, 
če jih slučajno kje srečam.  
 
Ali se Vam ne zdi, da bo z bolonjsko reformo, 
še manj stika med profesorji in študenti? 
Morda bo zvenelo heretično, a nisem preveč 
prepričan, da smo z bolonjsko prenovo zadeli bistvo 
prenove študija. Bojim se, da smo storili napako. Da 
bomo mlade ljudi pripravili do tega, da se bodo 
ponovno učili in ne več študirali. Ponovno bo šlo za 
izjemno število informacij, ki jih bo potrebno 
pridobiti, se jih naučiti, ne pa iskati rešitev, 
razmišljati, študirati v pravem pomenu besede. 
Naredili smo nek korak brez resne prenove, kajti 
učenje do te bolonjske stopnje je še zelo 
konvencionalno. In našo bolonjsko stopnjo primerjati 
z angleškim sistemom študija, s tradicionalnim 
»kolidž« sistemom in tudi drugačnim pristopom 
dijakov do znanj, se mi ne zdi povsem primerno. Kot 
predstavnik oddelka bi moral sicer hvaliti prenovo 
študija, a sem prepričan, da z vidika samostojnosti in 
razmišljanja študentov, ne bo ravno vse pozitivno. So 
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pa seveda določene dobre stvari, ki favorizirajo 
svobodnejšo izbiro vsebin in skrajševanje študija ter 
sprotno študiranje, ampak se bojim, da bo to sprotno 
učenje, ki ne bo dalo pravih rezultatov. Že danes pri 
študentih zaznavam izgubo znanj iz nižjih letnikov. 
Če pa hočem narediti sintezo, ki je pri predmetih kot 
so ekologija, limnologija in varstvo okolja nujna, te 
sinteze ne morem narediti, saj vam koščki mozaika, ki 
ga zahteva ekološko razmišljanje, preprosto manjkajo, 
in to zato, ker so bili naučeni in ne naštudirani. In v 
tem je bistvena razlika med študiji. Sem bolj skeptik 
kot ne za bolonjsko prenovo.  
 
Kako to, da v 4. letnikih pri svojih predmetih 
še vedno zahtevate obvezno prisotnost? 
To, da zahtevam obvezno prisotnost, je najverjetneje 
dezinformacija. Občasno res prinesem vpisni list, na 
katerega se študenti vpišejo, a iz preprostega razloga: 
ker se mi zdi, da se na ta način prepričajo, da je 
smiselno, da hodijo na ta predavanja. Vem, kakšne so 
težave pri študiju predmetov, kakršna sta varstvo 
okolja in ekosistemi, saj zahtevajo predvsem 
konceptualno razmišljanje. Po treh tednih ne morete 
priti ponovno na predavanja, saj je povsem 
brezpredmetno ali sploh še kdaj pridete ali pa nikoli 
več. Če se navežem na prejšnje vprašanje, v naših 
generacijah smo redko kdaj razmišljali, da ne bi hodili 
na predavanja. Jasno nam je bilo, da bomo med 
vrsticami razbrali bistvo predmeta. Ne gre za to, da si 
na predavanjih pišete dejstva, ki jih predavam, ampak 
poslušate in že samo s prisotnostjo razumete misel, ki 
je pomembna za obravnavano snov. Če niste bili 
prisotni na predavanjih, je ta misel čez tri tedne za vas 
izgubljena. In podpisni list ni nobena represija. Imam 
pa izkušnje, po izpitih, da odsotnost avtomatsko 
pomeni, neintegralno razmišljanje pri kompleksnih 
vprašanjih, ki so v ekologiji nujna. Tudi ko pridete v 
službo od vas zahtevajo integralno razmišljanje in 
ravno to manjka študentom. Pravzaprav prisotnost 
priporočam, a je ne zahtevam in s podpisom študentje 
preverjajo predvsem sami sebe.  
 
Ali menite, da je univerza v prvi vrsti 
raziskovalna ali pedagoška ustanova? 
Če bi bila samo pedagoška ustanova, ne bi bila 
univerza. In če profesor iz lastnih raziskovanj in 
strokovnih del nima nič za povedati študentom, potem 
na univerzi nima kaj početi. To je povsem jasno. V 
kakšni meri pa je raziskovalna in koliko je sploh lahko 
raziskovalna, pa je povezano z delom, ki ga profesor 
opravlja. Če ni nobenih konkretnih raziskav, je na 
primer pri ekologiji težko postaviti neko integralno 
znanje in ga nato študentom tudi prenesti. Na univerzi 

so raziskave absolutno potrebne, a tisto, zaradi česar 
profesor je na univerzi, so predvsem študenti. Tega pa 
se profesorji včasih ne zavedajo dovolj. Ni nujno, da 
je odličen raziskovalec tudi odličen učitelj, lahko pa je 
obratno. Mnogokrat sem zadovoljen, ko po najtežjih 
dnevih, polnih sestankov, odhajam iz predavalnice. 
Študentje mi predstavljajo dodano vrednost. Dodana 
vrednost je res lahko tudi znanstveni članek, ampak ta 
je omejen na določeno število ljudi, zato ste najboljša 
dodana vrednost vi, študentje. Pedagoško delo je zelo 
pomembno na univerzi, brez raziskovalnega dela pa 
ne gre. Profesor potrebuje lastne izkušnje.  
 

prof. Toman v Amazoniji, Rio Negro 

 
Študenti imamo mnogokrat občutek, da se 
naših mnenj ne upošteva. Ali Vi upoštevate 
študentsko mnenje, ki ga dobite v obliki 
študentskih anket? 
Potrdim lahko, da so tudi taki profesorji, ki jim je 
pedagoško delo odveč. Poznam kolega, ki mu je 
največja muka iti v predavalnico. Študentske ankete 
so namenjene profesorju, ki svoje znanje daje naprej. 
Če profesor mnenja ne bo upošteval, je to mnenje 
brezpredmetno. Zdi se mi pomembno in tudi nujno, da 
profesorji to upoštevajo. A vseeno je potrebno narediti 
neko mejo: če študentje menijo, da profesor prehitro 
govori ali pa da je snov preobsežna, lahko te stvari 
popravi, če pa so mnenja, da je izpit prezahteven, pa 
je to zelo težko popraviti.  
 
V študijskem letu 2008/2009 Vam poteče 
mandat prodekana. Boste za to mesto še 
kandidirali? 
Pravzaprav ne morem. Sedaj je to že drugi mandat. In 
tudi če bi lahko, ne vem, če bi. Svoje delo sem z 
veseljem opravljal in bilo mi je v veliko čast. Nikoli 
se nisem izrecno potegoval za to mesto. Delo se mi je 
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zdelo zanimivo, ker vem, da drugače svojih kolegov 
nikoli ne bi spoznal. Ugotovil sem, da lahko s 
pametnim pogovorom, razumevanjem kolegov in 
njihovih problemov, z odprto diskusijo ter 
neagresivnostjo vse ali vsaj večji del težav človeško 
rešujemo. S tem je bilo moje poslanstvo iz moje strani 
izpolnjeno. Več pa tako ali tako ne bi mogel narediti, 
saj Oddelek za biologijo ni pravna oseba, ampak je del 
dogajanja na Biotehniški fakulteti  in celo Univerzi. 
Kar lahko naredimo je le to, da vzpostavimo pozitivno 
vzdušje na našem Oddelku ter upoštevamo različnost 
med ljudmi. Vzpostavitev sožitja med delavci je 
osnovno delo vodstva nekega Oddelka. Prodekan 
mora biti nekdo, ki je povezovalen tako za študente 
kot za svoje kolege in se zaveda, da je le eden izmed 
kolegov, ki je postavljen, da koordinira delo na 
oddelku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. Toman v Ljubljanici 
 
Koga pa bi želeli videti na mestu novega 
prodekana? 
Imena ne bom kar povedal. Menim, da je potrebno 
iskati osebo, ki je kooperativna, nima velikih zamer, 
ni individualist in vsaj približno pozna delovanje naše 
ustanove. Mogoče bi lahko razmišljali v smeri, da bi 
dobili prodekanico, saj imate ženske ponavadi še neko 
dodatno intuicijo za razumevanje drugih ljudi in 
boljše sprejemanje različnosti.  
 
Veljate za najlepše oblečenega profesorja na 
našem faksu. Ali verjamete v pregovor, da 
obleka naredi človeka?  
Možno je, da ta pregovor izhaja iz tega dejstva. To, da 
sem oblečen drugače kot večina, je verjetno posledica 
vzgoje. Zdi se mi, da je obleka nek način spoštovanja. 
Velikokrat mi je terenska obleka mnogo bolj prijazna, 
a se striktno držim načela, da nikoli v predavalnici. 

Jemljem jo kot neko uniformo, tako kot na primer 
zdravnik. Doma sem povsem drugačen in ob petkih, 
ko nimam stika s študenti v predavalnici, je zame 
»jeans day«. Po svoje sem kar malo žalosten ob 
podelitvah diplom, predvsem našim študentom, ko 
pridejo na podelitev takšni, kakršni gredo na »žur« v 
Mostec. Neprijetno mi je tudi pred ostalimi, saj bi 
lahko z malo lepšo obleko izkazali neko spoštovanje 
do nas, učiteljev, ki smo jih do diplome pripeljali. Na 
tem mestu tudi apeliram na študente, naj ne bodo 
vedno razpuščeni. So določeni trenutki, ko je potrebno 
tudi z obleko pokazati neko spoštovanje. In ne 
razumite me narobe, na gre za izpostavljanje sebe, 
temveč za izkazovanje spoštovanja drugim.  
 
Kaj počnete v prostem času? 
Moj prosti čas je zelo naravoslovno naravnan. Moja 
velika ljubezen je vrtnarstvo, morda ste zasledili 
članek v reviji Rože in vrt. Na strmem pobočju za hišo 
sem si uredil obsežen arboretumski vrt, kateremu 
posvečam precej prostega časa. Sosedje me poznajo 
tudi po tem, da v letnem času, ko se hitro stemni, 
urejam ter plevem gredice kar s »čelko« na glavi. 
 
 
V nadaljevanju intervjuja ugotoviva, da profesor 
Toman tudi veliko in rad potuje. Ker so naju slike s 
potovanj, ki nama jih je pokazal, tako fascinirale je 
beseda dala besedo, na diktafonu pa se je med tem 
zapolnila kaseta. Zato naj v zaključek napiševa le, da 
si želiva, da bi profesor kdaj organiziral kakšno 
potovanje v oddaljene kraje tudi za nas, študente, kot 
je pred leti tudi že storil ali pa da bi vsaj naredil 
kakšno potopisno predavanje. 
 

prof. Toman na safariju v Keniji, Masai Mara park 
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Matjaž Deželak 
 

kupina ameriških, izraelskih in nemških 
znanstvenikov je z uporabo računskih 
tehnik in računalniških programov 

identificirala 480 genov, ki vodijo proces celične 
delitve. Ugotovili so tudi, da več kot sto izmed 
njih – ko so izpolnjeni primerni pogoji – sodeluje 
pri transformaciji celice v rakavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Shematski prikaz celičnega cikla  
(vir: www.daviddarling.info) 
 
Pri delu so primerjali normalne in maligne celice (za 
slednje je značilno, da so izgubile nadzor nad cikli 
delitve). Opazovanje razlik v aktivaciji genov tekom 
delitve pokaže, kateri geni so udeleženi. Pri malignih 
celicah so opazili, da se ti izražajo v napačnih fazah 
cikla ali pa sploh ne.  
 
Zanimivo pa je, da se je v večini dosedanjih raziskav 
 a prioii privzelo, da je kancerogenost predvsem 
posledica genetskih mutacij, kar pa kot kaže ni nujno 

vedno res. Zelo pogosto so pri tumorskih celicah 
nedejavni strukturni in/ali regulacijski geni, ki so 
odgovorni za popravljanje napak pri podvajanju DNA, 
zato se postavi vprašanje, ali so mutacije res vzrok ali 
pa le stranska posledica rakavosti. 

Abnormalno mitotsko delitveno vreteno je posledica 
napake v regulaciji delitve (vir: www.biology-blog.com) 
 
Dokaj neobičajna metoda, ki so jo uporabili je bila 
dekonvolucija. Z njo so odstranili "šum" iz podatkov, 
ki je nastal zaradi nesinhronosti ciklov podvajanja 
med posameznimi celicami. 

 
Anafaza normalne delitve (vir: www.dundee.ac.uk) 
 
Povzeto po objavi na http://www.sciencedaily.com. 
Napake pri prevajanju niso izključene! Ugotovitve so 
bile objavljene v Early Edition of the Proceedings of 
the National Academy z dne 8.januar 2008. 

S 
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Matjaž Deželak 
 

aja dela mojstra – oziroma vsaj tako so nam 
dejali, ko smo se učili poštevanko, streljali 
na gol ali igrali na klavir – in zgleda da, 

temelječ na lastnih izkušnjah vsakega izmed nas, 
to drži. Ravno zato so znanstveniki bili zbegani 
zaradi podatkov, ki so kazali, da na ravni sinaps, 
dolgotrajno ponavljanje nekega opravila in s tem 
kontinuirane stimulacije aktivnosti sinaptičnega 
prenosa zmanjša "jakost" mednevronskih 
povezav, torej jih naredi bolj plastične. Nedavno 
pa so raziskovalci z univerze Carnegie Mellon in 
inštituta Max Planck odkrili mehanizem, ki 
pojasnjuje ta očiten paradoks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(vir: http://www.flickr.com) 
 
Ta mehanizem razlaga, kako se sinapse, kljub vsemu, 
okrepijo zaradi ponavljajočih se stimulacij. Že prej se 
je vedelo, da obstaja povezava med učenjem in 
spominom ter plastičnostjo sinaps, ne pa tudi, kaj se 
dogaja pri učenju s ponavljanjem. Sedaj pa so 
ugotovili, da je za povečanje plastičnosti odgovoren 
ionotropni N-metil-D-aspartat in njegova vezava na 

sicer glutamatne receptorje, ki pa jih aktivira tudi 
NMDA, le da šibkeje. Aktivacija teh receptorjev, 
odgovornih za odpiranje neselektivnih kationskih 
kanalčkov, na začetku sicer okrepi povezavo, kasneje 
pa ima nasprotno vlogo, kar bi v končni fazi, logično, 
vodilo do zaustavitve učenja ali celo degradacije 
nevralnih procesov.  
 

         
NMDA                               
(vir: http://www.wikipedia.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L-glutaminska kislina 
(vir: http://www.wikipedia.org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vir: http://webvision.med.utah.edu) 
 
A to se ne zgodi, zato se je upravičeno domnevalo, da 
obstajajo še drugi procesi, ki odtehtajo slabljenje 
povezave. Raziskovalci so pod drobnogled vzeli del 

V 
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možganske skorje, ki je odgovoren za pomnjenje s 
ponavljanjem. Kmalu je bilo jasno, da so molekularni 
mehanizmi zelo drugačni od tistih, ki so udeleženi pri 
kratkotrajnem in epizodnem spominu. V serijah 
poskusov so blokirali posamezne receptorje, nevrone 
dolgotrajno stimulirali in opazovali posledice 
blokiranih receptorjev.  
 
Ugotovitve so naslednje: Aktivnost NMDA 
receptorjev je potrebna povsem na začetku, da se 
sploh vzpostavi sinaptična povezava, kasneje pa ima 
glavno vlogo metabotropni glutamatni (mGlu) 
receptor in sicer okrepi sinaptično povezavo. Poskuse 
so opravili na nevronih transgenih miši, ki so imele 
samo eno brčico. Lastnost brčic pri miši je, da je 
vsaka povezana s svojim delom možganske skorje in 
ker je brčica ena sama, je opazovanje aktivnosti tega 
dela možganov zelo enostavno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vir: http://www.wikipedia.org) 
 
S temi novimi ugotovitvami se je poznavanje 
delovanja živčnega sistema v primerjavi s celotno 
kompleksnostjo le neznatno povečalo, je pa lahko prvi 
korak do razumevanja in morda celo zdravljenja 
bolezni, pri katerih sta prizadeti sposobnost učenja in 
pomnjenja. 
 
Povzeto po objavi na http://www.biologynews.net. 
Napake pri prevajanju niso izključene! Odkritje je bilo 
objavljeno v izdaji revije Science z dne 4. januar 
2008. 

 
Matjaž Deželak 
 

te morda že zdaj zaskrbljeni, kaj bo z vašo 
koncentracijo holesterola, ko boste 
starejši? Nikar se ne izogibajte jajc in 

slanine prehitro – kratkoročno vam zmerno 
povišanje lahko tudi koristi. 
 

(vir: http://www.flickr.com) 
 
V raziskavi, ki so jo opravili raziskovalci A&M 
univerze v Teksasu je sodelovalo 55 ljudi obeh 
spolov, starih med 60 in 69 let, vsi zdravi nekadilci in 
sposobni zmerne telesne aktivnosti. V obdobju 
dvanajstih tednov so trikrat tedensko bili telesno 
aktivni, vključujoč raztezanje, kolesarjenje in 
dvigovanje uteži. Vsi so dobivali obroke z  enakimi 
razmerji hranil, količina pa je bila prilagojena njihovi 
stopnji bazalnega metabolizma. Edina razlika je bila v 
količini holesterola, seveda. 
 
Končne ugotovitve so bile proti pričakovanjem – več 
holesterola kot  je posameznik zaužil,  bolj  opazno  je  

S 
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Holesterol (vir: http://academic.brooklyn.cuny.edu) 
 
bilo povečanje mišične mase.  Vodja raziskave 
domneva, da je to posledica vnetja, ki ga povzroči 
holesterol v mišičnem tkivu. Posledica obremenitve 
je, da se mišica bolj ali manj poškoduje, kar je povsem 
normalno, saj je to signal, da je mišica prešibka in 
premalo elastična. Zato se začne obnova mišice s 
pomočjo satelitskih celic med vlakni. Holesterol pa 
naj bi le povzročil močnejše vnetje, kot posledica pa 
naj bi bila večja obnova, torej rast mišic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(vir: http://dir.nvtech.com) 
 
 
Seveda pa je treba opozoriti, da je glavna telesna 
aktivnost, holesterol naj bi njene učinke le okrepil. 
Lenarjenje ne bo imela učinka. Pa tudi na splošno je 
pomembna zmernost; tako pri vaji kot prehranjevanju. 
 
 
Povzeto po objavi na http://www.sciencedaily.com. 
Napake pri prevajanju niso izključene! Odkritje je bilo 
objavljeno v januarski izdaji revije Journal of 
Gerontology. 
 

 

 
Matjaž  Deželak 
 

aziskovalci s šole za inženirstvo in 
uporabno znanost UCLA Henry Samueli so 
objavili zanimivo in predvsem potencialno 

uporabno odkritje. Razvili so način za 
pridobivanje nove generacije biogoriv, ki je 
primeren tudi za masovno pridelavo. Ta jim 
omogoča "uporaba" organizmov, ki jih ne ščiti 
noben zakon proti mučenju oz. zlorabljanju – 
bakterije. 
 

 
Glavni razlogi za 
iskanje ti. obno-
vljivih virov ene-
rgije so vsem splo-
šno znani. Zaloge 
fosilnih goriv ko-
pnijo, posledice 
njihove dosedanje 
uporabe pa so iz 
dneva v dan bolj 
očitne. Ko se je pr-
vič zastavilo vpra-
šanje, katera snov 
naj bi zadovoljivo 
nadomestila dose-
danja goriva, je bil  
med  prvimi  vsem  
dobro poznani etanol. Pomembno pa ni samo, da ima  
gorivo zadostno količino kemijske energije, velik 
poudarek je predvsem na njegovi obnovljivosti.  
 
Etanol sicer dobro ustreza večini zahtev, vendar ima 
omejitve. Za pridelavo so potrebne velike obdelovalne 
površine, pridelek je odvisen od podnebja in 
škodljivcev. Kot gorivo pa ni tako učinkovit kot naftni 
derivati, kot transportno gorivo mora biti v zmesi s 

R 
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plinom, pokazalo pa se je tudi, da močno veže vodo, 
kar ga dela korozivnega. 
 
Ta dejstva so med drugim vplivala na iskanje novih 
goriv, kot so npr. višji alkoholi, tj. alkoholi s tremi in 
več ogljikovimi atomi v molekuli. Njihova energijska 
gostota je podobna kot pri bencinu, slabo vežejo vodo 
ter so dosti manj hlapljivi in korozivni od etanola. 
Dalje, razvejani višji alkoholi se odlikujejo tudi po 
relativno visokem oktanskem številu, kar omeji 
nadležno "klenkanje" v motorju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Navkljub vsem tem dobrim lastnostim pa je bil 
največji dosedanji problem pridelava teh goriv na 
obnovljiv način. V živem svetu so take spojine 
običajno stranski produkt fermentacije, njihove visoke 
koncentracije pa so za celico toksične. Zato so morali 
raziskovalci z genskim inženiringom ne samo 
povečati proizvodnjo teh stranskih produktov 
metabolizma, npr. izobutanol (= 2-metil-1-propanol), 
1-butanol, 2-butanol, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-
butanol, 2-feniletanol,  ampak tudi nevtralizirati 
njihovo toksičnost. Podrobnosti uporabljene strategije 
so zapletene, osnova pa je sprememba določenih 
kemijskih reakcij biosinteze aminokislin s čimer je 
konkretno dosežena velika donosnost in visoka 
specifičnost pridelave izobutanola iz glukoze. 

 
Znanstveniki so presenečeni, 
da je uspeh tolikšen, kajti 
bakterije, za razliko od eta-
nola, od teh višjih alkoholov 
nimajo nobene koristi, še 
posebej presenetljivo pa je, da 
je to doseženo v E. coli, ki 
nasploh slabo tolerira alkohol. 

 
Povzeto po objavi na http://www.sciencedaily.com. 
Napake pri prevajanju niso izključene! Odkritje je bilo 
objavljeno v izdaji revije Nature z dne 3. januar 2008. 

 
Matjaž  Deželak 
 

e dolgo je znano, da se je večina velikih 
taksonomskih skupin živali pojavila "v 
kratkem času", med 542 in 520 milijonov let 

nazaj, v t.i. kambrijski eksploziji. Pred kratkim pa 
so paleontologi iz Virginije, ZDA, z uporabo 
ostrih analitskih metod, pokazali na še eno 
eksplozijo življenja, približno 33 milijonov let 
pred kambrijsko. Poimenovali so jo avalonska 
eksplozija, njene življenske oblike pa niso 
povezane s tistimi iz kambrija. 
 

Hipotetičen izgled morskega dna z ediakarijsko favno.  
(vir: http://www.wikipedia.org) 
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E. coli (vir: http://www.sciencedaily.com) 

                             izobutanol  
(vir: http://www.wikipedia.org 
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Za fosilne zapise, 
ki kažejo na kam-
brijsko eksplozijo, 
so vedeli že v Dar-
winovem času, 
Darwin sam pa je 
to dejstvo zavra-
čal. Po njegovi 
teoriji naj bi se 
namreč evolucija 
odvijala kontinu-
irano, postopno, 
brez "nenadnih" 
skokov. Prav zato 
je bil prepričan, da 
se je že pred Kam-
brijem življenje 
razvijalo počasi in 
postopno, zaradi 
(še) neznanih raz-
logov pa se fosilni 
zapisi niso ustva-
rili, niso ohranili 
oz. jih še niso 
našli. 
 
A Virginijski ra-
ziskovalci so ugo-
tovili, da ni bilo 
tako. Preučili so 
fosile najstarejših 
kompleksnih, več-

celičnih bitij, živečih v obdobju 575 do 542 milijonov 
let nazaj, ki predstavljajo t.i. Ediakarijsko favno. Ti 
organizmi niso predniki kambrijskih, velika večina jih 
je celo izumrla še pred obdobjem kambrija. Tudi v 
splošnem je podobnost zelo majhna. A kako so se 
razvili člani Edikarijske favne – tudi na eksploziven 
način ali postopno? 
 
V raziskavi so opazovali distribucijo 50 znakov pri 
več kot 200 Ediakarijskih vrstah, katere reprezen-
tativno predstavljajo celo, 33 milijonov let dolgo 
obdobje, z evolucijskega vidika deljeno na 3 obdobja, 
imenovana po lokacijah, kjer so našli fosile - Avalon, 
Belo morje in Nama. V prvem, avalonskem obdobju 
se je pojavilo zelo malo vrst, a zanimivo, predsta-
vljale so celoten spekter gradbenih tipov, ki so zna-
čilni za Ediakarijsko favno. V naslednjem obdobju je 
prišlo do porasta števila vrst, a navkljub mnogim 
vrstam, je osnovna ideja zgradbe ostala enaka. V 
zadnjem, Nama obdobju, število in številčnost vrst, 
zaenkrat še ne popolnoma pojasnjeno, upadeta. 
 

Raziskovalci so se zave-
dali, da morajo pri poda-
janju stopnje biodiverzitete 
biti pozorni ne samo na 
število vrst, ampak tudi na 
množino osnovnih grad-
benih tipov, ki jih te vrste 
predstavljajo. Diverziteta, 
npr. 50-ih vrst uši, je 
manjša kot diverziteta sa-
mo petih vrst, ki vklju-
čujejo žabo, muho, črva, 
opico in polža. Zato so 
uporabili metode, s ka-
terimi so posamezni mor-
fološki značilnosti pripisali 
numerično vrednost, kar je 
omogočilo objektivno in 
dosledno obravnavo, saj so 
fosili večinoma dvodimen-
zionalni odtisi, iz katerih 
praktično ne moremo 
sklepati na npr. ekologijo 
ali fiziologijo. 
 

Edikarijski fosil Fractofusus andersoni, najden v pokrajini 
Newfoundland, Kanada. (vir: http://www.biologynews.net) 
 
Neznane so raziskovalcem ostale poglavitne sile, ki so 
vodile do pojava avalonskih morfoloških oblik in 
zakaj se njihov nabor ni spremenil v ostalih dveh 
obdobjih. A ena stvar je jasna: tudi predkambrijsko 
življenje se je razvilo, vsaj v začetni fazi, eksplozivno. 
 
 
Povzeto po objavi na http://www.biologynews.net. 
Napake pri prevajanju niso izključene! Odkritje je bilo 
objavljeno v izdaji revije Science z dne 4. januar 08. 

Pogost organizem v predkambrijskem času 
Charniodiscus arboreus. 

(vir: http://www.peripatus.gen.nz) 

Lokacija Ediakarijskega hribovja 
(vir: http://www.ucmp.berkeley.edu) 
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Tea Romih 
 

a prispevek je nastal na pobudo prof. dr. 
Jasne Štrus, pri kateri sem na predavanjih 
lani predstavila seminarsko nalogo o 

družbenih vidikih ekologije – področju, ki me je 
znotraj širokega interesnega polja ekološke vede 
še posebej pritegnilo. Zaradi prostorske omejitve 
sem za pričujoči članek skušala oblikovati čim bolj 
aktualen in zanimiv izbor in povzetek tem, ki sem 
jih v seminarski nalogi obdelala bolj poglobljeno. 
 
UVOD 
 
Biologi ekologijo najbolje poznamo po definiciji 
Ernsta Haeckla (1834–1919), ki jo opredeljuje kot 
celostno znanost o razmerjih organizmov z njihovim 
obdajajočim zunanjim okoljem. Logično je, da lahko 
znotraj tega okvira obravnavamo tako človeka v 
odnosu do okolja kot katerakoli druga živa bitja v 
odnosu s človeško družbo, ki predstavlja njihovo 
okolje. Ob doseženem obsegu ekološkega vpliva, še 
posebej naraščajočih razsežnosti različnih 
antropogenih ekoloških problemov, je smiselno, da je 
človek vključen v predmet ekologije, čeprav se zaradi 
zgodovinske tradicije pojma ekologija in ekološki še 
vedno najpogosteje omejujeta na naravoslovno-
biološko področje. Vendar tudi mnogi družboslovci v 
temeljnih ekoloških spoznanjih odkrivajo pomembne 
posledice za družboslovne znanosti.  
 
Le-te zanima, zakaj človek spreminja naravo, kakšni 
interesi, potrebe, motivi, stiske, vrednote, ambicije ga 
vodijo pri tem, kakšne so posledice teh sprememb za 
družbo, človekovo zdravje, gospodarstvo, kulturo ter 
kakšni so odzivi družbe na te spremembe in njene 
strategije za preprečevanje neželenih posledic. 
Naravoslovne znanosti pa še vedno ohranjajo primat 
nad vprašanji, kakšne so biološke, fizikalne, kemične, 
geološke, pedološke, klimatske idr. posledice 
človekovega spreminjanja narave. Vsa ekološka in 
okoljska raziskovanja lahko povezuje temeljni cilj, 
kako naj ljudje živijo v biosferi, da ne bi ogrozili 

njenih strukturno-funkcionalnih lastnosti in s tem tudi 
temeljev svojega lastnega, trajnega obstoja. 
 
ŠTIRI ZGODOVINSKA RAZMERJA MED 
ČLOVEKOM IN NARAVO 
 
Da razumemo, kako se je razvil svet, kot ga poznamo 
danes, se moramo ozreti daleč v preteklost. Človeštvo 
je skozi zgodovino v svojem odnosu do narave prešlo 
tri velike družbeno-ekološke preobrazbe (Kirn, 2004): 
paleolitsko, neolitsko in industrijsko. Sedaj vstopamo 
v četrto, postindustrijsko preobrazbo, ki jo pogosto 
opisujemo z izrazi, kot so ekološka tranzicija, 
ekološka modernizacija, trajnostni razvoj ipd. Vsako 
od teh razmerij ima svoje materialno-ekonomske, 
sociološke in duhovno-kulturne značilnosti. 
Paleolitsko obdobje predstavlja prvobitno istovetnost 
človeka z naravo, neolitsko in industrijsko dualizem in 
antropocentrizem, postindustrijsko pa nastajajočo 
novo enotnost človeka z naravo.  
 
V prazgodovini je človek približno milijon let živel 
kot lovec in nabiralec in se med počasnim razvojem 
oblikoval kot govoreče in misleče bitje. Naravo je 
dojemal še kot živo in oduhovljeno (animizem); z 
magičnim in religioznim pomenom je bilo prežeto vso 
njegovo življenjsko okolje - veter, kamenje, rastline, 
živali. V živalih ali rastlinah je videl duhove 
prednikov (totemizem), ki jih je skušal pridobivati na 
svojo stran z magičnimi sredstvi. Paleolitski človek se 
je počutil enotnega z rastlinskim in živalskim svetom. 
Sebe ni izločeval iz narave in še ni poznal hierarhije 
ne v naravi in ne v skupnosti. 
 
V neolitiku je nov način življenja, poljedelski in 
nomadsko-živinorejski, povzročil globoke spremembe 
v duhovni in materialni kulturi, kot so nastanek mest, 
države, rokodelstva, filozofije idr. Takrat je človek 
začel razdvajati in različno vrednotiti: narava-duh, 
božje-človeško, sveto-posvetno, naravno-nadnaravno, 
materialno-duhovno, posmrtno-tuzemeljsko, udom-
ačeno-divje, škodljivi plevel-koristna rastlina idr. Vse 
ostrejše ločevanje in protistavljanje narave in družbe, 
narave in kulture je v bistvu rezultat človekovega 
samoizoblikovanja kot jezikovnega, govorečega, 
družbenega, tehničnega bitja (kot izdelovalca in 
uporabnika orodij) in s tem zavesti o razlikovanju od 
naravnega. V tem obdobju so bili položeni temelji 
etičnega antropocentrizma, povezanega z 
monoteizmom ali politeizmom, ki izključuje naravo in 
vsa živa bitja, razen človeka, iz človekovega 
moralnega odnosa. Šele z monoteizmom je stopila v 
ospredje zavest, da je narava ustvarjena. S tem je 
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postala nekaj minljivega in drugotnega, medtem ko je 
bil samo bog večen in nekaj izvornega, prvobitnega. 
Nastajati je začela zavest, da je narava namenjena 
človeku, saj je bila divjina videna kot njegov 
sovražnik, kot nekaj neurejenega, kaotičnega, kar je 
bilo treba urediti in pokoriti. Človek kot božje delo je 
bil nekaj izjemnega, izvzet iz narave, ker ga je bog 
obdaril z razumom in voljo. Pravi, resnični, večni dom 
človeka je postal onostranstvo, ne pa tuzemski svet in 
minljivost narave.  
 
V okviru poljedelske kulture pa je obstajalo tudi 
drugačno duhovno razmerje do narave, kot je bilo 
značilno za zahodno civilizacijo, ki se kaže v 
hinduizmu, taoizmu, šintoizmu. Šintoizem in budizem 
sta vključevala spoštovanje življenja in narave sploh. 
Šintoizem in taoizem sta gojila ljubezen do divjine. 
 
Novi vek, 17. in 18. stoletje, je razvil razsvetljenski 
projekt človeške vladavine nad naravo. Stari dualizem 
»narava-duh« je bil poglobljen ter na novo znanstveno 
in filozofsko utemeljen. V filozofiji je postala narava 
nekaj fizičnega, materialnega; njeno bistvo so videli v 
matematičnih, količinskih razmerjih. Najodličnejša, 
prava znanost o naravi je torej postala fizika. Kar se ni 
dalo meriti in količinsko izraziti, ni bilo primeren 
predmet znanosti v pravem pomenu besede, saj je 
novoveški kriterij znanstvenosti določal, da je 
znanstveno le tisto, kar je očiščeno vsake 
subjektivnosti. Narava se ni več primerjala z 
organizmom, ampak z velikanskim strojem, ki so ga 
ustvarile božje roke in razum. Kar je zgolj 
matematično in mehansko, ne more biti živo; vse 
neživo pa človek brez najmanjšega pomisleka lahko 
jemlje kot objekt in kot surovino za svoje potrebe. 
Nemški filozof Fichte je v 18. stoletju celo pozival 
ljudi, naj se nehajo vojskovati med sabo, naj sklenejo 
vzajemen mir in se z združenimi močmi borijo proti 
naravi. Zanj je narava preostala edini skupni sovražnik 
ljudi. Na podlagi tega se je začel tržno-kapitalski 
odnos do narave, ki je bil vedno bolj podprt z 
znanostjo in tehnologijo. 
 
V nastajajoči ekološki/okoljski zavesti konec 20. in na 
začetku 21. stoletja se različno intenzivno 
preoblikujejo in ukinjajo temeljne značilnosti 
novoveškega razumevanja narave. Naš čas se pogosto 
označuje kot ekološki prehod (tranzicija), ekološka 
modernizacija na poti k ekološki trajnostni družbi. V 
odnosu med naravo in družbo se oblikuje t. i. 
identiteta neidentitete, kar pomeni, da gre tako za 
bogastvo razlik kot tudi istovetnost med človekom in 
naravo, med družbo in naravo. Obstaja velik razpon 
razmerij med naravo in družbo: od odnosov 

podobnosti, različnosti v stopnji, do načelne 
različnosti. Človek je specifična narava v naravi; v 
tem smislu je v njej in zunaj nje. Samorazlikovanje 
človeka v naravi je rezultat družbeno-kulturnega, 
zgodovinskega razvoja. To samorazlikovanje se je 
ponekod razvilo v nepremostljivi dualizem med 
naravo in družbo, čeprav priznanje družbene, 
jezikovne, miselne, moralne, tehnične posebnosti 
človeka tega ne zahteva. Ni treba v imenu občih 
skupnih vezi človeka z naravo ukinjati njegove 
posebnosti niti ni treba v imenu teh posebnosti 
ukinjati človekove povezanosti z vso biosfero in 
naravo sploh. Novoveški antropocentrizem se presega 
z nastajanjem ekocentrične zavesti, ko odnos do 
ostalega življenja in celotne narave postaja tudi 
predmet moralne presoje. Presega se tudi s 
spoznanjem in priznanjem vključenosti človeka v 
evolucijo življenja. Različni interesi in vrednote 
ovirajo ali spodbujajo uveljavljanje teh načel. 
 
IDEJA NAPREDKA, MEJE RASTI IN 
PRIHODNOST RAZVOJA 
 
Morda najočitnejša in že od prvih zametkov človeške 
družbe prisotna interakcija, v katero človek vstopa z 
naravo, je ekonomska izraba naravnega okolja. 
Omogočila je velikanski razvojni skok človeštva v 
primerjavi z drugimi vrstami živih bitij in vsaj delu 
sveta prinesla zavidljivo raven blaginje. Vendar 
dosedanji ekonomski modeli niso upoštevali dejstva, 
da je naš planet omejen in da posledično njegovo 
izkoriščanje ne bo moglo trajati v nedogled. Zato se 
postavlja vprašanje, koliko ekološko in socialno 
vzdržna se bo v prihodnosti izkazala dosedanja 
družbena ureditev. Morda stojimo na pragu velikih 
družbeno-ekonomskih sprememb, ko jo bomo 
prisiljeni v marsikaterem pogledu povsem na novo 
definirati. 
 
Zgodovina produktivnosti človekovega dela kaže 
nenehno rast, do industrijske revolucije izredno 
počasno linearno, od industrijske revolucije pa vse 
bolj eksponencialno. Pri tem troši vse več naravnih 
virov, pogosto neobnovljivih, pri čemer siromaši 
lastno surovinsko bazo. Produktivnost ekosistemov 
ostaja bolj ali manj stalna, pod podobnimi pogoji niha 
okoli določene vrednosti. Da se je linearna rast 
produktivnosti spremenila v eksponencialno, je bila 
posledica spleta določenih konkretnih ekonomskih, 
socioloških, kulturnih, tehnoloških, znanstvenih in 
vrednotnih okoliščin. Ko je eksponencialna rast 
sprožena, se je od nje težko posloviti, saj je z njo 
vzpostavljena celotna nova struktura družbe, nov 
način produkcije in potrošnje ter sistem vrednot. 
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Ideja napredka je sicer starejša od teorij ekonomske 
rasti, toda pogosto se je ekonomska rast, če že ne 
poistovetila, pa vsaj povezovala z družbenim 
napredkom oziroma se je obratno pojem družbenega 
napredka zožil na pojem ekonomske rasti. 
Eksponencialna rast funkcionira po načelu pozitivne 
povratne povezave. Taka zveza je za omejen čas in v 
določenih razmerah pozitivna, je izhodišče razvoja in 
spravi stvari v gibanje.  
 
Na dolgi rok pa je eksponencialna rast problematičen 
tip rasti, ki nujno vodi v krizo. Težko je obvladovati 
probleme, ki jih začne porajati, ker se njeni učinki 
podaljšujejo v prihodnost in običajno odkritje 
problemov in ukrepanje prihajata prepozno. Vendar je 
z eksponencialno rastjo povezanih toliko ustvarjalnih 
podvigov, pričakovanj, političnih ciljev in ambicij, da 
se kratkomalo zdi psihološko, miselno, vrednotno in 
politično nemogoče, da bi se nehala. Konec 
eksponencialne rasti se sprejema kot konec napredka, 
saj naj bi bila rast zdravilo za odpravo uboštva, 
brezposelnosti, zaustavitev eksplozije prebivalstva, za 
ekonomske priložnosti vseh ipd.  
 
Trajna eksponencialna rast izhaja iz predpostavke, da 
so naravni viri neizčrpni in da je tudi zmogljivost 
planeta za sprejem onesnaženja neizmerna. Če pa že 
zmanjkuje določenih naravnih virov, se njihovo 
pomanjkanje odpravlja z neskončno zmožnostjo 
nadomeščanja. Znanost in tehnologija sta sposobni 
rešiti vse ekološke/okoljske probleme, ki izhajajo iz 
nje, z radikalnimi tehnološkimi inovacijami: s 
pridobivanjem česarkoli iz česarkoli, s čistimi, brez 
odpadnimi tehnologijami in popolno reciklažo 
odpadkov, če bi kljub vsemu nastajali. Vprašanje je, 
ali so takšne tehnološke rešitve sploh možne. 
 
V osnovi so možne tri rešitve odnosa med 
eksponencialno rastočo ekonomijo in mejami 
zmogljivosti planeta (Meadows et al., 1992): 
 

• rast brez zastoja, dokler se ne izravna z 
zmogljivostmi biosfere; 

• rast začasno prekorači zmogljivosti, niha okoli 
njih in se končno z njimi izravna; 

• zmogljivosti se prekoračijo do uničenja 
surovinske baze in degradacije obnovljivih virov 
v takem obsegu, da se mora rast potem z njimi 
izravnati na nižji ravni. 

 
Vse tri točke izražajo spoznanje, da se bo rast nujno 
morala nekoč ustaviti, iz česar izhaja ideja o 
trajnostnem razvoju. Trajnostni razvoj preprosto 

pomeni, da sam sebe ohranja neomejen čas, da ne ruši 
in ne ogroža možnosti svojega obnavljanja. Lahko ga 
prakticirajo tudi bodoče generacije, ne da bi se jim 
bilo treba odpovedati neki dostojni ravni 
zadovoljevanja materialnih in kulturnih potreb. 
Pomeni dolgoročno vzdrževanje in obnavljanje zalog 
bioloških virov ter produktivnosti in raznolikosti 
agrikulturnih sistemov. Pri obnovljivih virih njihova 
raba ne sme biti večja od stopnje obnavljanja, 
neobnovljivi viri pa se postopoma nadomeščajo z 
obnovljivimi. Trajnostni razvoj vključuje enostavno 
reprodukcijo prebivalstva in kapitala ter konstantni ali 
sčasoma celo vse manjši obseg trošenja naravnih 
virov na prebivalca zaradi uspehov rastoče 
učinkovitosti. Dopušča tudi rast na nekaterih 
področjih za določen čas, dokler ni dosežen cilj, 
prednostno pa naj bi se uveljavila ekonomija 
manjšega obsega. Obstajali bi večja navezanost na 
lokalne naravne vire in večja povezanost lokalne 
proizvodnje z lokalno potrošnjo.  
 
Trajnostna družba vzdržuje kakovost ekosistemov, je 
raznovrstna in z visoko stopnjo lokalne avtonomije. 
Lahko je samo solidarna, miroljubna, socialno 
enakopravna. Zahteva prerazdelitev bogastva med 
narodi in znotraj njih. Določene so tudi zgornje meje 
dohodkov in ne samo spodnje, minimalne, kot je sedaj 
običajna praksa. Trajnostna družba ne bi poznala niti 
materialnega pomanjkanja niti materialnega 
razsipništva. Količinsko bi bil ustaljen materialni 
proizvod na prebivalca, ne pa njegova vsebina. 
Trajnostni razvoj zahteva visoko ustvarjalnost, ker so 
njegovi kriteriji bolj kompleksni in zahtevnejši. Težje 
je priti do kakovostnih rešitev, ki vključujejo ne samo 
ekonomske, ampak tudi ekološke, socialne in etične 
kriterije. Prehod v trajnostno družbo bo pomenil velik 
znanstveni, tehnični, politični, vrednotni, kulturni 
izziv, ki bo zahteval popolnoma nove ideje, nov način 
razmišljanja, nove vrednote, nove pristope. 
 
IZZIVI EKOLOGIJE DRUŽBOSLOVNIM 
ZNANOSTIM 
 
V zadnjih desetletjih vznikajo številne multi 
disciplinarne vede, ki so prepoznale potrebo po 
sodelovanju različnih spoznavnih področij v iskanju 
skupne rešitve problemov, ki jih vsako zase ne morejo 
celovito razumeti in najti primernih odgovorov nanje. 
Te vede sedaj ustvarjajo most čez navidez celo tako 
nepremostljivo ločnico, kot zgodovinsko obstaja med 
družboslovjem in naravoslovjem. Naj izpostavim le 
nekaj ključnih. 
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Predmet politične ekologije so učinki političnih, 
ekonomskih in socialnih faktorjev na okolje. Meje 
rasti postavljajo tudi meje dosedanji politiki, ki je bila 
politika rasti. Rastoči globalni in nacionalni ekološki 
problemi pomenijo grožnjo ekonomskemu in 
političnemu liberalizmu, ker silijo v vse večjo državno 
intervencijo in avtoritarnost. Možno je, da bo 
sedanjemu obdobju liberalizma in deregulacije iz 
ekoloških in socialnih razlogov sledilo obdobje 
etatizma in regulacije. Prišlo bo do večje omejitve 
razpolaganja z zasebno lastnino (gozdovi, zemlja) in 
do večjega vpliva javnosti na družbeno funkcijo 
podjetij zaradi predpisanih ekoloških norm in 
standardov. Ekološke materialne omejitve, 
pomanjkanje virov in učinki onesnaženja lahko vodijo 
bodisi k meddržavnim konfliktom bodisi k večjemu 
sodelovanju. V večjem sodelovanju je seveda edini 
izhod, saj bi konflikti, zlasti če bi prevzeli oblike 
vojaškega soočanja, samo še poslabšali ekološko 
situacijo. Obstajajo tudi ekološki pritiski za 
zmanjševanje državne suverenosti v odnosu do 
mednarodnih režimov in povezav (OZN, EU, 
NAFTA). Zaradi skupne varnosti se bo morala 
zmanjšati nacionalna suverenost, zlasti če je bila z njo 
povezana ekološka/okoljska samovolja in 
neodgovornost. Negotove so tudi ekološke/okoljske 
posledice globalizacije. To vodi k vse večjemu 
spoštovanju načela previdnosti v procesu odločanja, 
saj mnoge od teh dilem še čakajo svoje rešitve. 
 
Ekosistemske funkcije so vedno širše in 
raznovrstnejše od njihove ekonomske in potrošniške 
rabe, kar upošteva okoljska ekonomija. Storitve 
okolja in zaloge naravnega kapitala, ki storitve 
omogočajo, so nujne za delovanje življenjskih 
oskrbnih sistemov planeta. Neposredno in posredno 
sodelujejo tudi pri ustvarjanju človekovega 
blagostanja, zato so po mnenju nekaterih okoljskih 
ekonomistov dejansko sestavina ekonomske vrednosti 
(cene) planeta. Okoljski ekonomist R. Constanza je 
leta 1997 s sodelavci poskušal vsaj okvirno oceniti 
denarno vrednost različnih ključnih storitev 
planetarnega ekosistema. Po teh izračunih je bila sredi 
90. let denarna vrednost globalnih storitev narave 
okoli 33 milijard USD na leto oz. dvakratna vrednost 
svetovnega BDP v izračunanem letu. Gospodarstvo 
sveta bi se dejansko ustavilo, če bi storitve 
planetarnega ekosistema prenehale delovati, zato je s 
tega vidika njihova vrednost za ekonomijo sveta 
neprecenljiva. Vendar storitve ekosistemov niso v 
celoti vključene v trg, hkrati pa niso primerno 
ovrednotene v primerjavi z gospodarskimi storitvami 
in ustvarjenim, proizvedenim kapitalom. Zato 
praviloma nimajo večje teže v politiki odločanja, 

njihovo zapostavljanje pa lahko ogrozi trajnost, 
preživetje človeka v biosferi.  
 
Temeljna ideja ekopsihologije je, da je mogoče 
človeški um, čeprav se oblikuje v modernem 
družbenem svetu, pomiriti v širšem naravnem svetu, 
saj je le-to okolje, iz katerega je evolucijsko izšel. Ne 
le človekove fizične potrebe, tudi duševno zdravje naj 
bi bilo odvisno od »zdravja« okolja. Ekopsihologija 
raziskuje, kako ustvarjati vezi z naravo, saj nam, 
kadar jo opazujemo brez predsodkov, daje občutek 
harmonije, ravnotežja, brezčasnosti in stabilnosti. 
Prepoznava, da se je med ljudmi začel širiti strah in 
obup zaradi nenehnega uničevanja narave.  
 
Posamezniki lahko občutijo veliko razočaranje nad 
lastno vrsto ali celo dvom v razumnost njenih 
pripadnikov, saj je zanj kljub razvitosti modernega 
sveta odgovoren zgolj človek. Ekopsihologija tudi 
odkriva, da so brez stika z naravo ljudje nagnjeni k 
različnim zmotam. Lahko postanejo egocentrični, 
odtujeni in neobčutljivi. Divjina za ljudi ni 
obvladljiva, zato lahko spremeni vnaprej ustvarjena 
mnenja. Če naravo izključimo iz družbe, bo redkeje 
prihajalo do spoznanj, ki lahko popravijo zmotna 
prepričanja. Pomemben del ekopsihološke prakse je 
razširjenje psihoterapevtske prakse izven ordinacij 
znotraj stavb ven na prosto. Blagodejne učinke 
gibanja v naravi (npr. gozdu, celo parkih) ali celo 
zgolj ogledovanja slik z motivi pokrajin je mogoče 
izmeriti in so bili potrjeni v znanstvenih študijah. 
 
Kriza okolja, energetska kriza, kriza vrednot so 
različne oblike iste vsesplošne krize, v kateri se je 
znašla t.i. zahodna civilizacija in celotno človeštvo. 
Odpirajo se etične dileme in pripravljenost sedanje 
generacije (altruizem), da sprejme odgovornost, kdo 
bo nosil breme ohranjanja možnosti za napredek 
prihodnjih generacij. Ekološka/okoljska etika 
upošteva uporabnost etičnih izhodišč za odločanje o 
problematiki okolja, njen ključni vidik so moralna 
razmerja med človekom in drugimi vrstami ter 
naravnim okoljem, ki vključuje tudi nežive sestavine. 
Predstavlja izziv za dosedanjo etično tradicijo zlasti 
zahodne civilizacije. Ljudje ne živimo samo v svetu 
medčloveških odnosov in družbenih produktov (norm, 
institucij, umetniških, tehničnih stvaritev), ampak tudi 
v svetu naravnih danosti. Obstajajo trije različni 
pogledi na vprašanje odnosov med človekom in 
naravo: 

• človek okolje varuje predvsem zaradi sebe, torej 
zaradi vrednosti, ki jo imajo viri okolja zanj in ne 
(še) zaradi vrednosti, ki bi jih imeli viri okolja, 
narava sama po sebi – antropocentrična smer;  
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• vsi živi organizmi imajo pravice sami po sebi; ne 
smemo iskati koristi le za ljudi, vsa bitja, ki lahko 
občutijo ugodje in trpljenje, torej živali, je 
potrebno obravnavati kot pravne subjekte – 
reformistična antropocentrična smer, t.i. plitva oz. 
»okoljska« ekologija 

• v prvi vrsti ni potrebno varovati človeka pred 
njim samim, temveč ekosisteme (z neživimi 
sestavinami vred), biosfero, naravo, kozmos pred 
človekom – »biocentrična« oz. »ekocentrična« 

ekologija; tem ekosistemom je podeljena lastna, 
notranja vrednost – radikalna ekocentrična smer 
oz. globoka ekologija (deep ecology), ki zahodno 
civilizacijo antropocentristične modernosti 
označuje kot popoln polom in poudarja 
naravovarstveno etiko. 

 
 
Zastavlja se vprašanje, zakaj bi človek sploh moral 
imeti moralne obveznosti do naravnih bitnosti. 
Nekateri sodijo, da je navsezadnje čisto vseeno, ali 
smo neke naravne bitnosti zaščitili zaradi tega, ker 
smo jim pripisali intrinzične vrednote, ali pa na 
temelju njihove instrumentalne vrednosti za človeka. 
Z vidika ekološke funkcije in posledic je mogoče res 
vseeno, ni pa vseeno z vidika človekovega duhovno-
vrednotnega odnosa do narave. Osnovna značilnost 
moralno vrednotnega odnosa je v tem, da vključuje 
presojo, ali ravnamo dobro ali slabo, pravilno ali 
nepravilno, dopustno ali nedopustno, sprejemljivo ali 
nesprejemljivo.  
 
Te presoje se razširijo na bogastvo človekovih 
razmerij do živali, rastlin, ekosistemov, do narave in 
življenja sploh. Človekova odločitev je, ali so naravne 
danosti zanj vrednotno indiferentne, intrinzične ali pa 
instrumentalne vrednote. Takšen ali drugačen status 
jim podeli šele človek, ne podeli pa jim seveda 
njihove kvalitete. Ta obstaja neodvisno od uporabne 
vrednosti, ki jo ima neka naravna danost v določenem 
trenutku. Ekološka etika zato uči odrekanj, obzirnost 
do drugih življenjskih oblik in drugih generacij, v 
naše stike z naravo vnaša moralne sestavine in ji 
priznava intrinzično vrednost ter pravico do obstoja. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Živimo v obdobju hitrih in burnih sprememb in morda 
celo temeljne preobrazbe družbe, v katero nas bodo 
prisilili ekološki problemi. Dilema, kako izpeljati to 
nalogo, nas opominja, da nismo na koncu zgodovine, 
ampak šele na pragu neke nove, drugačne zgodovine. 
Pri njenem oblikovanju bodo imele naravoslovne 

znanosti nedvomno pomembno vlogo. Dr. Andrej 
Kirn je v svoji knjigi Narava-družba-ekološka zavest 
zapisal sledeče besede: »Ne potrebujemo samo 
sociologov, ki bi resnično razumeli znanost in 
tehnologijo, ampak tudi naravoslovce in inženirje, ki 
bi resnično razumeli temeljne povezave med družbo, 
znanostjo, tehnologijo in naravo.« Morda se tu skriva 
tudi še nezasedena »ekološka niša« za bodoče biologe. 
 
VIRI 
 
Vsem, ki bi želeli izvedeti več o temah, ki sem jih 
izpostavila v svojem prispevku, bi priporočila vire in 
literaturo, ki sem jo uporabila pri izdelavi svoje 
seminarske naloge: 
 
• Ferry, L. (1998): Novi ekološki red. Drevo, žival in 
človek; Založba Krtina, Ljubljana  
 

• Kirn, A. (2004): Narava-družba-ekološka zavest; 
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana  
 

• Plut, D. (2004): Zeleni planet? Prebivalstvo, okolje 
in energija v 21. stoletju; Založba Didakta, 
Ljubljana  
 

• Kako deluje? Človekovo okolje (1992); Tehniška 
založba Slovenije, Ljubljana 
 

DOBRADOBRADOBRADOBRA    
 

Jaz vem, da sem 
zate dobra, 

to je boljša kot čokolada. 
Jaz vem, da sem 
zaradi tebe dobra, 

lepa, popolna, ljubljena. 
In jaz vem, kaj je 

sreča: 
zaspati poleg tebe. 

 
Metuljčica 
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Luka Žgur, Marjetka Pivk, Mateja Tertinek 
 

dor nas še ne pozna, APZ je Akademski 
pevski zbor Tone Tomšič Univerze v 
Ljubljani, v njem smo sami študentje 

ljubljanske univerze. Ker smo celo leto 
pridno prepevali, smo konec septembra odšli 
na zasluženo turnejo po Braziliji.  
 

Že sam odhod s Kongresnega trga je bil v našem 
tipičnem slogu, in sicer z enourno zamudo. Končno 
smo prišli na letališče v Milanu, kjer smo se že začeli 
privajati na brazilski, tejkitizi, način življenja, saj smo 
tri ure čakali na letališču in gledali v zrak. Moški zbor 
se je veselil simpatičnih brazilskih stevardes, toda na 
krovu ptice smo ponovno z veseljem ugotovili, da jih 
ni čez naše apz-jevke. Dvanajsturni let smo si krajšali 
s pivom, ko pa je tega zmanjkalo, smo se hitro 
sprijaznili tudi z viskijem. Ja kaj, no?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plačali smo sicer karte do Sao Paula, in glej ga 
zlomka, že smo pristali v Riu. Hvala lepa za tole! 
Po pilotovem nagovoru v portugalščini smo le s 
težavo razvozlali, da smo v Rio šli po gorivo. Ta čas 
smo kar s petjem poskrbeli, da sopotnikom ni bilo 
dolgčas. Po vseh zapletih smo okoli polnoči prispeli 
do našega hotela v Sao Paulu (menda tretje največje 
mesto na svetu). 
 

Brazilski Slovenci so nas veličastno sprejeli, nam 
razkazali ožji center mesta in nas peljali na tržnico, 
kjer smo bili zaradi vzhičenja nad tropskim sadjem 
tarča »lokalne« televizije, razveselili pa so nas tudi z 
razkošno vrtno zabavo. V zahvalo smo jim pripravili 
koncert slovenskih ljudskih pesmi. Kot vesten biolog 
sem si seveda ogledal tudi ogromen živalski vrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Že v Sao Paulu, kakor tudi v glavnem mestu Brasiliji, 
smo se lahko prepričali, da se v Braziliji dobro jé. Na 
svoj račun smo prišli predvsem ljubitelji mesa, ki ga v 
tipičnih restavracijah churrascariah strežejo v 
neomejenih količinah direktno z žara.  
 
 
Mesto Brasilia je 
načrtno zgrajena 
prestolnica, stara 
manj kot 50 let, 
zato ponuja zani-
mivo sodobno ar-
hitekturo (mesto 
je iz zraka v obli-
ki ptice). Nasto-
pili smo v ču-
doviti katedrali 
Dom Bosco, kjer 
nas je presenetila 
krasna publika s 
stoječimi ovaci-
jami in vzkli-
kanjem. Never-
jetno v primerjavi 
z zadržanimi Slo-
venci. Že po 
enem tednu smo 
prodali vse naše CD-je. 
 
 

K 

Z��apz-jem�
po�braziliji�
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Nato nas je pot vodila v pet milijonski Belo 
Horizonte, kjer smo sodelovali na zborovskem 
festivalu. Vožnja z avtobusom je hitro minila 
predvsem po zaslugi nekaterih pevcev, ki so igrali na 
oralnik (beri glavnik). Na tem festivalu smo se 
prepričali o drugačnem pojmovanju zborovske glasbe 
v Braziliji. Koncert se je začel z dvourno zamudo, 
izvajalci in poslušalci so se med koncertom kar malo 
pogovorili, pevci pa so pred vsako skladbo še kaj 
povadili. Naslednji dan smo si ogledali manjše 
rudarsko mesto Ouro Preto, ki leži na 1100 m n. v. in 
je v celoti pod Unescovo zaščito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnje dneve turneje smo preživeli v Riu de Janeiru, 
ki smo ga tudi najtežje pričakovali. Prvi večer: 
koncert v največji katedrali v Riu, potem pa štiri dni 
prosto! Že takoj smo bili opozorjeni, da je Rio 
nevarno mesto, vendar to nas ni ustavilo pri hudem 
žuru  s  caipirrinhami    (tipična  brazilska  alkoholna 

 

 pijača iz cachaçe in limete). Od tega večera naprej 
smo se počutili v Riu kot doma. Po naporni noči in 
tehničnih težavah na WC-ju smo si privoščili 
sprostitev v čudovitem botaničnem vrtu (očitno le 
nismo rastlinsko slepi). Dan v zelenem se je prav 
prilegel. Naslednji dan je bil zaznamovan z vzponom 
na eno od sedmih svetovnih čudes – Kristusa 
Odrešenika na gori Corcovado. Res je čudo.  
 
 
Sledil je še en 
večer brez za-
vor, tokrat v 
tipičnem bra-
zilskem samba 
klubu. Nepo-
zabni so bili 
tudi kopanje, 
poležavanje in 
nogomet na 
eni najlepših 
svetovno zna-
nih plaž Copa-
cabani, ki jo 
oblivajo ogro-
mni atlantski 
valovi. Tisti, 
ki jim dnevno 
kopanje ni bi-
lo dovolj, so 
dobili ob no-
čnem še manj-
šo lekcijo – s  
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plaže so odšli z občutno manj stvarmi, kot so nanjo 
prišli. Zelo vabljiva je bila tudi tržnica tik ob plaži, 
kjer smo zapravili še zadnje reale.  
 

V tako razburljivem mestu, kot je Rio, je že sam 
hostel ponujal neštete možnosti. Med drugim smo se 
tako spoprijateljili s ščurki, da smo jih klicali kar po 
imenih. 
 
Ker je pa vsega lepega enkrat konec, smo se morali 
posloviti od ščurkov, hostla, Copacabane, Kristusa, 
caipirrinhe, sadja, mesa, novih poznanstev in – 
spakirati. Ni treba posebno poudarjati, da je bilo tokrat 
še težje zapreti potovalke in se odpraviti na pot. 
Začela se je prava odisejada: osem ur z busom do Sao 
Paula, spet čakanje na letališču, 12 ur leta (stanje 
stevardes nespremenjeno, zaloge pijač omejene), 
pristanek v Milanu in še prijetnih osem uric do 
Ljubljane. Na Kongresnem trgu so nas pričakali 
domači s harmoniko. Spet doma. Naslednje jutro pa že 
na etologiji in popoldne v dobri stari menzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazilske evforije se zlepa nismo mogli znebiti, zato 
smo imeli že čez štirinajst dni brazilski »post feštum« 
z vsem, kar spada zraven (a brez ščurkov). 
 
Pred nami je nova sezona, polna novih podvigov in 
turnej. Še posebej velik izziv pa nam predstavlja 
udeležba na finalnem zborovskem tekmovanju za 
Veliko nagrado Evrope, marca 2008 na Madžarskem. 
Več o nas, o Braziliji in aktualnih nastopih si lahko 
preberete na www.apz-tt.si.  
 

 

 

 
On the trail we talked to a 

handsome booted Brazilian who is a 
wanted killer—though it must be 

remembered that the term 'killer' in 
these parts describes a fair 

percentage of the male population 
and lacks our perjorative 

connotation. 
 
 

Peter Matthiessen (1927 - ) 
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Vesna                Foto: M. Deželak, T. Remžgar 
 

den izmed odmevnejših in 
organizacijsko zahtevnejših projektov 
Društva študentov biologije je tudi 

organizacija tabora, ki vsako leto v času 
prvomajskih praznikov poteka nekje ob obali 
na področju nekdanje Jugoslavije. Ker smo 
udeleženci tabora lansko leto za prosto 
mesto na taboru čakali tudi tri ure in več, 
mislim, da mi ni potrebno naštevati zakaj se 
morate tekom študija tabora vsaj enkrat 
udeležiti. 
 
Lanskoletni »ekosistemi« so potekali na otoku Pag, od 
27.4. do 3.5.2007. Naše premične domove smo 
postavili v kampu Šimuni, vodja tabora pa je bil Jernej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodja lanskoletnega tabora – Jernej Uhan 
 
Uhan. Udeležencev je bilo približno 50, razdeljeni pa 
smo bili v več skupin; npr. velike zveri, v botanično 
skupino, skupino za pajke, ptičarsko skupino, 

potapljaško, skupino za metulje, dvoživke in plazilce, 
skupino za kačje pastirje.  
 
Sama sem z udeležitvijo na taboru oklevala kar tri 
leta, saj sem bolj molekularno usmerjena in lazenje po 
»gmajni« sredi noči niso ravno moje sanje. A dobra 
lokacija in odlična družba sta me prepričali. Kljub 
temu, da sva z Lukijem potrebovala skoraj tri ure, da 
sva zabila vse kline našega šotora v kamnito talno  

Postavljanje šotora 
 
podlago (med tem se je naš slavljenec utapljal v 
vonjavah svojih novih parfumov, četrti šotorski član 
pa se je postavljanju izmuznil pod pretvezo 
mentorskih obveznosti), da sem morala kar štiri dni 
vstati ob 5-ih (ostale dni pa smo lahko malo 
»potegnili« do 5.30), da smo iz dneva v dan jedli za 
prst na debelo narezano svežo salamo in da proti 
koncu tedna tudi vreme ni bilo naklonjeno terenskim 
dejavnostim, smo se imeli SUPER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piknik 

E 

ekosistemi�
jadrana�–�
Pag�2007�
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Morda je bilo nekaj manj skupnega druženja, saj smo 
npr. »ptiči« vstajali takrat, ko so se ostali odpravljali 
spat, »zveri« pa so po terenu hodile ponoči, ko smo 
ostali čvekali ob pijačkah. Tako da smo vse 
udeležence tabora na enem mestu videli le, ko je bil 
organiziran piknik (na katerem smo tudi striktni 
karnivori  zavezali svojo dušo s pravim svinjskim 
kotletom☺).  
 
Naš šotor smo poimenovali kar »šotor de lux«, saj 
smo imeli s seboj vse (potrebno in nepotrebno 
opremo, zato ne preseneča, da smo se trije s težavo 
zbasali v Volvo karavan) – od radia z zvočniki in 
vuferjem, do umetnega cvetja in šotorske muze Inge.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge – šotorska "muza" 
 
Dnevi so potekali po bolj ali manj ustaljenem planu; 
(pre)zgodnje vstajanje, sledil je teren – obiskali smo 
paške soline, se povzpeli do vetrnic in Svetega Vida,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velo blato 

Pot na Sveti Vid 
 

 
Na hribu veternic 
 

Račka je napadla Dežija 
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Oljčni nasad v Lunju 
 
si ogledali star oljčni nasad v Lunju, Malo in Velo 
blato, nekateri s(m)o na novo odkrili liske, spoznali 
razliko med breguljkami in lastovkami, občudovali 
velike sive čaplje in čuka, onemeli ob prečudoviti 
barvni kombinaciji čebelarjev ter se celotni teden 
trudili dojeti  navdušenje treh članov ptičarskih skupin 
nad majhnimi rjavimi ptički (LBB☺).   
 
Okrog poldne smo se vrnili v kamp, nekateri smo 
prosti čas izkoristili za nujno potreben spanec, drugi 
so preizkušali občutja ob kopanju v morju aprila, tretji 
so kartali, za nekaterimi pa se je izgubila vsaka sled. 
Po poznem kosilu/večerji smo se navadno zopet 
odpravili na opazovanje in izzivanje nočnih ptic (npr. 
prlivk). En večer smo naleteli na četico majhnih račk,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Našel se je čas tudi za lenarjenje na plaži 

ki so maširale ob cesti, seveda si nismo mogli upreti 
skušnjavi, da jih ne bi vsaj malo »pomečkali«. Celotni 
teden pa nas je vodil le ena želja – najti laškega 
škrjanca (op.: za to sem sama izvedela šele ob pisanju 
članka☺). Naša skupina si je dvakrat privoščila tudi 
večerjo v Novalji, kjer smo ob biljardu tudi nabirali 
moči za nove terenske podvige. 
 
 
Teden je minil hitro, prehitro, in že smo se, polni 
vtisov, novega znanja, na novo ali tesneje stkanih 
prijateljstev, vrnili v Ljubljano, kjer nas je čakalo 
izpitno obdobje… 
 
 
 

 
 
 
 

Osmrtnica 

 

V sedemnajstem letu starosti  

je poginil Piko,  

Canis biotechnicus, 

ljubkovalno poimenovan 

Biotehnik, biotehniški pes, 

čuvaj in starosta 

biotehniške fakultete,  

po časteh in odličjih  

takoj za zaslužnimi 

profesorji in trojnim 

doktorjem.  

 

 

Vence hvaležno odklanjamo  

in apeliramo, 

da ustrezne zneske prenesete v 

dobro transakcijskega računa 

DšB. Na dan pogreba bodo  

pogrebci lahko v Jamo št. 101 

vrgli kost ali dve. 

 

 

žalujoči ostali. 
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Ana Šimenc                                             foto: Igor Katona 
 
Po tistem, ko sva komaj ujela trajekt za Galipoli in se 
prepeljala na evropski del Turčije, sva si »spotoma« 
ogledala se celinski del Grčije.  
 
Za ogled Grčije sva si vzela kakšen teden časa, ne 
vem natančno (pravzaprav sem že nekje v Tučiji 
izgubila občutek za čas), zato kaj več kot strogi 
celinski del le-te nisva mogla vključiti v najin urnik. 
Vsem grškim otokom in Peloponezu sva se 
odpovedala z namenom, da si bova nekoč vzela čas 
samo za ta del, a mislim, da sva se že kmalu po stiku z 
nesramnimi in nadutimi Grki kaj hitro premislila. Ker 
nisva imela s sabo nobenega uporabnega zemljevida 
Grčije (edini, ki sva ga imela, je bil tisti v Lonely 
planetu), sva bila večinoma odvisna od ljudi, ki sva jih 
srečevala na poti. A kaj hitro sva ugotovila, da iz te 
moke ne bo kruha; ljudje so nama namreč obračali 
hrbet, med tem, ko sva jih spraševala za pot.  
 
Sicer pa je bil prvi stik z Grčijo zelo pozitiven. 
Peščene plaže, čisto morje in precej malo turistov za 
ta letni čas (avgust). Polotok Halkidiko in Solun sva v 
iskanju višjih ciljev ignorirala, ko pa sva našla ta 
»višji cilj«, pa je bil le-ta že v temi ☺. Olimp namreč, 
gora grških bogov. Kljub vsemu sva si privoščila eno 
noč počitka v kampu pod njim, malo zaradi tega ker je 
bila že tema, malo pa tudi zaradi tega, ker naju je 
zanimalo, kako je spati v bližini Olimpa. Kamp je bil 
res lepo urejen in čist, a nama to prav nič ni 
pomagalo, da se ne bi zjutraj zbudila še bolj utrujena 
kot sva bila zvečer. Disko zraven šotora namreč ni 
dober recept za spanec; a kaj, ko se takrat, ko sva šla 
spat, zabava še niti ni dobro začela, nato pa je kar 
trajala in trajala…  
 
Vsem mukam navkljub sva že navsezgodaj zjutraj 
nadaljevala pot. Padla sva v grozen prometni kaos, ki 
je kar trajal in trajal … do Aten. Tam pa sva se nekaj 
časa peljala v krogih, kajti slabe oznake in enosmerne 
ulice za turista niso nič kaj obetavne. Ko sva prevozila 
Atene po dolgem in počez (vsaj meni se je tako zdelo) 
sva uspela priti do Nacionalnega arheološkega 
muzeja, kjer sva nato preživela cel dan. Ogromen 
muzej hrani primerke od 2. tisočletja pr.n.št do časa 
Rimljanov in je verjetno eden najbolj znanih muzejev 

v Evropi. Tu res imaš kaj videti, čeprav je po treh 
urah, ki jih preživiš notri, že kar malo težko slediti 
vsem kipom, vazam in okraskom. Znotraj muzeja so 
naju čuvaji kar nekajkrat »nadrli« z »No pozas, no 
pozas!«. Kljub temu nama je »na skrivaj« uspelo 
posneti nekaj dobrih fotografij zraven Pozejdona in 
Afrodite. Po napornem muzejskem dnevu sva se 
popolne odpravila na iskanje najinega prenočišča. 
Stari del mesta, Pláka, ki leži pod Akropolo je 
resnično lahko zgled večini evropskih prestolnic.  

Starogrška vaza v Nacionalnem arheološkem muzeju 
 
Tlakovane uličice s številnimi kavarnami, kjer 
strežejo odlično kavo, restavracijami in trgovinami s 
takšnim in drugačnim blagom, so naju popolnoma 
prevzele, a se je kmalu pokazalo, da videz pač ni vse. 
Dva hostla, v katerih sva spraševala po prenočišču, sta 
bila zasedena, v tretjem pa nama je lastnik povedal, da 
sicer ima sobo, ampak da je za naju premajhna… Kaj 
je pravzaprav s tem mislil, nisva uspela nikoli 
ugotoviti. Torej sva se odpravila tja, kjer so baje imeli 
proste sobe, v Omónioio. Bolj kot sva se približevala 
temu delu, bolj se je prijazen center mesta začel 
spreminjati v »ciganarijo«. Na ulicah so prodajali 
različne usnjene izdelke, sumljive gospodične so 
spremljale gospode v hotele, opazila sva kar nekaj 
džankijev in razbitih šip ter se hitro odločila, da se 
bova raje odpeljala malo izven mesta in tam prespala, 
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nato pa se naslednje jutro odpravila nazaj v Atene, na 
ogled Akropole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogled na teater na Akropoli in Atene v ozadju 

 
Akropola je grški ponos in najpomembnejša turistična 
točka v Atenah. Zgrajena je bila v 5. stoletju pr.n.št. 
Še vedno je zelo lepo ohranjena, saj jo Grki redno 
vzdržujejo in prenavljajo; v času najinega obiska so 
ravno prenavljali fasado na propileji (vhod v 
Akropolo). Ogledu Agore in Zevsovega templja sva se 
odpovedala, predvsem zaradi tega, ker so mi v Turčiji 
ukradli študentsko izkaznico in bi morala za ogled 
plačati kar nekaj evrov (drugače pa so vse grške 
znamenitosti, ki so vpisane na UNESCOVO-vo listo 
za študente EU zastonj). In tako sva si jih ogledala le 
od daleč (iz Akropole se namreč lepo vidita tako 
Agora kot tudi Zevsov tempelj).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenon, tempelj na Akropoli, posvečen boginji Ateni 
 

Po ogledu templjev, sva se vsa srečna odpravila iz 
Aten. Sicer sem slišala mnogo ljudi, ki jim Atene 
predstavljajo najlepšo prestolnico v Evropi, a še do 
danes nisem uspela ugotoviti zakaj.  
 
Najina naslednja postojanka so bili Delfi. Mesto leži 
na pobočju gore Parnassos in gleda na Korintski zaliv. 
Delfi so bili v svojem času znani po preročišču, kjer je 
svečenica Pitija prerokovala vernikom. Mesto je 
čudovito in človek lahko resnično začuti duhovnost 
tega prostora. Tam sva se odločila tudi prespati. 
Zapeljala sva se v kamp na obali, kjer sva preživela tri 
dni. Na žalost le-ta ni bil nič kaj lepo urejen in tudi 
celotno mesto je bilo bolj prazno. Poležavanje nama je 
šlo tretji dan že tako na živce, da sva se že 
navsezgodaj odpravila naprej.  

Delfi in pogled na ciprese ter oljke.  
 
V popoldanskih urah sva prispela v Meteoro (iz 
meteoros, viseti v zraku), ki ji znana po svojih 
»visečih« samostanih na visokih, gladkih skalah. 
Včasih so menihi za dostop do svojih prebivališč 
uporabljali vrvi in košare, danes pa do večine že vodi 
cesta. Nekaj samostanov je za javnost še vedno 
zaprtih. Tisti, ki so odprti, pa na račun turistov 
pošteno zaslužijo, saj se do le-teh vijejo dolge kolone 
avtobusov. Ogledala sva si tri samostane, ravno na ta 
dan pa je bil najbolj znan samostan izmed vseh, Moni 
Agias Triados, kjer so snemali Jamesa Bonda, zaprt. 
Kamp, kjer sva prenočila, je imel bazen, ki so ga 
čistili vsak dan, poleg tega pa tudi hladilnik, plinski 
štedilnik in žar, kjer si lahko gostje pripravijo kosilo 
ter mize in klopi, kjer lahko v miru preživljajo prosti 
čas. Ob odhodu sva prejela še spominek, cerkveno 
ikono, ki naj bi jo naredili menihi iz Meteore.  
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Moni Agias triados (ali James Bond po domače) 
 
Zadnja postojanka najinega potovanja so bila 
Prespanska jezera. Ovinkaste ceste, ki vodijo do jezer, 
so bile bolj prazne in sva se po kakšni uri vožnje že 
pošteno ustrašila, da sva zgrešila. Kasneje sta nama 
dve prijazni gospe zagotovili, da je to prava pot. 
Pravzaprav se nekje v Meteori začne čisto drugi svet. 
Grki niso več tako grozno naduti in vedno bolj ko sva 
se bližala severu vedno več ljudi naju je deloma celo 
razumelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogled na Prespanska jezera 

 
Po nekaj deset minutah sva res prišla do prekrasnega 
razgleda na Prespanski jezeri. Jezeri sta med seboj 
predeljeni z naravnim pasom kopnega, mejita pa na tri 

države: Grčijo, Makedonijo in Albanijo. Območje je 
iz grške strani precej skrito in tudi bolj malo obiskano. 
Včasih je bilo tu znano kopališče, danes pa ga, vsaj 
uradno, ni več. Igor se je šel skupaj z domačini in 
njihovimi kravami vseeno namočit. V Agios 
Germanosu sva prenočila v tradicionalnem kamnitem 
hotelu (pravzaprav je na SZ delu Grčije več kamnitih 
vasic), zjutraj pa so nama postregli še s grškimi pitami 
in domačo marmelado, ki jo tu prodajajo na vsakem 
ovinku (eno sva kupila tudi midva, a sva kasneje 
ugotovila, da je bil to pravzaprav med s sadnim 
dodatkom).   

Tradicionalni kamniti hotel 
 
Ker naju je čas že malo priganjal, sva tu ostala le en 
dan, nato pa se počasi odpravila proti Sloveniji. V 
Slovenijo sva se vozila kakšnih 13 ur, potem pa naju 
je na meji pričakala dolga kolona Turkov, ki so se 
vračali v »D« in »A«. Po 5-urnem čakanju nama je 
prijazni policist razložil, da naj drugič raje zavijeva na 
maloobmejni prehod Slovenska vas, kajti tam se čaka 
le 5 minut. Bova za drugič vedela ☺.  
 
V najinem enomesečnem »road tripu« sva ugotovila, 
da je Turčija veliko bolj tradicionalna, pristna in 
prijazna. Medtem ko se Turki trudijo za dobro počutje 
posameznika, Grki vidijo samo sebe in svojo 
Akropolo, njihova kultura in bonton pa sta verjetno 
izginila skupaj z starogrškimi filozofi in umetniki.     
 

POPRAVEK 
Pri pozornem branju potopisa o Turčiji v prejšnji 
številki Antirepresorja ste verjetno opazili, da se je 
notri prikradla napaka. Istanbul namreč nima 
10.000 prebivalcev (toliko kot jih imajo na primer 
Domžale), temveč 10 milijonov, po neuradnih 
podatkih pa še skoraj enkrat več.  
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