
Big brother te gleda

Drago študentsko življenje

Zasebnost v študentskih 
domovih
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Med nami zadnje čase vlada anarhija. Morda 
ne v takšnem obsegu in s takšnim poudar-
kom, kot ga ima beseda sama, vendar 
pa vseeno nad nami visi nekakšen kaos. 
Panika. Počasi že morda prehajamo v stanje 
paranoje. 
Zanimivo je, kako svet pred nami dobiva 
drugačno obliko, kot smo je bili vajeni. 
Reforme, višanje cen študentskih obrokov, 
problemi s stanarinami, kriza … Vse to nas 
vleče v nek začaran krog iz katerega pa 
zaenkrat še ne vidimo izhoda. Kar je še bolj 
žalostno – pred vsemi problemi si skrbno za-
tiskamo oči, saj se nočemo zavedati stanja, v 
katerem trenutno smo in slepo sledimo vsem 
napotkom, ki nam jih pomolijo pod nos. 

Ali nam je res vseeno, kaj se dogaja? Ali smo 
pa mogoče preleni, da bi kaj storili glede 
tega in raje čemerno sedimo na popoto-
vanju skozi naše življenje? Če naletimo na 
kakšno oviro je pač lažje le dvigniti noge, 
kot pa našo … (da se lepše izrazim) zadnjico. 
Ne smemo postati ignorantske ovčice, kat-
ere brezbrižno opazujejo kaj se dogaja okoli 
njih. Potrebno je, da postanemo kritični in 
da z roko udarimo po mizi, pa naj še tako 
boli. Informirajmo se, kajti kdo bo pomignil s 
prstom, če ne mi? 

Anarhija

Abakus
Študentski brezplačnik
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V decembru so se na Univerzi v Mariboru odvijale rektorske volitve. Kandidaturo za rektorja je oddalo pet 

kandidatov, med njimi tudi Igor Tičar, dekan Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 

ki je zasedel tretje mesto na volitvah. Drugi kandidati za rektorja so bili: Jernej Turk, dekan Fakultete za 

kmetijstvo in biosistemske vede UM, Dušan Radonjič, redni profesor na mariborski Ekonomsko-poslovni 

fakulteti, Marko Marhl, redni profesor na Pedagoški fakulteti UM in Fakulteti za naravoslovje in matema-

tiko UM, ter Danijel Rebolj, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo UM. Slednja sta se uvrstila tudi v 

drugi krog volitev. Izid je bil zelo tesen, in sicer je Danijel Rebolj zmagal le s štirimi glasovi prednosti in 

bo torej v mesecu maju nasledil sedanjega rektorja Ivana Rozmana. 

Danijel Rebolj je v predvolilni kampanji poudarjal, da se bo zavzemal za svobodno univerzo in akadem-

ske vrednote. Še nekaj besed o novem rektorju: je redni profesor gradbene in prometne informatike 

na Fakulteti za gradbeništvo UM in gostujoči profesor na Univerzi Stanford, University College Cork in 

Univerzi Novi Sad. Je avtor projekta Seminar idej izven škatle, v okviru katerega mesečno prirejajo inter-

disciplinarna predavanja. Je predsednik mariborskega mestnega odbora stranke Zares – nova politika 

in od oktobra 2010 mestni svetnik Mestne občine Maribor. Za rektorja Univerze v Mariboru je kandidiral 

že pred štirimi leti in se uvrstil v drugi krog. Je član Mariborske kolesarske mreže in gledališča Kavakazu. 

V preteklem študijskem letu je dosegel povprečno oceno študentov 3,52. Novemu rektorju želimo ob 

nastopu funkcije veliko uspeha in posluha za študente. 

Nov rektor UM

Na prvi delovni dan novega leta so nas popolnoma nenapovedano presenetile višje 
cene študentske prehrane. Študentje so iz restavracij odhajali dobesedno ogorčeni, 
saj na podražitve niso bili opozorjeni, prav tako se o teh spremembah niso bile 
obveščene študentske organizacije ali kdorkoli drug, ki bi na prihajajoče stanje vsaj 
opozoril. 
Povprečna cena študentskega obroka se je v Mariboru tako dvignila za kar 12 
centov, v Ljubljani so cene okrepili v povprečju za 14 centov, na Primorskem pa za 
11 centov. 
V Mariboru se cena obroka po novem giblje med 0,00 in 3,98 evra, medtem ko 
največja razlika med staro in novo ceno znaša kar 1,32 evra!
Z novim letom je v Mariboru na voljo zdaj kar 115 restavracij s subvencionirano 
prehrano, v preteklem obdobju smo jih imeli »le« 82. S tem se nam poraja novo 
vprašanje: »Kaj nam bo toliko restavracij, če ima polovica le-teh dodobra precenjeno 
hrano?!«
Kakorkoli že, tudi nekateri politični funkcionarji so zgroženi nad tem in so mnenja, 
da četudi gre v tem primeru za kartelno dogovarjanje gostincev, bi morala vlada na 
ponudnike hrane pritisniti in zahtevati, da cen v takšnih kriznih časih ne dvigujejo, 
saj s tem konkretno udarijo po študentskih denarnicah. Do dviga cen je prišlo, sedaj 
pa nekateri posamezniki vlado pozivajo k dvigu subvencije. Ali bo do tega prišlo, 
bomo videli, več o nenapovedani podražitvi hrane pa preberite v nadaljevanju 
Abakusa. 

Boni dražji čez noč
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Kroglice

14. decembra 2010 so se študentje ERASMUS-a zbrali v predprazničnem duhu s člani 
študentskih svetov UM v klubu Minus v Koloseju Maribor. Prišlo je mnogo študentov, in sicer 
samo iz vrst mednarodnih študentov pod okriljem ESN Maribor (Erasmus Student Network) je 
prišlo okoli 180 posameznikov od 250, ki so zimski semester preživeli v Mariboru tako v okviru 
študija v tujini kot mednarodnih praktičnih izobraževanj. 
Takoj ob vstopu v bar sta goste sprejeli zapeljivi Božičkovi pomočnici in jih ob podarjanju 
sladkih pregreh popeljali do njegovega prestola, kamor se je vsak lahko zatekel izreč svojo 
skrivno božično željo in oddal svoje darilo. Tekom večera je namreč potekala izmenjava daril, 
ki so se nabrala pod božičnim drevescem. 
Vrhunec večera je bila vsekakor razglasitev Erasmus winter semester 2010 Awards, za katere 
so lahko študentje glasovali v okviru več kategorij: Best Drunk, Best Kisser, Best Ass, Best 
abs, Best Couple, Best photo, Best couple, Best ESN membet, Best video, Miss Erasmus in 
Mister Erasmus. Naj vas nazivi kategorij ne zavedejo, zadeva je bila zelo resna in odločitev 
o zmagovalcih je vsekakor težka! Vsak zmagovalec je dobil nagrado, primerno na novo 
pridobljenem nazivu, ki je bila obogatena s priročnim paketkom daril ŠS UM. Vsekakor pa 
nismo zanemarili študentov, ki se neradi izpostavljajo, saj je vsak dobil certifikat za dosežke v 
semestru Erasmus.
Večer je po mnenju ekipe ESN Maribor in ŠS UM ter mednarodnih kot študentov UM bil 
fenomenalen, saj ni manjkalo niti animacije niti hrane in pijače, vsekakor pa tudi ne 
božičnega duha, zato se že veselimo prihodnjih podobnih zabav! 

ERASMUS christmas party

Vsako leto na informativnih dnevih se FERI pohvali z visokim odstotkom diplo-

mantov, letos zagotovo ne bo kaj drugače. 9. decembra 2010 je v avli Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko potekala podelitev diplom, na kateri 

je svoj diplomski »piskerček« k intelektualcem prislonilo kar 150 diplomantov. Za 

kulturno obarvanost prireditve je tokrat poskrbel Akademski pevski zbor Maribor, 

ki je diplomante z dobro izvedenimi pesmimi pospremil na pot v novo obdobje 

njihovega življenja. Vsem diplomantom iskreno čestitamo in jim želimo veliko 

uspehov na njihovi poti. 

Podelitev diplom
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Temu seveda ni vedno tako. Ko se 
študent vseli v študentski dom, 
sprejme določene pogoje in pravila, 

ki se jih mora držati. Seveda, ker ta pravila 
obstajajo, obstajajo tudi določeni ukrepi, 
s katerimi se ugotavlja, ali se ta pravila 
upoštevajo. Eden izmed teh ukrepov so 
tudi razne kontrole po sobah. Prav te 
kontrole so sporne, ko pride do vprašanja 
glede kršenja zasebnosti, saj zahtevajo 
vstop delavcev zavoda (ŠD) v sobo.

Na prvem mestu so sanitarne kontrole 
(kontrole čistoče), pri katerih naj bi bila 
prisotna tričlanska sanitarna komisija, ki 
jo imenuje direktor zavoda. V 62. členu 
pravilnika o domskem redu stanovalcev 
študentskih domov Univerze v Mariboru 

piše, da morajo biti stanovalci doma, kjer 
naj bi se opravila sanitarna kontrola, o 
nameravanemu pregledu obveščeni s 
sporočilom na oglasni deski doma (datum, 
okvirna ura). Temu členu se stanovalci 
študentskih domov skoraj smejimo, saj je 
po naših izkušnjah vsaka kontrola, ki vstopi 
skozi naša vrata, tudi sanitarna. Vedno, ko 
nekdo preverja karkoli v sobi, preveri tudi, 
kako je s čistočo in torej s tem naredi sani-
tarno kontrolo. Ali je tudi vedno prisotna 
tričlanska sanitarna komisija?
Potem je tukaj tudi kontrola zaradi 
vzdrževanja oz. prijavljene škode. Po 114. 
členu pravilnika ima pooblaščeni delavec 
zavoda ali druga pravna oseba pravico 
vstopiti v sobo pri opravljanju vzdrževalnih 
del in odpravi škode ob prijavi stanov-

alca ali če gre za višjo silo. Stanovalčeva 
prijava napake se v tem primeru šteje za 
soglasje k vstopu v sobo. Ta kontrola se zdi 
še najbolj smiselna. Prijaviš neko škodo in 
pričakuješ, da jo popravijo ali dajo neka 
navodila, prav tako pa pričakuješ neki 
okvirni čas njihovega »obiska«, vendar se, 
po pričevanju mnogih, večkrat zgodi, da 
pridejo nenapovedano in brez vprašanja 
vstopijo v sobo.

Tukaj pa se v domskem redu konča 
naštevanje kontrol, ampak stanovalci ŠD se 
redno srečujejo še z eno vrsto, ki ni defini-
rana ali zapisana v pravilniku. Namreč, gre 
za redne kontrole, ki se izvajajo zgodaj 
zjutraj in so namenjene iskanju neprijav-
ljenih obiskovalcev doma, zraven pa še na 
hitro pregledajo in zabeležijo higiensko 
stanje sobe (sanitarna kontrola) in druge 
možne kršitve. Da so te kontrole potrebne, 
se strinja večina stanovalcev ŠD, ampak 
moti nas način, kako jih izvajajo. Prav tako 
nihče ne ve, kako jih sploh smejo izvajati 
glede na to, da jih ni v pravilniku. 115. 
člen pravilnika pravi, da smejo delavci 
zavoda med 8.00 in 22.00 uro vstopiti 
v sobo in opraviti določene naloge le v 
sestavi tričlanske komisije in to samo ob 
inventurnem popisu osnovnih sredstev 
in drobnega inventarja pri sanitarno-
higienski kontroli sob in pri komisijski 
izselitvi. Te »jutranje« kontrole v 115. člen 
ne morejo spadati, saj niso inventurni 
popisi, niso sanitarno-higienski pregledi in 
niso komisijske izselitve. Pri teh kontrolah 
sta po navadi dve osebi, referentka in gos-
podinja, ki vstopita v sobo (po pričevanju 
stanovalcev različnih študentskih domov) 
in opravita kontrolo. Postopek vstopa 

Kontrole po študentskih sobah
Zasebnost v študentskih domovih

Vsak študent, ki gre na študij daleč od doma, si želi malo svobode, zabave in seveda izobraževanja. Želi pa si tudi 
nekega prostora, v katerem bo živel v času študija in se v njem počutil domače in varno. Nemalo kdo si najde sobo v 
enemu od študentskih domov ter pričakuje, da bo v tej sobi imel svojo zasebnost in bo, seveda v mejah domskega 
reda in pravil, lahko tam počel kar bo želel.
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delavcev je določen v 117. členu, ki pravi, 
da je delavec, ki ima določen opravek v 
stanovalčevi sobi, dolžan najprej potrkati 
in počakati, da stanovalec odpre, se pred-
staviti in povedati, s kakšnim namenom, 
nalogo ali opravilom prihaja. Nikjer pa ne 
piše, da si lahko delavec vrata odklene in 
odpre sam ter kar vstopi v sobo, če mu 
jih ne odpre stanovalec oz. če stanovalca 
sploh ni v sobi. Ravno to se dogaja prepo-
gosto. Vedno več je pritožb študentov, ki 
trdijo, da so pred 8.00 uro zjutraj pri njih 
izvajali kontrolo, pri kateri sta si referentka 
in gospodinja sami odklenili vrata, ker oni 
niso slišali trkanja oz. zvonjenja ali pa so 
bili prepozni, da bi jih jima odprli. Večkrat 
naj bi se zgodilo tudi to, da jih je refer-

entka, ki je stala že sredi sobe, zbudila in 
izvedla kontrolo. Torej ne glede na to ali je 
študent v sobi ali ne, lahko nekdo vstopi v 
njegovo sobo brez kakršnegakoli zapisane-
ga (uradnega?) dovoljenja.

Takšna in podobna dejanja razume veliko 
ljudi kot vdor v zasebnost. Zaradi njih 
se moramo študenti zbuditi takrat, ko 
to zahtevajo, potrebno je paziti, da nas 
ne zalotijo v kakšni neprimerni situaciji 
npr. ko pomanjkljivo oblečeni pridemo v 
sobo iz kopalnice, čeprav tudi, kadar nas 
zbudijo, nismo ravno primerno oblečeni 
za »obiske«. Vse to so stvari, zaradi katerih 
se ne počutimo čisto varni in svobodni v 
svojih sobah.

Po drugi strani pa ni težko razumeti tega 
početja študentskih domov. Vse to se 
dogaja, ker želijo, da bi se upoštevala 
pravila, ki veljajo v domovih. Na udaru teh 
jutranjih kontrol so največkrat ravno tisti, 
ki so že predhodno kršili domski red bodisi 
z nečistočo bodisi s predolgo in preglasno 
zabavo prejšnjo noč ali kakršno koli drugo 
kršitvijo.
Pravila si prirejamo oboji in mislim, da če 
se bomo stanovalci študentskih domov 
začeli obnašati bolj odgovorno, nam bodo 
tudi oni olajšali bivanje v njihovih sobah, ki 
niso naša last, ampak jih imamo samo na 
izposojo.

Kontrol mislim, da ni treba najav-
ljati, ampak naj jih izvajajo z neko 
kulturo in po pravilih. Referentka 
je zelo vsiljiva. Lahko bi potrkala in 
počakala namesto, da vstopi kar s 
svojim ključem. 

Zdi se mi, da so kontrole 
pomembne, ampak, ker so te 
kontrole v zgodnjih jutranjih urah, 
te večkrat zbudijo in zmotijo tvojo 
zasebnost. Zgodilo se je, da sva s 
sostanovalcem zvonec komaj slišala 
med spanjem, že je referentka z gos-
podinjo vstopila v sobo.

Mislim, da do neke mere zasebnost 
je. Najbolj moti vstopanje v sobo 
v zgodnjih urah. Pred kratkim 
sva imele kontrolo okoli šeste ure 
zjutraj, pri kateri sta vstopili refer-
entka in gospodinja. Nisem slišala 
trkanja ali zvonjenja.

Zdi se mi, da je nedopustno, če se 
vstopa v zasebni prostor nenapove-
dano in ne po pravilih. Mislim, da 
se zasebnost, razen izjem, ne krši. 
Kontrole se najpogosteje izvajajo 
pri študentih, ki so že večkrat kršili 
domski red, pa naj gre to za orga-
niziranje zabave v sobi ali pa samo 
za neupoštevanje navodil glede 
čiščenja. Sem pa mnenja, da se tudi 
pri njih kontrole morajo izvajati v 
skladu s pravili.

Kakšno je tvoje mnenje o zasebnosti v študentskih domovih, oziroma kakšne so tvoje 
izkušnje glede kontrol?
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Portal za e-učenje  
Na področjih avtomatizacije in telematike

Avtomatizacija, skupaj s komu-
nikacijskimi in informacijskimi 
tehnologijami, je danes zelo 

pomemben del tehnoloških procesov, 
zato je zelo  pomembno tudi stro-
kovno usposabljanje na tem področju. 
Znanja je mogoče osvojiti v rednih 
študijskih programih višješolskih in 
visokošolskih organizacij. Sestavni del 
izobraževalnega  procesa pa je tudi 
izobraževanje odraslih, z namenom 
prekvalifikacije in dokvalifikacije 
delavcev, ki že imajo strokovno izobraz-
bo in ki potrebujejo obnovitev znanja 
s trenutnim stanjem in novimi trendi 
na tem področju. Takšno izobraževanje 
izboljšuje položaj delavca na trgu 
delovne sile. To je tudi osnovni cilj pro-
jekta EleFANT (E-Learning for Acquiring 
New Types of Skills), ki se financira iz 
Evropskega programa Leonardo da Vin-
ci za vseživljenjsko učenje. Koordinator 
projekta je Tehnična univerza v Pragi 
(CZ), kot partnerji pa sodelujejo še Ky-
bertec, Ltd. (Chrudim, CZ), Society for 
Life-Long Learning (Bratislava, SK), ISEP 
Paris (Paris, FR), Technical University of 
Catalonia (Barcelona, ES) ter Univerza v 
Mariboru, FERI, Inštitut za avtomatiko, 
Laboratorij za obdelavo signalov in 
daljinska vodenja (Maribor, SI). 

Glavni produkt projekta so večjezični 
spletni tečaji vseživljenjskega učenja, ki 
zajemajo področja industrijske avtoma-
tizacije in telematike. Tečaji so na voljo 
v širokem naboru jezikov (angleški, 
nemški, francoski, španski, poljski, 
slovenski, slovaški in češki). Do zdaj na 
navedenem področju še ni bilo prip-
ravljenih večjezičnih orodij takšnega 
obsega. Drug produkt projekta je 
multimedijski strokovni slovar, ki vse-
buje tisoč ključnih terminov, vključno 

z njihovo izgovorjavo v zgoraj nave-
denih jezikih. Tak slovar je lahko zelo 
koristen zlasti za zaposlene v mednar-
odnem okolju, predstavlja edinstveno 
značilnost, ki ga dela neprimerljivega s 
sorodnimi orodji.

Program usposabljanja je razdeljen na 
naslednje vsebinske module: 
avtomatizacija, sistemi vodenja, 
senzorji, aktuatorji, identifikacijski 
sistemi, digitalna telekomunikacijska 
omrežja, radio in satelitske komuni-
kacije, osnove načrtovanja z uporabo 
PLC, logični sistemi, hibridni sistemi, 
simulacije in modeliranje realnih siste-
mov, mehka logika, umetna inteligenca 
v avtomatizaciji, zanesljivost tehničnih 
sistemov, študije primerov in primeri 
ter trendi razvoja sistemov vodenja. 
Gradiva pokrivajo večino področij av-
tomatizacije na nivoju, ki udeležencem 
omogoča osnovno razumevanje.

V sklopu projekta poteka pilotsko 
izobraževanje, ki je za udeležence v 
koledarskem letu 2010 brezplačno. 
Še vedno se lahko registrirate na 
portalu http://elefantc.cvut.cz. Več o 
projektu ter novice o izobraževanju v 
slovenskem jeziku pa boste našli na 
portalu http://elefantc.sparc.uni-mb.
si/. Do sedaj se je za izobraževanje po 
programu ElefANTC registriralo 93 up-
orabnikov. Od tega jih je 16 pristopilo 
k preverjanju znanja in tudi uspešno 
opravilo zaključni izpit  za pridobitev 
certifikata. 

Pozdravni zaslon izobraževalnega 
portala
Na tem mestu izpostavljam zgledno 
sodelovanje z mariborsko, ptujsko, 

murskosoboško, celjsko in koroško 
območno enoto Zavoda RS za za-
poslovanje, ki je omogočila neza-
poslenim osebam, da se udeležijo 
našega brezplačnega izobraževalnega 
programa. Prav tako se zahvaljujem 
Obrtno-podjetniški zbornici – Sek-
cija za mehatroniko in elektroniko 
ter Društvu avtomatikov Slovenije za 
pomoč pri posredovanju informacij o 
izobraževanju svojim članom.

V pripravi je tudi nov projekt 
vseživljenjskega učenja IntEleCT 
(Internationalisation of Electronic Com-
munications Training), ki bo pokri-
val področje komunikacij. Novice o 
poteku in informacije, kdaj bo na voljo 
brezplačni izobraževalni tečaj, lahko 
spremljate na straneh http://intelect.
sparc.uni-mb.si/.
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Ko pride do prometne nesreče, se pora-
jajo številna vprašanja. Odgovore smo 
poiskali pri priznanem strokovnjaku na 
zavarovalnem področju Tomažu Baškoviču, 
prokuristu iz podjetja Sora skupina, d. o. o.

Kakšen je postopek uveljavljanja 
škode? 
Z vidika uveljavljanja odškodnine je ob 
nastanku prometne nesreče potrebno 
pridobiti:
• Podatke soudeležencev (podatke o 
zavarovalnici, številko zavarovalne police, 
podatke prisotnih prič, če je mogoče foto-
grafiramo kraj dogodka in poškodbe vozil).
• Izpolniti Evropsko poročilo. 
• V kolikor je kdo od udeležencev 
prometne nesreče utrpel telesne 
poškodbe ali če je nastala večja materi-
alna škoda, na kraj dogodka pokličemo 
policijo. Pokličemo jo tudi takrat, ko se 
udeleženci ne morejo sporazumeti o krivdi 
ali kateri od udeležencev noče posredo-
vati svojih podatkov ali, če sumimo, da je 
soudeleženec pod vplivom alkohola. 
• Prav tako policijo pokličemo, če je v 
nesreči udeleženo vozilo tuje registracije. 
Tako bo iz omenjene dokumentacije 
razvidno, kdo je odgovoren za nastanek 
prometne nesreče ter iz katere vrste avto-

mobilskega zavarovanja boste upravičeni 
do izplačila odškodnine.
• Če ponesrečenec skuša pobegniti, si 
zapišite številko registracije njegovega 
avtomobila.
V kolikor se vam zgodi škoda na steklih, 
svetlobnih telesih in ogledalih, ni potrebno 
poklicati policije. Tukaj opažam, da 
velikokrat udeleženci prometne nesreče 
nimajo te informacije. 

Kakšen je potem postopek za uvelja-
vljanje škode pri steklih, svetlobnih 
telesih in ogledalih?
1. Potrebno je poklicati na izpostavo 
zavarovalnice, pri kateri imate zavarovan 
avtomobil, in prijaviti škodo. Dogovoriti se 
morate s cenilcem, da vam škodo oceni. 
Nato lahko popravite vaš avtomobil. 
2. Nastalo škodo lahko  popravite pri 
pooblaščenem avtomehaniku in na 
osnovi računa, ki vam ga izstavi, dobite 
vrnjen strošek popravila, in sicer na vaš 
osebni račun. Potrebno je le paziti, da cena 
popravljenega dela ne presega cene, ki jo 
zavarovalnica izplača.

Kaj moramo storiti, če se naredi škoda 
na avtomobilu zaradi divjadi in domačih 
živali? 
V kolikor se vam naredi škoda zaradi 
divjadi in domačih živali ali na parkirnem 
prostoru (izključno samo na osnovi vidne 
sledi drugega avtomobila zavarovalnica 
prizna škodo) ali pri tatvini, je dogodek 
potrebo prijaviti policiji. 
Postopek za uveljavljanje škode zaradi div-
jadi in domačih živali, škode na parkirnem 
prostoru ali pa tatvine je sledeč:
1. Pokličite policijo – zapiše policijski 
zapisnik

2. Pokličite na izpostavo zavarovalnice, 
na kateri imate zavarovan avtomobil, in 
prijavite škodo. Dogovoriti se morate s 
cenilcem, da vam škodo oceni. Nato lahko 
popravite vaš avtomobil. 
3. Lahko pa popravite nastalo škodo 
pri pooblaščenem avtomehaniku in na 
osnovi računa, ki vam ga izstavi, dobite 
vrnjen strošek popravila, in sicer na vaš 
osebni račun. Potrebno je le paziti, da cena 
popravljenega dela ne presega cene, ki jo 
zavarovalnica izplača.

Kaj priporočate našim voznikom?
Ko pride do prometne nesreče, smo vsi 
pod velikim čustvenim pritiskom, četudi 
je škoda zelo majhna ali pa je sploh 
neopazna. Vendar takrat nam iz spomina 
izgine marsikateri pomemben podatek. 
V sklopu podjetja Sora skupina, d. o. o. 
smo za vse  bralce pripravili tudi letak s 
koristnimi informacijami, kako ravnati v 
različnih situacijah na cesti, in kjer boste 
našli vse potrebne in pomembne tele-
fonske številke. Shranite ga lahko v vašo 
prometno dovoljenje in tako bodo navo-
dila ves čas pri roki. V kolikor še nimate teh 
informacij, mi napišete na tomaz.bas-
kovic@sora-skupina.si, da si želite prejeti 
brezplačen letak, ali pa pošljite sporočilo z 
enako vsebino na telefonsko številko 041 
358 544. Vsem bralcem želim varno vožnjo.

 Prometna nesreča
 Kaj storiti v tem primeru?
Velikokrat se nam zgodi, da nas določena stvar doleti nepričakovano. A bi jo lahko kako preprečili, če bi pravočasno 
reagirali? Kako je najpametneje ravnati v določeni situaciji? Reakcijski čas je odvisen od naše pripravljenosti, 
znanja in izkušenosti. To še posebej velja, kadar smo na poti z avtomobilom.
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Spolna bolezen, prvič v zgodovini 
zabeležena kot resen problem.
Do prve nedvoumno epidemije sifilisa je 
prišlo med francoskimi vojaki leta 1495, 
zaradi česar so jo imenovali tudi francoska 
bolezen. V Italiji so govorili o španski 
bolezni, Francozi so jo imenovali angleška 
bolezen, italijanska bolezen ali neapeljska 
bolezen, Rusi poljska bolezen, Arabci pa 
bolezen krščanstva.

V začetnem obdobju je bila bolezen bolj 
smrtna kot je danes. V obliko, kakršno 
poznamo danes, se je razvila šele kasneje, 
leta 1546. 

Posledice bolezni so bile ohromelost, 
slepota, izguba sluha, duševna zmedenost, 
smrt.
Danes sifilis zdravimo enostavno, s peni-
cilinom.

Izvor bolezni.
Dve leti po Kolumbovi vrnitvi s potovanja 
prek Atlantika se je sprožil sum, da bolezen 
izvira iz Amerike.

Kar nekaj časa se je tako napačno sklepalo, 
da sta Kolumb in njegova posadka prinesli 
bakterijo, ki povzroča spolno bolezen 
frambezijo in je v evropskem okolju mu-
tirala v prenašalko sifilisa; nedavno pa so 
bili najdeni dokazi o obstoju sifilisa pred 
Kolumbovim obstojem. 

Trenutno so raziskovalci mnenja, da so 
pred Kolumbom najverjetneje že Vikingi 
dosegli območje današnje Amerike in 
bolezen prinesli v Evropo.  

Pred pojavom epidemije.
 O spolnih bolezni je bilo pred tem manj 
napisanega. Starodavna književnost 
namreč nikjer ne omenja sifilisa ali kapav-
ice kot takih. Govori pa o »kugi«, o »velikih 
kozah« in o »gnojnem iztoku«. Obstaja 
možnost, da so zamenjavali gobavost in 
sifilis. 

V bibliji je več mest, ki bi se lahko nanašala 
na spolne bolezni (»bedno« Davidovo 
stanje, kuga, ki je pobrala 24 000 Izraelcev). 
Tu je še Hipokrat, ki je omenjal tvore na 
genitaljiah, Tukidid, zgodovinar iz 5. stol. 
pr.n.št. je govoril o čirih na spolnih organih, 
Susruta omenja podobna spolna obolenja 
v Indiji pred tri tisoč leti.

Epidemija in spopadanje z njo.
Strah pred spolnimi boleznimi je v času 
epidemije  15. stol. postal tako velik, da je 
leta 1497 pariški parlament uzakonil odlok, 
da mora vsaka oseba, ki ima bolezen »ve-
likih koz«, zapustiti mesto v enem dnevu in 
ostati zunaj do ozdravitve. V istem letu je 
Jakob IV. Škotski pregnal iz Edinburga vse 
prebivalce, ki so imeli spolno bolezen. Tako 
so na bolezen odgovorili tudi v drugih ev-
ropskih mestih, obolele ljudi so izobčili kot 
gobavce, jih pregnali iz njihovih domov 
in pustili, da so umrli ali pa jih je ozdravila 
narava, odvisno od božje volje. Menili so, 
da je sleherna spolna bolezen božja kazen 
za greh. 

»Zdravniki so dolgo časa branili zdraviti 
spolne bolezni zaradi verskih in moralnih 
pomislekov ter strahu, da se ne bi sami 
okužili.«

 Nekateri zdravniki so vendarle iskali 
zdravilo zoper novo kugo. »Sveti les« 
iz Amerike je marsikomu vrnil zdravje, 
menda tudi Erazmu Rotterdamskemu. 
Sčasoma je prišel v rabo tudi kondom kot 
zaščitno sredstvo zoper okužbo in ne pred 
zanositvijo. 

Ob istem času se je razpasel sifilis tudi 
po Italiji. Njegove žrtve so bile kardinali, 
učenjaki, plemenitaši in navadni zemljani. 
Za številne zgodovinske osebnosti se dom-
neva, da so zboleli za sifilisom: Ivan Grozni, 
Guy de Maupassant, Friedrich Nietzsche, 
Paul Gauguin, ...
Karla VIII. (fr. kralja) so obtožili, da je prine-
sel bolezen v deželo. It. kipar Benvenuto 

Zgodovina spolnih bolezni
Tvoj zvesti spremljevalec
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Spolne bolezni (SPB) so bile precej časa potisnjene na stranski tir, zdravljenje le-teh neprimerno slabo. In SPB 
danes? Odnos ljudi do le-teh se počasi spreminja, ampak te bolezni so še vedno izolirane kot nekaj sramotnega, saj 
se na vprašanje, kako jo je okužena oseba dobila, ponuja odgovor, da je počela nekaj nemoralnega, kot npr. menja-
vala spolne partnerje, občevala z istim spolom, omamljala z injiciranjem prepovedanih substanc, …
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Cellini je priznal, da se je okužil pri neki 
prostitutki. Zabeleženo je, da je zaradi 
sifilisa umrl papež Sextus della Rovera. 
Na mrliških listih nista kot vzrok smrti 
nikoli navedena sifilis ali kapavica, za kateri 
se do odkritja Nemenca Schaudinna bacila 
sifilisa leta 1905 ni vedelo, da gre za dve 
različni bolezni.

Začetki in težnje po resnejšem spo-
padanju s SPB.
Francoska vlada je leta 1505 izdala ukaz, da 
je treba zgraditi bolnišnico za vse, ki imajo 
»velike koze«. Temu se je se je duhovščina 
uprla, zato so za sifilisne bolnike poskrbeli 
šele trideset let kasneje. Stanje pacientov 
pa je bilo kljub temu slabo, saj so bile raz-
mere v bolnišnici neprimerne, zdravljenje 
skoraj brez učinka, in ker je spolna bolezen 
pomenila nekaj sramotnega, so vsakega 
bolnika pred prihodom in ob odhodu 
dodobra prebičali, da bi se spokoril za svoj 
greh.

Ob koncu 17. stol. in približno nadaljnjih 
sto let sta bili v Franciji dve bolnišnici, ki 
sta bili hkrati ječi in kjer so zdravili spolne 
bolezni. Tiste dni so bile vse zdravniške 

metode precej primitivne, kirurgija je bila 
na zelo nizki stopnji in higiene sploh niso 
poznali. 

Odnos in razmere v bolnišnicah.
Do takih bolnikov so ljudje poznali samo 
prezir. Bolniške sobe so bile prenapoln-
jene, v vsaki postelji je spalo po več žensk, 
posteljnina je bila umazana, polna mrčesa, 
hrana najslabše vrste in najcenejša, pre-
malo hranljiva za povprečnega človeka. 
Bolnik je na sprejem v bolnišnico čakal 
leto dni, bolniška oskrba pa je nato trajala 
samo šest tednov, potem pa so bolnico ali 
bolnika postavili na cesto. Ne glede stanje 
bolezni je moral napraviti prostor nasled-
njemu. 

Vse sifilisne bolnike, moške in ženske, 
prostitutke in druge, so zdravili v teh 
dveh bolnišnicah (jetnišnicah). Počasi 
pa so začele prodirati reforme tudi na 
to področje. Ločili so moške in ženske, 
poskrbeli za učinkovitejše zdravljenje, 
izboljšali razmere. Leta 1828 je vlada 
odločila, da je treba pošiljati vse spolno 
bolne prostitutke v Saint Lazare, ustanovo, 
kasneje znano kot jetnišnica za spolno 

obolele prostitutke. 
V zač. 18. stol. so v Nemčiji za prostitutke, 
kot hitre prenašalke spolnih bolezni, uvedli 
sistem zdravniškega nadzorstva. 

Novejši čas.
V novejšem času so se problema SPB lotili 
na drugačne načine. Bolezni je bilo treba 
prijaviti in zdravljenje je bilo obvezno, 
vendar kljub novem zakonu razširjenost 
obolenj ni padla, torej je sistem prijavljanja 
odpovedal.
Eden od naslednjih načrtov za rešitev 
problema se je rodil med prvo svetovno 
vojno, ko so se tovrstne bolezni zelo 
razširile. Ljudem so razdelili vse potrebno 
za samorazkužbo. Nekateri pa so kljub 
temu, samo da bi se izognili vojaški ob-
veznosti, šli tako daleč, da so se nameno-
ma okužili, nekateri celo oči in oslepeli.
V letih po drugi svetovni vojni so venerične 
bolezni povsod krepko upadle, zlasti v raz-
vitih državah. Območja, kjer je največ ljudi 
okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi, 
so po ocenah Svetovne zdravstvene orga-
nizacije Jugovzhodna Azija, Subsaharska 
Afrika, Južna Amerika in Karibi.

Ukrepi pred temi boleznimi skozi zgo-
dovino/danes.
Pojavljalo se je mnogo različnih ukrepov, 
s katerimi smo se ljudje skušali ogniti tem 
obolenjem. Prvi pomemben ukrep je bila 
uvedba pojma monogamije, s katero se je 
zmanjšalo menjavanje spolnih partnerjev 
in na podlagi tega možnost širjenja spolno 
nalezljivih bolezni.

Drugi pomemben vpliv je imela ustrezna 
higiena človeka. Tu lahko omenimo 
še zgodnje ukrepe proti širjenju nale-
zljivih bolezni – britje celega telesa pri 
egipčanskih prostitutkah, in moderne, kot 
je, sicer odkriti v druge namene, kondom. 
Zaščita danes: najbolje je, da pri spolnih 
odnosih uporabimo kondom in tako 
zmanjšamo možnost okužbe. Pri tem 
se moramo zavedati, da tudi kondom 
ni povsem varna zaščita, zato se lahko 
zaščitimo predvsem na tak način, da 
zmanjšamo število partnerjev, najboljša 
preventiva pa je vzdržnost.
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Ogromen odprt avditorij je v osmih urah 
gostil 5 predavanj, 2 delavnici in okroglo 
mizo s področja odnosov z javnostmi 
in tržnega komuniciranja, katerih se je 
udeležilo preko 100 obiskovalcev. Oprem-
ljenimi z darilnimi vrečkami nam ni bilo 
težko počakati na najavo prve preda-
vateljice Jasne Suhadolc (Virtua, d. o. o.), 
ki je opozorila na moč spletne prisotnosti 
in Facebook „Like“. Po raziskavah je eden 
glavnih razlogov, da postanemo „feni“ 
tržnih znamk, možnost izražanja mnenja 
o njih. Uporabniki želimo biti posebni, 
vključeni v osebno dvosmerno komuni-
kacijo, ki presega korporativno.

Božidar Novak (SPEM), strokovnjak za 
krizno komuniciranje in upravljanje ne-
varnosti, pravi, da je skrivnost uspešnega 
kriznega komuniciranja model 2/24 in 
zdrava pamet. V stilu poslovnega angela 
nas na koncu povabi, da delimo z njim 
ideje, vprašanja in sodelovanja preko 
e-pošte. Po njegovem smo mlajši mnogo 
bolj stabilni in družba potrebuje ljudi, ki si 
upajo. Če imate motivacijo Marka Zucker-
berga in iščete pomoč, mu pišite.

Po prvem premoru nadaljuje Vuk Ćosić v 
svojem slogu: »Moj hrček je na dieti. Grem 
volit.« Interaktivni umetnik in internetni 
strateg je prikazal politično komuniciranje 
na primeru stranke SD v okolju splet 2.0, ki 
je postalo pomembno orodje za odmevne 
politične kampanje, kjer je rezultat volitev 
pomemben, tudi z videoigro.

Tudi zadnji dve predavanji sta bili praktični 
prikaz oblikovanja blagovne znamke I 
Feel Slovenia, kjer je predaval Matjaž Kek, 
in specifično področje komuniciranja 

sejemskih dogodkov s strani 
Marjane Lavrič in Milene 
Pelipenko.

Hkrati sta potekali dve 
delavnici z omejenim 
številom udeležencev. 
Matjaž Klipšteter in Meta 
Retar (oba Futura PR) sta 
pokazala uspešne prim-
ere sporočil za javnost in 
poudarila kreativnost pri 
pisanju le-teh. Naslovi so 
najbolj primerni za igranje 
z besedami, saj zbudijo 
bralca in ohranjajo njegovo 
pozornost. Najpomembneje 
pa je odgovoriti na šest osnovnih novinar-
skih vprašanj (kdo, kaj, kje, zakaj, komu, s 
kakšnim namenom), brez laži in prikrivanja 
pomembnih informacij.

Pomembnost komunikacijskega načrta, 
ki se od strategije razlikuje po tem, da 
je kratkoročen, operativen in realen, je v 
delavnici na realnem problemu Palome 
prikazal Andrej Krajner (Pristop).

PR teater se je končal z okroglo mizo „Kako 
do zaposlitve v odnosih z javnostmi?“, 
kjer so pod vodstvom prof. dr. Dejana 
Verčiča (FDV, Pristop) sodelovali Katja Kek 
(Pristop), Jernej Pristov (Imelda Ogilvy) 
in Mihaela Hočevar (Najdi).  Za vse je bilo 
značilno, da so se že v času fakultete akti-
virali in pošiljali prošnje na podjetja, hodili 
na razgovore, sodelovali v študentskih 
društvih in tako ustvarili famozne „zveze“, 
ki so večkrat plod lastne aktivnosti in la-
kote po novih znanjih, izkušnjah in izzivih. 
Skrivnost uspeha je torej kombinacija 

lakote, vztrajnosti in izobrazbe, a hkrati 
je pomemben vidik osebnost. Res je, v 
kreativnih timih ni vseeno, kakšna je ke-
mija med člani in če se ne vklopite v sistem 
dela ustaljenega tima, preprosto vanj 
ne sodite. Na razgovoru mora iz vas siliti 
energija, interes, motivacija – pomembno 
se je zavedati, da ne prosite za delo, ampak 
ga ponujate! Poudarite svoje kvalitete, 
ideje in izzive, za kar so pomembni cilji, ki 
jih imate v življenju, in kaj od delovnega 
mesta pričakujete. Pokažite, da niste del 
„generacije Trapastih“.

Skrivnost uspeha je torej kombinacija 
lakote, vztrajnosti in izobrazbe, a hkrati 
je pomemben vidik osebnost. Poudarite 
svoje kvalitete, ideje in izzive, za kar so 
pomembni cilji, ki jih imate v življenju, 
in kaj od delovnega mesta pričakujete. 
Pokažite, da niste del „generacije Trapas-
tih“.

PR Teater
ŠSPRSS 
Člani študentske sekcije PR sekcije Slovenije (ŠSPRSS) so 30. novembra na FDV organizirali prvo konferenco o 
odnosih z javnostjo in tržnega komuniciranja PR Teater. Na podlagi razrastka le-teh v zadnjih 10-ih letih gotovo ne 
bo tudi zadnji.
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Splošno je znano, da je študenta najlažje 
zaposliti, gre namreč za delovno razmerje 
z minimalnimi stroški za delodajalca (s 
plačilom na roke je celo brez stroškov); 
prav zaradi tega je veliko služb takšnih, ki 
trajajo le nekaj dni ali tednov. Delodajalec 
te lahko zaposli in brez vednosti tudi od-
slovi. Poleg tega imamo tu še pomanjkanje 
pravic, saj študentje nimamo sindikata, ki 
bi se boril za naš prav, zaradi česar lahko 
delodajalci študente na mrtvo izkoriščajo. 
Ker pa je sistem v državi milo rečeno na 
robu zloma in ni dovolj štipendij, denar pa 
ne pada z neba, je marsikdo pripravljen 
molčati o vseh krivicah in težavah, ki se 
dogajajo na delovnem mestu. 

Malokdo ve, da imajo študentski servisi 
pravno službo, ki lahko izterja zasluženo 
plačilo in tudi drugače pomaga pri 
odpravljanju takšnih ali drugačnih težav 
z delodajalcem. Prav tako pa se redkokdo 
dejansko odloči, da bo naredil korak naprej 
in si poiskal pomoč pri nepoštenostih na 
delu.  

Tudi pred kratkim predlag-
ani zakon o »MALEM DELU« 
tega področja ne bo urejal; 
realno gledano bo vse 
skupaj le še slabše, saj bo 
lahko delodajalec očital še, 
da nas je izbral iz množice 
kandidatov. Torej, preostane 
nam širjenje informacij. O 
težavah z nekim delodaja-
lcem je potrebno obvestiti 
tako študentski servis kot 
tudi svoje znance, saj je 
le tako mogoče doseči, 
da se zavajanje in golju-
fanje konča. S posredovano 
informacijo lahko nekdo 
ne le pokaže, da ima dovolj 
poguma, da se bori za svoje 
pravice, temveč tudi drugim 
omogoči, da ne nasedejo 

začetni navidezni prijaznosti in nasme-
janim obrazom. 

Že od srednjega veka je študent cenjena 
oseba, zato ne smemo dovoliti, da nam 
vzamejo še to malo, kar imamo. Ker večkrat 
ni vse, kot bi moralo biti, se je potrebno 
boriti.

Če se vrnemo k uvodnim besedam, lahko 
trdimo, da nas le-te ne le žalijo, temveč 
nam jemljejo voljo do dela. Lahko smo 
nekomu poceni delovna sila, a to ne po-
meni, da lahko to izkorišča. Pošteno plačilo 
nam pripada, kakor vsakemu drugemu 
delavcu. Poleg tega pa nam ne smejo 
jemati dostojanstva, temveč nas morajo 
spoštovati kot vse druge. 

Temna plat študentskega dela
Brez mene si nula, jaz ti dajem delo in kruh ...
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Vam zveni znano? Večini verjetno ne, a vendar je potrebno opozoriti, da je veliko delodajalcev, ki s takšnimi »lepimi 
nagovori« spodbujajo svoje delavce oziroma natančneje svoje zaposlene študente. Velikokrat se zgodi, da neka 
delovna organizacija (naj si bo bar, restavracija, trgovina) obratuje v odvisnosti od študentskega dela; kljub temu 
pa ni pravih odnosov in primernega plačila, po vrhu vsega se imajo lastniki za prave odrešenike sveta.
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O težavah z nekim delodajalcem je 
potrebno obvestiti tako študentski 

servis kot tudi svoje znance, saj je le 
tako mogoče doseči, da se zavajanje 

in goljufanje konča.
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RoboCup je svetovno robotsko tek-
movanje, katerega začetki segajo že v 
leto 1998, ko je bilo tekmovanje orga-

nizirano na Japonskem. Sedaj naša študenta 
na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko, smer Elektrotehnika, Gregor 
Krušič in Aleš Stojak (takrat še dijaka 
Šolskega centra Ptuj) sta se udeležila tek-
movanja za mladince  RoboCup Junior 2010, 
ki je to leto potekalo v Singapurju. V le-tem 
tekmovanju lahko sodelujejo osnovnošolske 
in srednješolske ekipe. Pri RoboCupJunior-
ju se tekmovalci pomerijo v več različnih 
t.i. razredih: RoboCup Soccer, RoboCup 
Rescue, RoboCup Dance in RoboCup Home. 
Pri RoboCup Soccer gre za tekmovanje v 
robotskem igranju nogometa, pri Robo-
Cup Rescue za tekmovanje v robotskem 
reševanju v npr. v primeru požara, pri Robo-
Cup Dance za tekmovanje v plesu robotov 
ter pri RoboCup Home za tekmovanje v 
robotski strežbi pomoči potrebnim ljudem. 
Naša študenta sta se udeležila razreda 
Reševanje A (Rescue A).
Tekmovanje je trajalo šest dni v mesecu jun-
iju. Kraj dogodka Singapur je znan po visoki 
zračni  vlažnosti in veliki količini padavin. 
Celo v mesecu januarju je povprečna tem-
peratura okoli 26 stopinj Celzija. Tekmovalca 
torej tam nista imela težav »le« z strogim 
ocenjevanjem komisije, težkimi progami 
namenjenim tekmovalnim robotom ter zelo 
napornim urnikom, ampak jima je veliko 
preglavic povzročila tudi šesturna časovna 
razlika, osemdesetodstotna vlaga v zraku 
in povprečna temperatura trideset stopinj 
celzija. 
Zagotovo drži, da je najpomembnejše 
sodelovanje, ampak ekipa, kot boste lahko 
prebrali v nadaljevanju, se ni zadovoljila 
samo s tem.

Zakaj sta se odločila za sodelovanje na 
tem tekmovanju?
Leta 2009  je bil RoboCUP v Gradcu in 
sva se ga udeležila kot opazovalca. Ob 
spoznanju, da bo prihodnje leto tek-
movanje v eksotičnih krajih, Singapurju, se 
je takoj pojavil interes, saj bi bilo škoda za-
muditi takšno priložnost. Hkrati udeležba 
na svetovnem tekmovanju predstavlja 
velik izziv, nove izkušnje in doživetja.

Kakšnega robota natančno sta izdelala?
Izdelala sva robota, ki simulira reševanje 
žrtev iz ruševin. Na tekmovanju je post-
avljen poligon, ki predstavlja ruševine. 
Robot se mora v poligonu orientirati, se 
izogniti oziroma premagati razne ovire 
(opeka, lesene palice, plastenke …) in 
poiskati pločevinko, jo prijeti in odnesti na 
označeno mesto. 

Kako dolgo je trajala izdelava robota in 
kdo vama je pomagal pri tem?
Robota sva izdelovala relativno zelo kratek 
čas, približno dva meseca sva potrebovala 
za razvoj in programiranje, en teden za 
izgradnjo in še dodaten teden za izpopol-
nitev delovanja. Res pa je, da sva delala 
vsak dan čim več, zadnje dni tudi čez cele 
noči. Največjo pomoč nama je nudila 
spremljevalka Nina Jeza, sicer učiteljica 
umetnosti, s pomočjo pri zbiranju 
finančnih sredstev in ostalih »netehničnih« 
opravkih. Ostala pomoč učiteljev je bila 
predana v prejšnjih letih, ob pridobivanju 
znanja. Sicer pa se naj zahvaliva tudi vsem 
sponzorjem/donatorjem, še posebej najini 
takratni šoli (Elektro in računalniška šola 
Ptuj) in FERI-ju, saj brez njih udeležba ne 
bi bila mogoča. Tehnični del pa sva izvedla 

popolnoma samostojno.

Kje sta pridobila potrebno znanje za 
izdelavo robota?
Oba se že od osnovne šole ukvarjava z 
elektrotehniko in sodelujeva na raznih 
tekmovanjih, kot so raziskovalne na-
loge, tekmovanja iz robotike ipd. Ob teh 
tekmovanjih in raznoraznih »domačih« 
projektih se pojavljajo razni problemi, ki 
prinesejo ogromno znanja in izkušenj. 
Samo pridobivanje znanja pa v večini 
poteka preko spleta. Tukaj naj omenim 
tehnični forum elektronik.si, ki je zajetna 
zbirka znanja idej in projektov. 

Kakšno izkušnjo jima predstavlja poto-
vanje v Malezijo?
Zanimivo je, kako preprosto je prepotovati 
na drugi konec sveta. Svoje lokacije se 
zaveš šele s pogledom na zemljevid! Sicer 
pa je Malezija precej drugačna, kot naši 
kraji. Popolnoma drugo podnebje, drugo 
rastlinje, drugi ljudje, druga gradnja … 
Nekaj nepozabnega, upajmo na ponoven 
obisk!

Sta morda navezala stike z vrstniki iz 
drugih držav v Maleziji?
Samo tekmovanje je zahtevalo precej 
pozornosti in se nisva veliko ukvarjala z 
okolico, čeprav je bilo priložnosti za spozn-

RoboCup 2010
Uspehi naših študentov
Naša fakulteta se lahko ponaša z veliko študentskimi uspehi, ki jih dosežejo na različnih tekmovanjih. Dober 
primer tega sta zagotovo tudi Gregor Krušič in Aleš Stojak, ki sta se že kot dijaka računalniške srednje šole odločila 
udeležiti RoboCupa 2010.

Slišati na podelitvi ime svoje ekipe 
in države, pred to publiko, je nekaj 
neprecenljivega! Sicer pa dosežek 

potrjuje, da je bil ves trud vložen na 
pravilni način.
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»Na mladih svet stoji.« Tolikokrat že slišana fraza, pa jo 
politiki še vedno uporabljajo pri svojih nagovorih volivcev. 
Obljubljajo nam boljše življenje, ko pa dosežejo želeni 
položaj, so vse obljube pozabljene. Vendar na mlade ne 
smemo kar tako pozabiti. Mi smo tukaj, mi zares obstajamo! 
Ne moremo živeti zgolj od obljub. Kje sploh »stojimo« mladi 
v realnem življenju? Nas čaka zaposlitev, ko si po študiju 
želimo služiti svoj kruh? Nam je omogočena kakršnakoli 
ugodnost, ki bi nam olajšala ustvarjanje družine ali gradnjo 
lastnega gnezdeca? Seveda NE! Kvečjemu bi lahko rekli, da je 
vedno več zakonov, ki mlade zatirajo. Mladi so brezposelni, 
z veliko sreče dobijo zaposlitev za določen čas ali pa se 
morajo zadovoljiti s honorarnim delom brez kakršnih koli 
dodatkov. Podaljševanje študija, ki omogoča študentsko 
delo, je postalo nekaj vsakdanjega. Tako te delodajalci vsaj 
»povohajo«, saj jim predstavljaš poceni delovno silo. Da 
me ne boste sedaj narobe razumeli, ne podpiram tistih, 
ki se vpišejo na fakulteto samo zato, da lahko vlečejo 
status študenta, delajo preko študentskih servisov in s tem 
zasedajo delovna mesta drugim. Sama sem pač mnenja: 
»Če misliš študirati, študiraj, če imaš pa druge interese, pa 
pojdi delat.«Bolonjska reforma nam je namreč prinesla 
nekaj popolnoma drugega. Z vsemi obveznimi predavanji 
in vajami sediš v predavalnici velikokrat od jutra do večera. 
Potem moraš najti čas še za učenje in razne projekte. Poleg 
tega moraš biti še športno aktiven, ker je to baje zdravo. 
Navsezadnje pa ne smeš pozabiti na študentske »čage«, saj 
nočeš, da te imajo za piflarja. Nismo roboti, za božjo voljo! 
Študentska leta naj bi bila najlepša leta v našem življenju. 
Pa so res? Vsa leta se trudiš, da bi čim prej končal šolo, da bi 
se potem lahko zaposlil in prišel do svojega denarja. Nato te 
pa ne zaposlijo, ker ti primanjkuje delovnih izkušenj. In kje bi 
jih naj pri tako zgoščenem študiju dobil? Verjetno nam bodo 
padle kar z neba. Zdaj boste rekli, da preveč jamram. Vem! 
Ženske pač ne znamo drugega!

NI NAM LAHKO

avanje tamkajšnjih ljudi ogromno. Po tek-
movanju smo v Singapurju ostali še slaba 
dva tedna in ga vsaj površinsko spoznali, 
vendar pa se tudi tokrat nismo povezovali 
z domačini. Gre za veliko mesto, ki teče po 
svoje, pa vendar se povsod od »kar nekje« 
pojavijo ljudje, ki ti z veseljem ponudijo 
pomoč, te prijazno ogovorijo, se poza-
nimajo od kod si, kaj počneš v njihovih 
krajih ipd.. Precej Singapurcev se je Slo-
venije spomnilo po udeležbi na svetovnem 
prvenstvu v nogometu. 

Težavo vama je predstavljala časovna 
razlika, visoke temperature in velika 
vlaga v zraku. Kako sta skušala odpravi-
ti te težave?
Tamkajšnje podnebje je čisto drugačno 
kot pri nas. Ko prvič stopiš iz letališča ven 
je občutek, kot bi stopil v savno. Drug dan 
opaziš, da je ura 6 popoldan in se ti spi. 
Nato malo preračunaš in opaziš, da je po 
tvoje ura že 1 ponoči… Skoraj vse prostore 
imajo pretirano klimatizirane, med tem ko 
je zunanja temperatura konstantnih 26-32 
°C, vlaga okrog 80 %, ne glede na noč ali 
dan. Sonce ni pogosto, skoraj vsak dan pa 
vsaj malo dežuje. Ko se privadiš je super, 
bolje kot pri nas!

Kako je potekalo samo tekmovanje?
Tekmovanje je trajalo 6 dni od jutra 
do večera. Urnik je bil zelo naporen, še 
posebej, če upoštevamo časovni zamik, 
ki človeka spravi iz 
naravnega ritma. 
Sicer pa sta bila prva 
dva dneva namen-
jena pripravi ekip, 
naslednje trije dni so 
se izvajale poskusne 
in tekmovalne 
vožnje, zadnji dan 
pa je bil namenjen 
finalnim robotom in 
razglasitvi rezultatov. 
Med tekmovalnimi 
vožnjami so potekali 
tudi zagovori ekip 
pred komisijo, za 
izbor najbolje kon-
struiranega robota. 

Kakšno uvrstitev natančno sta dosegla 
in kako sta zadovoljna z njo?
V svoji kategoriji sva dobila nagrado za 
najbolje konstruiranega robota. To pomeni 
predvsem najbolj inovativno in komplek-
sno zgradbo robota, temu pa je doprineslo 
tudi najino znanje in sposobnost. Glede 
na to, da gre za največje tekmovanje iz ro-
botike na svetu, ki se ga je letos udeležilo 
3000 udeležencev v 500 ekipah s 40 držav, 
od tega je bilo 96 ekip v najini starostni 
skupini, sva z rezultatom zelo zadovoljna. 
Slišati na podelitvi ime svoje ekipe in 
države, pred to publiko, je nekaj neprecen-
ljivega! Sicer pa dosežek potrjuje, da je bil 
ves trud vložen na pravilni način.

Se bosta tudi v prihodnje udeleževala 
takih tekmovanj?
Vsekakor bova, že razmišljava, kako se 
udeležiti tekmovanja RoboCUP 2012, ki bo 
v Mexico City. Za enkrat še je vse v povojih, 
saj bo potrebno zbrati nekoliko večjo 
ekipo. Da, zainteresirani se lahko javijo, je 
zaželjeno. Sicer pa že delamo na robotu za 
tekmovanje RoboTour, ki bo prihodnje leto 
na Dunaju. Ta robot bo pa mogel prenesti 
5 litrski sod piva iz enega, na drugi konec 
parka. Praktično!
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Big Brother ni pogruntavščina 
slovenskega POP TV, ampak gre za 
licenčno oddajo produkcijske hiše 

John De Mol, katero so leta 1999 prvi 
začeli predvajati Nizozemci, do danes pa 
se je zvrstila v že več kot sedemdesetih 
državah in osvojila srca gledalcev po vsem 
svetu. Tudi Nizozemci si oddaje niso kar 
izmislili, ampak so za idejo uporabili knjigo 
z naslovom Nineteen Eighty-Four pisatelja 
Georgea Orwella, ki je svojo idejo o neneh-
nem nadzoru zapisal že daljnega leta 1949. 
Vse od takrat je besedna zveza Big Brother 
sinonim za nadzor. 

Glavni koncept resničnostnega šova Big 
Brother je v hišo, popolnoma ločeno 
od realnega sveta, naseliti določeno 
število ljudi s popolnoma različnimi 
karakterji in življenjskimi navadami ter 
jih štiriindvajset ur na dan spremljati 
pod budnim nadzorstvom kamer. Te so 
nastavljene v vsakem prostoru in snemajo 
vsak trenutek dneva. Stanovalci tako ne 
morejo neopaženo kršiti strogih hišnih 
pravil in so tako za vsako kršitev primerno 
kaznovani. Vsaka hiša Big Brother ima 
namreč stroga pravila, ki jih je potrebno 
upoštevati. Vseljeni tekmovalci ne smejo 
imeti nobenega stika z zunanjim svetom, 
vedno morajo imeti vklopljene mikrofone, 
Big Brotherja lahko nazivajo zgolj in samo 
z nazivom Big Brother, prepovedani so 
tudi pogovori o nominacijah, ki so tajne 
in potekajo v spovednici hiše Big Brother. 
Vsak teden morajo tekmovalci med seboj 
nominirati dva sostanovalca, za katera si 
želijo, da zapustita hišo, za vsako nomi-
nacijo pa morajo obstajati tehtni razlogi. 
Med dvema nominiranima stanovalcema 

gledalci ob koncu tedna s telefonskim 
glasovanjem izberejo tistega, za katerega 
menijo, da mora zapustiti hišo in se vrniti 
domov. 

Za življenje v hiši je dobro poskrbljeno. 
Stanovalci dobijo osnovne življenjske 
potrebščine, hrano, ki jo lahko izberejo iz 
osnovnega seznama živil, včasih za nagra-
do celo kakšen posladek. Če si z zmagami 
v tedenskih nalogah zaslužijo kak dodaten 
evro, lahko v spletni trgovini kupijo tudi 
stvari z luksuznega seznama. Ostala pravila 
in tedenske naloge vsaka država priredi 
svojim željam. 

Med številnimi prijavljenimi, ki se želijo 
vseliti v hišo Big Brother (poleg pre-
poznavnosti, je razlog za prijavo mamljivo 
visoka denarna nagrada), ustvarjalci skupaj 
s psihologom izberejo tako raznoliko in 
konfliktno skupino ljudi, da je pričakovano, 
da se bodo med njimi hitro začela kresati 
mnenja in tako zagotovijo dobro gledan 
šov. Da stanovalcem med tednom ni 
dolgčas, poskrbijo zabavne, včasih tudi 
zahtevne tedenske naloge, ki jih morajo 
družno opravljati od ponedeljka do 
četrtka. Naloge so zanimive, grozljive, 
smešne, velikokrat zahtevne. Letošnje 
naloge sicer niso bile tako zanimive kot na-
loge prejšnjih sezon (lani so bili stanovalci 
razdeljeni na revni in bogati del, ki sta bila 
ločena z rešetkami. Revni so morali delati 
in glede na uspešno opravljeno nalogo 
se je konec tedna odločalo, če bodo 
zamenjali bivališča. Tudi naloge takrat 
so bile veliko bolj naporne od letošnjih 
in so predstavljale velik izziv za vsakega 
posameznika. V eni izmed njih so se 

morali stanovalci vživeti v like iz serije The 
Adams Family, spati v krstah, piti živalsko 
kri in jesti najbolj grozne stvari, kar si jih 
sploh lahko zamislimo). Slavni niso bili 
pod takšnimi izzivi, ampak so imeli naloge 
zastavljene bolj preprosto. Preizkusili so 
se v vzdržnosti, saj so morali dan in noč 
spremljati tekoči trak, po katerem so 
prihajali predmeti, pri tem pa niso smeli 
pustiti, da bi katerikoli izmed njih padel 
na tla. Učili so se varčevanja, gusarskih 
bitk, uspešnosti ločevanja resnice od laži, 
v zidanju, igranju, plesanju in petju. Po 
mnenju mnogih je bila najbolj zanimiva 
naloga zadnjega tedna. Dobili so obisk 
kuharjev, komentatorjev, pred njimi se 
je odvil tragičen pogreb, hišo so zavzeli 
specialci, tuširati so se morali z okrvav-
ljeno vodo, pri vsem tem pa niso smeli niti 
trzniti. 

Big Brother te gleda
Resničnostni šov ali šov resnice?
Kaj imajo skupnega hiša, kamera, mikrofon, sir in salama? Vsi so bili tesno povezani z letošnjim projektom na 
POP TV, Big Brotherjem Slavnih. Letos so ustvarjalci šova v hišo, polno kamer, naselili prepoznavne Slovence, 
jih opremili z mikrofoni in spremljali njihovo življenje v izolaciji kar 10 tednov. Niso pa jim dali salame. 
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V Sloveniji se je decembra končala že tretja 
sezona priljubljenega resničnostnega šova, 
ustvarjalci pa so za gledanost poskrbeli 
tako, da so v hišo naselili prepoznavne 
Slovence in oddajo poimenovali Big Broth-
er slavnih. Stanovalci, ki so v hiši ostali 
najdlje, so v njej preživeli kar 70 dni. Skoraj 
dva meseca in pol stran od domačih, zu-
nanjega sveta, službe, televizije, interneta, 
glasbe. Takšna izoliranost zelo vpliva na 
človeka, njegovo psiho in posledično tudi 
na njegovo obnašanje. Ali jih spremeni 
življenje v izolaciji, prisotnost kamer, vpliv 
sostanovalcev ali pa kot je večkrat omenila 
komentatorka oddaje Angelca Likovič, 
zgolj »padejo maske« in se ljudje pokažejo 
takšni, kot so v resnici? Njen sokomentator 
Ivo Godnič se je po obisku hiše vsekakor 
strinjal, da življenje v »zlati kletki« ni eno-
stavno in da si gledalci niti predstavljati 
ne morejo, kako se počutijo stanovalci. 
Po pogovoru s tretjim komentatorjem 
Goranom Breščanskim, zmagovalcem lan-
ske kmetije, pa so ugotovili, da vsekakor 
hišo vsak doživlja drugače.

Slavni Slovenci, kot se je že izkazalo pri 
resničnostnem šovu Kmetija slavnih so to 
slavni druge ali tretje kategorije, za katere 
velika večina Slovencev do začetka šova 
sploh še ni slišala, ki so letos krasili hišo, 
so pevec Rok Kosmač, miss fitness Nena 
Muršič, plesalec in koreograf albanskega 
porekla Gena Zeneli in njegova žena Nana 
Zeneli, erotična plesalka Pia, raper Zlatko, 
glasbenik Igor Misdaris, playboyeva zajčica 
Ines Juranovič, Urška Čepin, supermod-
elka Teja Stražišar, pevec romske skupine 
Langa Mišo Kontrec, pevec The Drinkersov 
Maki, televizijski voditelj Jože Činč in hči 
Stojana Auerja in radijska moderatorka 
Sandra. V pravljični hiši, ki jo je posebej za 
televizijski šov ustvarila scenografinja Maja 
Moravec, so se stanovalci že takoj znašli 
pred veliko oviro, kje spati? Ena izmed sob 
je bila namreč tako dobro skrita, da jo je 
bilo potrebno najprej odkriti. Ko jim je to 
uspelo, so v pravljični hiši v stilu Alice v 
čudežni deželi, kjer je celo kuhinjsko mizo 
predstavljala šalica kave, odkrili, da se ne 
bodo mogli tuširati. Pa je bilo temu res 
tako? Seveda ne, vendar sistem tuširanja 
je bil daleč od pravljičnega, saj so se lahko 

stanovalci tuširali le v paru, tako da je en 
vrtel kolut, s katerim je črpal vodo, da se je 
drugi lahko tuširal. 

Zanimiva novost letošnje sezone so bile 
tudi kazni in nagrade za najbolj in najmanj 
požrtvovalnega igralca. Tako je Činč prvi 
teden iskal iglo v kupu sena, Nana je 
morala za kazen, ker je preveč zapravljala, 
v treh urah ločiti beljake od rumenjakov 
tisočih jajc, Mišo in Sandra sta morala post-
aviti hišo iz kart, medtem ko je pihal veter, 
Štajerki Ines in Sandra sta morali za kazen 
tri ure poslušati eno in edino uspešnico 
štajerskega slavčka Damjana Murka. Kot da 
to ne bi bilo dovolj, sta po opravljeni kazni 
v čudežni sobi morali poslušati še njegov 
koncert v hiši. 

Slavni ne bi bili slavni, če ne bi s pomočjo 
škandalov poskrbeli za samopromocijo. 
Tako sta v hiši umazano perilo prali Urška 
Čepin in Nana Zeneli, katera se je morala 
soočiti tudi z Alešem Čepinom in nje-
govimi javnimi očitki, ki so še bolj utrdili 
mnenja Slovenije, da je hinavka. Kot gostja 
v zadnjem tednu, se je do konca slekla 
striptizeta Pia, nenehno pa so potekali boji 
zaradi hrane. Ko se je izselil Igor Misdaris, 
sta tradicijo prepirov nadaljevali štajerski 
blondinki, ki sta s svojim prepirom o siru in 
salami dobili glasbeno uspešnico. 
Vsak izmed tekmovalcev se je poskušal 
pokazati v najboljši luči, čeprav komenta-
torji, ki so skupaj z voditeljico Nino Osenar 
vsako nedeljo komentirali dogajanja, tega 
niso videli. S svojimi pikrimi komentarji na 
račun Kosmačeve nemoškosti, žalitvami 
Igorja, Nane, Sandre in nekaterih drugih 
tekmovalcev, so priskrbeli delo tudi odvet-
nikom, saj se že špekulira o morebitnih 
tožbah. Šov je zmagovalcu Jožetu Činču 
prinesel 90.000 evrov, Sandri, študentki 
medijskih komunikacij, pa glasbeno 
uspešnico in zaročenca.

Dnevi, tedni, meseci. Čas izolacije od zunanjega sveta 
naredi svoje in stanovalci hiše Big Brother so proti koncu 
spektakla izkoristili že vsako priložnost, ki se jim je 
ponudila, za prepir. Če so se ob prihodu v hišo kregali le o 
tem, kdo bo kuhal, je bila po osmih preživetih tednih v hiši 
glavna srž problema mala rumena stvar z luknjami – SIR. 
Ker budnemu očesu Velikega Brata ne ostane skritega 
niti toliko, kot je velika najmanjša luknja v Ementalerju, 
publiki, ki je stanovalce pravljične hiše spremljala še bolj 
podrobno, pa še manj, je enega izmed mnogih prepirov 
vzela pod drobnogled in iz njega ustvarila cel medijski 
cirkus. Posnetek prepira se je že prvi dan pojavil na 
radijskih postajah in v enem tednu dosegel slavo po vsej 
Sloveniji. Si jedla sir v originalni izvedbi, v priredbi Barbre 
Streisand in Si jedla sir v povsem novih dance preoblekah. 
Na Štajerskem, obe glavni akterki prepira sta namreč 
Štajerki, je SI jedla sir? prava uspešnica. Slišati ga je možno 
tako rekoč na vsakem koraku in brez slabe vesti lahko 
trdimo, da bodo ravno ti stihi zavibrirali z Afriko utrjeno 
slavo Sandre Auer in ji morebiti poleg številnih vlog, v 
katerih se je že preizkusila, prinesli tudi igralsko vlogo v 
oglasu za sir.  Kakorkoli, če ne bi videli, ne bi mogli verjeti, 
kako popolna izolacija od sveta, še posebno od bližnjih, 
vpliva na človeka. Nekaterim je povsem izčrpala energijo, 
druge spremenila v hipohondre, tretje v grebatorje, pri 
nekaterih pa je domišljijo stimulirala v tolikšni meri, da so 
dejansko začeli ustvarjati šov. To je tudi bistvo tovrstnih 
resničnostnih oddaj. Ljudje smo pač takšni, da si raje, kot 
da bi dan za dnem spremljali ljudi med njihovimi obroki in 
vsakdanjimi opravili, pogledamo kak dober prepir. Morda 
med spremljanjem dobimo celo navdih. Na primer, da bi 
si odrezali kos sira in ga pojedli skupaj s salamo. Tudi ta je 
ena izmed živil, kateri je bila v hiši namenjena posebna 
pozornost. Ali gre za marketinško potezo ali pa je to le del 
zgodbe o prepoznavnih Štajerkah, ki sta resnično »slavo« 
doživeli šele med bivanjem v hiši Big Brother slavnih? 

SI JEDLA SIR?
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Majhnih trenutkov, ko lahko neko-
mu pokažemo svojo naklonjen-
ost, ni nikoli preveč. Pravzaprav na 

to v današnjem času in v tem življenjskem 
tempu, marsikdaj pozabimo. Zato je 
Valentinovo idealna priložnost da se malo 
ustavimo in nekomu polepšamo dan.

In ker je Valentinovo tik pred vrati bomo 
malo pokukali v zgodovino tega praznika 
in preverili kako ga praznujejo drugod 
po svetu. Sicer vas nočem dolgočasiti z 
zgodovino, a vendar je lepo vedeti od kod 
izhaja ta običaj ki ga praznujemo in ga ob 
enem s tem ohranjamo pri življenju.

Praznik svetega Valentina so sprva 
praznovali kot dan posta v čast svetemu 
Valentinu. Pomen kot ga ima danes, pa je 
dobil šele po visokem srednjem veku, ko 
se je razvila zamisel o romantični ljubezni 

in takrat so ga tudi prvič začeli 
povezovati z njo. To je bilo v 
14. stoletju, ko so v Franciji in 
Angliji ta dan označili za dan, ko 
se ženijo ptički. Navada takrat je 
bila, da so si ljubimci izmenjevali 
pisemca.
No, na temo Valentina  pa ob-
staja več legend. Najbolj znana 
je tista o rimskem cesarju, ki je 
svojim vojakom prepovedal da 
se poročajo, kajti smatral je, da 
se vojaki, ki bodo imeli žene in 
otroke, ne bodo z veseljem borili 
ali pa sploh ne bodo šli v vojno. 
Vendar se  je škof Valentin postavil po 
robu in  zaljubljence kljub temu na skrivaj 
poročal, in to  ga je kasneje stalo življenja.

Kot sem že povedala prej, so ta praznik 
včasih praznovali tako, da so si zaljubljenci 
izmenjavali pisemca. Kaj pa danes? No, 
danes je ta praznik postal zelo skomercial-
iziran in praznuje se popolnoma drugače.
Na Japonskem in tudi v Avstraliji, je 
Valentinovo postal dan, ko ženske svojim 
ljubljenim podarjajo cvetje ter slaščice. A 
za mnoge ženske je to postala obveznost 
in se od njih pričakuje, da nekaj sladkega 
podarijo vsem moškim sodelavcem, in 
to jim večkrat predstavlja velik finančni 
problem. Drugače pa je v Evropi, kjer 
obdarujejo večinoma moški. Za razliko od 
Japoncev, moški pogosto podarjajo nakit 
ali voščilnice, prav tako pa tudi sladkosti 
in cvetje, med katerimi je najpogostejša 
vrtnica.
Vendar je to, kaj podariti, stvar vsakega 
posameznika.

Veliko ljudi je mišljenja da je za srečo 
ljubljenega potrebno zapraviti na kupe 
denarja, vendar 
nebi smelo biti pomembno, kako glo-
boko sežemo v žep, temveč namen in 
način kako podarjamo darilo, kajti želen 
učinek lahko dosežemo že samo s tem, da 
pokažemo tistemu ki ga imamo radi, da 
smo se spomnili nanj.

In dekleta, še nekaj samo za vas.
Nekoč so govorili, da se bo samsko dekle 
poročilo s tistim fantom, ki ga bo na dan 
svetega Valentina, 14. februarja, prvega 
zagledalo … Pazite, kdo se vam bo prvi 
postavil na pot. 

Valentinovo
Ljubezen vsak dan ustvarja čudeže: močnega slabi, slabega krepi; pametnega poneumlja, neumnega napravi  pa-
metnega,  poveličuje strasti in uničuje razum. Z eno besedo: vse postavlja na glavo.   (Pollock)
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Filmsko društvo Film Factory sestavlja pet 
mladih ustvarjalcev, ki svoj čas namenjajo 
filmski umetnosti: 

• Mitja Mlakar, absolvent programa Medi-
jske kumunikacije na FERI-ju,
• Mojca Pernat, absolventka programa 
Medijske komunikacije na FERI-ju,
• Robert Ribič, študent tretjega letnika 
programa E-poslovanje na EPF-u,
• Miha Šubic, absolvent programa Digi-
talne umetnosti in prakse na Visoki šoli za 
umetnost,
• Simon Komar, absolvent arhitekture 
– društvu se je pridružil v letu 2010, pri 
projektih pa je sodeloval že od leta 2005 
kot igralec.

V Abakusu smo vas pred časom spoznali 
kot Caveman Pictures, sedaj delujete 
kot Filmsko društvo Film Factory. V 
čem je sedaj prednost, da delujete kot 
društvo?
Prednost je vsekakor, da se lahko pri-
javljamo na razpise in pridobivamo 
sredstva. Tudi ljudje nas zaradi tega, ker 
smo društvo, jemljejo bolj resno in, ker 
smo mladi, hkrati neresno, kar je zelo 
krivično. Vsaka prednost ima slabosti in to 
v našem primeru pomeni predvsem veliko 
birokratskega dela in posvečanja časa 
stvarem, ki nas ne zanimajo. Nenazadnje, v 
društvu nas je pet in radi bi ustvarjali.

Priskrbeli ste si tudi opremo, ki vam 
sedaj omogoča lažjo produkcijo filmov. 
Kako ste si priskrbeli sredstva, kdo 
vam je pomagal, glede na to, da ste vsi 
študentje?

Sredstva za opremo smo večinoma dali 
iz lastnih žepov. Odpovedali smo se hon-
orarjem in vsa pridobljena sredstva preko 
društva vložili v opremo in film, primakniti 
pa smo morali še dodatna lastna sredstva. 
Prijavili smo se tudi na več razpisov za 
nakup opreme in od enega razpisa nekaj 
sredstev dobili povrnjenih. 

Za kakšne zneske gre?
Oprema zdaj, ko ponovno prehajamo 
na višji nivo ustvarjanja in ko dajemo 
poudarek na vse večjo tehnično kvaliteto 
končnih izdelkov, postaja precej draga. V 
tem letu smo v opremo vložili nekaj več 
kot 5000 €. S to investicijo smo si zagoto-
vili osnovno snemalno opremo v okviru 
naših pričakovanj, ki nam omogoča lažjo 

in hitrejšo produkcijo, hkrati pa zmanjšuje 
stroške produkcije posameznih projektov.

Kaj vam sedaj še primanjkuje oziroma 
katero opremo si še želite?
Zagotovo se nekoč želimo preizkusiti tudi 
v snemanju na filmski trak, vsaj 8 mm. Toda 
čar našega ustvarjanja je ravno v tem, da 
celoten postopek naredimo sami, brez 
pomoči profesionalcev. Naše izkušnje, ki 
nam omogočajo samostojno ustvarjanje, 
izhajajo iz digitalne produkcije, kar je naša 
primarna smer produkcije. Snemanje na 
film pa zahteva specifična znanja, ki jih 
trenutno še nimamo, ni pa rečeno, da si jih 
kdaj v bližnji prihodnosti nebomo začeli 
pridobivati.

Vaš najnovejši film Neskončni vozel 
je na predvajanjih zelo obiskan. Od 
ideje do realizacije je trajalo dobri dve 
leti, samo snemanje pa je potem bilo 
izvedeno v 11 dnevih. Se vam zdi 11 dni 
veliko ali malo za snemanje filma?
Na snemanje filma smo se zelo dobro pri-
pravili. En mesec so potekale poglobljene 
vaje z igralci. To pomeni, da je vsak igralec 
imel eno do dve vaji na teden po dve do 
tri ure z različnimi soigralci zaradi različnih 
scen. To je pomenilo za ekipo minimalno 
tri vaje na teden z igralci plus organizacija 

»Dvorana je dihala s filmom«

Neskončni vozel
Filmsko društvo Film Factory je bilo ustanovljeno leta 2009. V tem času so naredili nekaj krajših predstavitvenih 
filmčkov (npr. Noč raziskovalcev 2009 in 2010), vodili tri filmske delavnice (od tega eno mednarodno) in predvsem 
pripravili komični triler Neskončni vozel. 

Odzivi na 13. Festivalu slovenskega 
filma so bili super, dvorana je dihala 
s filmom in za razliko od nekaterih 

drugih filmov v študentski kategoriji, 
jih je naš nasmejal. 
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in produkcija snemanja, ki nam je vzela 
večino preostalih dni. Tik pred snemanjem 
smo izvedli še motivacijski vikend na Rogli, 
ki je bil deloven, spoznaven, zabaven in 
sproščujoč. To je pripomoglo k tako malem 
številu snemalnih dni, je pa res, da so to 
bili snemalni dnevi, ko smo snemali od ju-
tra pa vse do četrte ure naslednjega jutra, 
če je bilo potrebno. 

Kako ste izbirali igralce? Koliko se jih je 
prijavilo na avdicijo? 
Za izbor igralcev smo izvedli avdicijo, na 
katero se je prijavilo malo manj kot 30 
ljudi. Igralce smo izbirali glede na našo 
oceno, kdo bi lahko najbolje predstavljal 
lik, ki smo ga imeli pripravljenega na papir-
ju. Ocenjevali smo predvsem poslušnost, 
pripravljenost za delo, izgovorjavo in 
predvsem igro ter možnost prilagoditve 
igre glede na naše komentarje.   

Kateri smešen ali morda zaskrbljujoč 
dogodek iz snemanja filma ste si vtisnili 
v spomin?
Smešnih dogodkov je bilo nešteto,  
zaskrbljujočih pa na naše veselje veliko 
manj. Morda bo zanimiva anekdota, ki se 
nam je zgodila prvi snemalni dan. Začetki 
so vedno najtežji, to smo pričakovali tudi 
na našem začetnem snemanju, ampak 
da bo šlo toliko narobe, pa si tudi nismo 
predstavljali. Dan se je začel obetavno, 
saj so priprave, kljub manjšim časovnim 
zamikom, potekale po načrtu. Zapletlo 
se je med ličenjem, ko so se naenkrat 
vse električne naprave ugasnile – izpad 
elektrike, kaj pa drugega. Izvedeli smo, da 
bo izpad elektrike trajal le eno uro, zato 
smo se odločili med tem posneti “zunanjo” 
sceno, kjer nismo potrebovali dodatne 
osvetlitve. Ampak nesreča nas ni pustila 
pri miru, saj smo po prvih vzklikih “AKCIJA” 
ugotovili, da kasete ne delujejo. Ker so bile 
pokvarjene vse kasete, smo prvi snemalni 
dan morali prestaviti za en dan. 

Film ste predstavili tudi na 13. slov-
enskem festivalu filma. Zakaj ste se 
odločili, da boste tam sodelovali in 
kakšni so bili odzivi na film?
Festival slovenskega filma je največji fes-
tival slovenskega filma pri nas in na njem 

želi sodelovati vsak, ki bo morda nekoč ne-
kaj pomenil v filmskem svetu in prispeval 
za filmsko kulturo na Slovenskem. V veliko 
čast nam je, da so v tekmovalni izbor iz-
brali naš film. Odzivi so bili super, dvorana 
je dihala s filmom in za razliko od nekaterih 
drugih filmov v študentski kategoriji, jih je 
naš nasmejal. 
Programski direktor festivala je o filmu 
povedal sledeče: 
“Neskončni vozel cilja na vse tisto, kar 
večinoma manjka slovenskim filmom: 
duhovitost, domiselnost in dinamika. Film, 
ki je nastal mimo institucionalnih podpor, 
pa zadene v polno še s produkcijskim 
nivojem, mladostno energijo in režijskimi 
rešitvami. Na letošnjem FSF v Portorožu je 
obetavno izstopal s svojo svežino.” (Gorazd 
Trušnovec, revija Ekran)

Kako bi sami ocenili svoj film, če ga 
primerjate z vsemi preostalimi, ki ste jih 
posneli do zdaj?
S filmom smo zadovoljili svoja 
pričakovanja in seveda menimo, da je 
najboljši do sedaj. Narejen je z veliko več 
truda in sredstvi. Igralci so bili bolj priprav-
ljeni, uporabljali smo boljšo tehnologijo 
in zagotovo je na višjem nivoju kot vsi 
prejšnji. Vsak naslednji projekt je boljši, saj 
se na snemanju naučimo ogromno stvari 
in jih z veseljem uporabimo na naslednjem 
snemanju.  To je bistvo našega ustvarjanja 
oz. eno izmed naših ključnih vodil. 

Kaj sedaj načrtujete v bližnji prihodnos-
ti? Je že v pripravi nov film ali so sedaj v 
ospredju kakšne druge stvari?
Trenutno konkretnih načrtov za prihodne 
projekte še ni. Najprej želimo zaključiti 
ta projekt, to pomeni izvesti zastavljena 
predvajanja po Sloveniji, ki še potekajo, 
in pošiljati film na festivale in jih po naših 
zmožnostih obiskati. V mislih imamo tudi 
nekaj krajših projektov, čez približno dve 
leti pa upamo na celovečerec, ki bo tako 
kot vsi naši projekti do zdaj nekaj poseb-
nega in gledalce ne bo pustil ravnodušne.

Imel sem čast in srečo, da sem si lahko ogledal premie-
ro filma Neskončni vozel. Delo kreativnih študentov, 
ki so film ustvarjali z obilico dobre volje. Dali so mu 
dušo. Vzdušje v dvorani je bilo na tako visokem nivoju, 
da mi je težko opisati. Samo meni pred premiero in 
po premieri vseeno nekaj ni »štimalo«.  Kontaktirali 
so me za pomoč pri promociji med študenti FERI in 
UM za predvajanje filma. Na sami premieri nisem 
zasledil profesorjev s FERI ali UM. Lahko sem koga 
spregledal, ampak ne spremeni dejstva, da je odziv 
profesorjev bil kot na preteklem referendumu RTVS. 
Ne bi me motilo, ampak med skupino filmarjev so bili 
tudi študenti medijskih komunikacij s FERI. Porajala 
so se mi vprašanja, kaj se dogaja z našo fakulteto? S 
kakšnimi postopki motivira kreativnost študentov? 
Se diplomanti počutijo zvezde, kot so se nastopajoči 
v filmu Film factory? Pogovor je pokazal, da so si nek-
danji Caveman pictures sami izborili sponzorje, idejo in 
tudi, kako bodo film najbolje promovirali. Namesto, da 
bi profesorji sami prepoznali kreativne in perspektivne 
študente, se profesorji ubadajo z robotiziranim 
»štancanjem« diplomantov. Menim, da ni tako samo 
na FERI oziroma na Univerzi v Mariboru, ampak je ta 
naš celoten visokošolski sistem neskončno zavozlan.

NESKONČNO
ZAVOZLAN 
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Vsak študent (ali pa ne-študent) 
se zaveda, če vsaj malo spremlja 
dogajanje, da nam ni ravno postlano 

z rožicami. Da ne kipimo ravno od veselja 
in ne skačemo do stropa ob spremembah, 
ki jih doživlja naš študentski sistem in vse, 
kar je z njim povezano. Cene stanovanj 
se vztrajno višajo, bolonjski sistem je 
razvrednotil naš študij, diplomo lahko ima 
že skoraj vsak, konkurenca na delovnem 
trgu je velika, nivo brezposelnosti se kar 
naprej viša, študentsko delo v želeni stroki 
je težko pridobiti, za opravljeno delo smo 
premalo plačani, izkušenj nimamo … 
Ob vsem tem kopičenju problemov pa 
ostajamo slepi, nezainteresirani. Da vas 
malo spravim na realna tla – poglejmo si 
današnje stanje študenta.

Novoletno presenečenje – podražitve 
S 3. januarjem 2011 so se podražili boni. 
Ne malo, temveč konkretno. Ta korak sem 
pričakovala, a ne v takšni meri in obsegu. 
Sedela sem v restavraciji in vztrajno čakala, 
da bom poravnala račun, ko mi prijazna 
natakarica reče: »Podražili so se boni. Pazi, 
da se ne boš ustrašila.« Nasmehnila sem se 
in si mislila, da tako grozno pač ne more 
biti. 
70 centov?! Podražili so se za 70 centov. 
Glede na podražitev sem pričakovala, da 
bom poleg dobila nekaj več, saj ne gre 
za restavracijo, kateri bi šlo slabo, da bi 
morala tako nujno dvigniti ceno, marveč 
ima čisto vsak dan zasedene popolnoma 
vse mize (vsaj termin od 11. do 14. ure). 
Pa nisem dobila nič. Še tisti vzorček od 
solate ti dobesedno vržejo na krožnik, 
da ne govorim o tem, da vedno pozabijo 

prinesti kozarec vode, katerega študentje 
naročimo. Bravo vsem, ki so temu pripo-
mogli. Bravo vsem, ki vztrajno tanjšajo 
debelino naših denarnic, katera pa tako ali 
tako ni ravno obsežna (govorim o večini 
študentov). Študent bi naj bil neodvisen. 
Samostojen. Kako naj se lotimo tega, če 
za to nimamo osnovnih potrebščin? Tako 
se le še podaljšuje naše bivanje pri starših, 
ki pa že tako ali tako presega »normalno« 
dobo. 

Ne smem pa pozabiti omeniti, da 
je bila čisto drugačna zgodba v 
restavraciji, kjer so bon dvignili »le« 
za 30 centov. Že tako ali tako so 
ti tam postregli z zajetno porcijo 
hrane, zdaj pa so predjedi, glavni 
jedi ter sladici dodali še solato. Za 
obrok smo v tej restavraciji že pred 
podražitvami odšteli krepko pod 
2 evra, tega zneska pa še vse do 
zdaj niso presegli. Pohvalno! Brez 
dvoma!

Pa presedlajmo malo nazaj na staro 
temo. Kako zelo so se podražili 
boni?
V Mariboru se cena študentskega  
obroka giblje med 0,00 evra in 3,98 
evrov. Povprečna cena obroka zdaj 
stane 1,96 evrov in je v primerjavi 
z decembrom 2010 višja za kar 12 
centov. Morda se to ne sliši tako 
zelo drastično, ampak se vprašajmo 
– kaj bo z nami čez nekaj let, če 
se bo nadaljevalo to nesmiselno 
dvigovanje cen študentske preh-
rane?

Zakaj? – Zato!
Največje vprašanje, ki se ob debatiranju 
tega problema največkrat pojavlja je: 
»Zakaj?« Zakaj so se boni NENAPOVEDANO 
podražili, gostinci pa so nas tako konkret-
no in nepričakovano zabodli v hrbet, pa 
tako smo jim zaupali. Najbolj banalna 
stvar, ki sem jo prebrala v medijih zadnje 
dni je bila izjava, da so z novim sistemom 
plačevanja bonov prišli tudi višji stroški, 
saj so morali zaposliti novega natakarja, 
prav tako pa jim zaradi transakcij nanese 

Drago študentsko življenje
Leto 2011 – leto preplačanih obrokov in praznih denarnic
Študentje! Dobrodošli v svetu životarjenja, v svetu odrekanja in težkih skrbi. Prisrčno dobrodošlico vam izrekajo 
dragi boni in predrage stanarine, ki v kozarec finančnih težav prilijejo še dobro mero negativnosti. Ne zatiskajmo si 
oči pred nastalimi problemi, ki se iz dneva v dan kopičijo. Spreglejmo!
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več stroškov. Dobro, tiste »tako zelo drage« 
transakcije bomo spregledali, ampak 
najem novega natakarja samo zaradi 
novega sistema? Prosim vas lepo … Od 
kdaj pa je tako zelo težko pritisniti na tista 
dva gumbka, utrgati listek in poračunati? 
In zaradi (se opravičujem, če bom koga 
užalila) nesposobnosti delavcev bomo 
študentje plačevali višje cene bonov? 
Banalno in žalostno. 

Da pa ne bom samo pametovala brez 
konkretnih primerov si poglejmo, koliko 
denarja na teden študent MINIMALNO 
porabi za osnovne potrebe, kot je hrana. 
Povprečna cena študentskega obroka v 
januarju 2011 stane 2 evra, ker se pa vsi 
zavedamo, da je to zelo utopičen znesek, 
dvignimo to še za 30 centov, kar je nekaj 
normalnega. V osnovi že torej zapravimo 
11 evrov in 50 centov, pa zaokrožimo to na 
12 evrov. 

Seveda moramo študenti tudi imeti zajtrk 
in velikokrat kakšno večerjo. Pa si naku-
pimo nekaj osnovnih potrebščin, kot so 
kruh, evrokrem, kakšna pašteta, jajca, 
mleko, morda še kakšne kosmiče, sadje ter 
kozmetiko, kot je npr. šampon in milo.
Za kilogram kruha odštejemo 1 evro, 
evrokrem nosi ceno 2 evra, dva litra mleka 
staneta 1,4 evra, za jajca odštejemo ravno 
toliko, pet paštet nam znese 2,20 evra, 
kilogram sadja v akciji 1 evro, najcenejši 
kosmiči 2 evra, šampon in milo pa kar 3 
evre. Če tole seštejemo, nas vse skupaj 
stane 14 evrov.  Prištejmo te osnovne 
potrebščine k tistim 12 evrom in dobimo 
skupaj znesek 26 evrov. Da pa ne bi cene 
brez razlage in vzrokov zaokrožila na 30 
evrov, naj še povem, da tudi šolanje stane, 
kakšnih kopiranih zapiskov se seveda niko-
li ne branimo, ampak tudi za to izstavijo 
račun, prav tako pa se do domačega kraja 
nikoli ne moremo zapeljati brezplačno in 
tako odštejemo denar tudi za to. 

»Delat se spravi!«
Povprečni študent torej zapravi MINI-
MALNO 30 evrov na teden, kar je kar 120 
evrov na mesec. In to samo osnovna, 
najcenejša prehrana kar smo jo našli, 
saj cena izključuje vse priboljške, kot so 
prigrizki, pijača, izhodi ven! Kaj bi šele bilo, 
če bi k tej že tako previsoki ceni prišteli še 
najemnino, stanovanjske stroške … Zah-
valjujemo se lahko za socialno podporo, 
ki jo dobimo pri starših, drugače bi tako 
ali tako lahko jedli zrak. Že slišim sikajoče 
jezike za mojim hrbtom: »Delat se spravi!« 
Poznam sebi podobne študente, ki imajo 
več služb, pa niso plačani niti za eno od 
teh. Današnji problem, s katerim bijemo 
krvavo bitko je namreč ta, da je konkuren-
ca na delovnem trgu prevelika. Vsi si želijo 
izkušenj, delodajalci se tega dobro za-
vedajo in to znano dejstvo radi izkoristijo, 
zato iščejo študente, ki bi bili pripravljeni 
delati zastonj ali pa za zelo mizerno plačo. 
Če delo zavrneš, to njim pač ne predstavlja 
velikega problema – bodo pa namesto 
tebe vzeli nekoga drugega, pa je volk sit in 
druga (cenejša in manj izbirčna) koza cela. 

Da ne govorim o problemu »vez in 
poznanstev«, saj brez teh dandanes težko 
najdeš dobro službo (ali pa študentsko 
delo). Vsak izmed nas pozna že kakšnega, 
ki si je brez potrebnih izkušenj priboril 
dobro službo in to samo na račun dobrih 

poznanstev. Kaj bodo delodajalcu refer-
ence, ki jih nekdo prinese na listu pa-
pirja, če je toliko bolj zabavneje zaposliti 
nekoga, ki ga pozna »tisti tam«, saj če 
pravi, da je dober, potem to zagotovo je. 
Zato so dandanes potrebne dobre veze 
in poznanstva, da se sploh lahko vključiš 
v to priznano družbo plačanih delavcev v 
delovnem prostoru.

Kaj nam preostane?
Čemu torej pravi vzrok v podražitvah? Za-
poslovanje novih natakarjev je le zavajan-
je, kateremu se ne smemo pustiti. Recesija 
tudi ni izgovor, saj bi se v tem primeru 
moral obrok po preprosti ekonomski logiki 
poceniti (restavracija je v izgubi, obroku 
pada njegova vrednost, vse skupaj se 
poceni). Gre za čisto izsiljevanje gostincev? 
Ali ima mogoče prste vmes tudi država? Vsi 
o tem pametno molčijo, študentje pa osta-
jamo v temi in nam ne preostane drugega, 
kot da slepo pojémo to, kar so nam brez 
opozorila zakuhali.

Nam še sploh preostane kaj drugega? Bo-
jkot? Ponovne demonstracije (kulturnejše 
seveda)? Zagotovo ne smemo ostati tiho, 
saj s tem nevede pritrdimo vsemu, kar nam 
vržejo pod nos, pa naj še tako smrdi. 

Povprečni študent za popolnoma 
osnovne stvari (sokovi in prigrizki 
niso všteti) zapravi minimalno 30 

evrov na teden!«
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Poziv k oblikovanju manifesta 
Škartgeneracije

Av
to

r: 
Ju

rij
 Sm

rke

škàrt - tudi škárt škárta m (a á; a) nav. ed. 
1. žarg. slabi, nekvalitetni izdelki, izmeček: 
prodajati škart po znižani ceni; odstotek 
škarta / ker je veliko pisal, je dosti škarta 2. 
star. naborniki, ki pri naboru niso potrjeni: 
na naboru je bilo malo škarta / dobri konji 
in škarti - ekspr. večina škarta je že ob 
polletju zapustila šolo slabih učencev ◊ ptt 
(poštni) škart rabljene poštne tiskovine, tudi 
z nalepljenimi znamkami, ki jih pošta izloči iz 
arhiva in proda; neskl. pril.: škart blago 

generácija  -e ž (á) navadno s prilastkom 
ljudje približno iste starosti, ki živijo v istem 
času in imajo podobne interese ali nazore, 
rod: naša generacija tega ni mogla razu-
meti; nova generacija; pesniška generacija; 
mlajša generacija pisateljev; vzgojiti več 
generacij učencev; igralec starejše gener-
acije / tri generacije zdravnikov v družini 
/ generacija, ki je doživela vojno vsi ljudje 
tistega časa // čas, doba približno tridesetih 
let: eno generacijo kasneje so se razmere 
spremenile - biol. generacija otroci enih 
staršev; filialna generacija vsaka od gener-
acij potomcev roditeljske generacije

škàrtgenerácija -e ž (á) navadno s prilast-
kom generacija, ki se je znašla v nemogočem 
eksistenčnem položaju, odpadna generacija, 
pozabljena generacija, generacija brez pers-
pektiv, generacija, ki ne more uresničiti svojih 
potencialov, generacija mladih v Sloveniji, 
generacija v kurcu, pizdi ali riti
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1.  generaci ja ,  k i  je   pozabila na  pol it iko in je bi la   pozabljena od polit ike

2.  generaci ja ,  k i  predstavl ja 40 % vseh  brezposelnih v Slovenij i  in tvori  glavnino prekerno zaposlenih (prek napotnic, 

avtorsk ih pogodb,  honorarno,  delo za določen čas,  delo »pri  str icu«)

3.  generaci ja ,  k i  se stežk a sama preživl ja  in k atere varnost jamči   zastarela socialna polit ik a,  k i  računa na družbo z 

vel ik im deležem stalno zaposlenih

4.  generaci ja  brezdomcev,   k ronična k l ientela  hotela mama: generaci ja ,  k i  jo z   dragimi stanarinami  nategujejo no-

vodobni  stanovanjsk i  oderuhi

5.  generaci ja ,   oropana (z)možnosti  lastnega in samosvojega (alternativnega)  kulturnega ustvarjanja.

6.  generaci ja ,  k i  je  spoznala,  da univerza ni  ne  skupnost profesorjev in študentov ne  avtonomna in  javno dostopna 

instituci ja ,   znotraj  k atere bi  se lahko  svobodno izobraževal i

7.  generaci ja ,  k i  študira,  pr i  tem pa jo na polit ični  ravni  zastopa  okostenela študentsk a organizaci ja ,  k i  ne zazna 

interesov in problemov študentskega živl jenja.

8.  generaci ja  mladih žensk na začasnih del ih  brez možnosti  ustvarjanja družine

9.   narkotizirana generaci ja  -  eksp.  zajebati  nekoga kot šk ar tgeneraci jo pustit i  na cedi lu;  star.  obnašati  se do nečesa 

kot šk ar tgeneraci ja  bit i  brezbrižen;  pesn.  šk ar tgeneraciozno brez premisleka,  nek rit ično  -  zool.  šk ar tgeneraci ja 

mladičev zaro d,  k i  se  ni  sp osob en p ostavit i  na no ge



Primarna politična naloga:  premisliti, kakšna 
oblika političnega delovanja bo sposobna izraziti 
generacijskih interes posttranzicijske mladine. 

“pozabila”

Nobena od obstoječih mladinskih strank in orga-
nizacij ni sposobna artikulirati interesa celotne 
mlade generacije. 

“politiko”
“pozabljena”

V letu 2010  se delimo na partizane in 
domobrance, osamosvojitelje in osamosvo-
jene ter pozabljamo dejanske probleme mlade 
generacije in družbe.1.

2.

Zahtevajmo učinkovito politiko zaposlovanja, ki bo 
vsem omogočala pridobitev zaposlitve, da bomo 
lahko učinkovito delali v skladu s svojimi interesi, 
znanji in sposobnostmi ter bili za svoj doprinos 
tudi dostojno plačani. 

“brezposelnih”

3.

Kaj pa univerzalni temeljni dohodek? 

“zastarela socialna politika”

4.
Osamosvojimo se! 

“kronična klientela” “hotela mama”

Neprofitna stanovanja! Uzakon-
jena začasna raba! Uzakonjeno 
skvotanje.

“dragimi stanarinami ”
Ne subvencionirajmo hotela, 
subvencionirajmo let iz gnezda! 

Za močnejšo regulacijo trga 
nepremičnin! 

“nategujejo” “stanovanjski oderuhi”

Stanovanjska problematika ni problem 
stanovanjskega trga in trga nepremičnin, 
marveč prvovrstno politično vprašanje. 

5. “oropana”

Namesto krčenja kulturnih redakcij, ukinjanja glasbenih revij in programov 
ukinimo SAZAS, ki s svojim monopolom in paraziterskim razumevanjem 
avtorskih pravic otežkoča razvitje alternativne glasbene scene. 

“kulturnega ustvarjanja”

Kulturna politika mora mladim zagotoviti možnost ustvarjanja 
ne glede na ločitev visoke ali popularne kulture. 

6. Ustvarimo enakopravnost. Ne 
pustimo si predavati. Učimo se 
interaktivno. 

“skupnost profesorjev”

Univerza si mora pravila post-
avljati sama. Nihče na univerzi 
ne sme pravil postavljati sam. 
Se bomo učili med seboj ali 
nas bosta učila država in 
gospodarstvo?

“avtonomna”

Univerza ne sme priviligirati 
premožnejših! 

“javno dostopna ”

Znotraj fakultet si vzemimo 
odprte in avtonomne prostore. 
Prostore, v katere lahko vsak iz 
skupnosti vnaša vsebine. 

“znotraj”

Izbirajmo programe, profesorje in 
čas. Predavajmo si sami! Faks ni 
srednja šola in tudi srednja šola je 
lahko faks. 

“svobodno”

Premislimo obstoječi način študentskega organiziranja. Ne nasedaj-
mo enostavnim krilaticam tipa ukinimo študentsko organizacijo. 
Poskusimo sami od sebe vzpostavljati drugačne, bolj demokratične 
in bolj transparetne načine študentske politike, ki bodo na koncu 
prestrukturirali celotno študentsko organiziranje

“okostenela študentska organizacija”

7.

Zamislimo si učinkovite politike spola, ki bodo 
mladim ženskam omogočale enakovredno in 
kvalitetno udejstvovanje tako v privatnem kot v 
javnem življenju. 

“brez možnosti ”
Zaslužimo si kvalitetno in vsem dostopno javno zdravstvo. Takojšnja 
ukinitev vseh sprememb, ki privatizirajo zdravstvo, nadzor nad 
močjo farmacevtske industrije, zagotavljanje kvalitetnega kadra in 
ponoven premislek o tem, kaj zdravje sploh pomeni in kako vsem 
zagotoviti družbene pogoje zanj. 

“narkotizirana”

8.
9.

Abakus
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Če ne rešimo problema, bo problem rešil nas! Tribunin poziv je osnutek. Vse je še odprto. Debata se začenja na skartgeneracija@googlegroups.
com, stanje manifesta lahko spremljaš na www.tribuna.si/manifest-skartgeneracije/. Pridruži se lahko vsak. Ti si vsak.
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Med študenti je na športnem področju 
zaznati precejšno in zaskrbljujočo  mero 
pasivnosti. Po besedah Gregorja in 
Jožija tudi podatki  kažejo, da se mladi z 
vstopom na univerzo prenehajo ukvarjati 
s športno aktivnostjo oziroma rekreacijo 
ter tako ogrožajo svoje zdravje. »Hranijo 
se predvsem s »hitro« hrano, neredno in 
ob neprimernem času. Študije kažejo, da 
se število študentov z lažjimi okvarami 
zdravja v času študija poveča.« Vse to 
pa se bo po njunih besedah še izraziteje 
pokazalo z ukinitvijo redne športne vzgoje, 
ki je od ustanovitve univerze bila del 
študijskih programov. Glavna gonilna sila 
Športne zveze Univerze v Mariboru je želja 
po izboljšanju tega stanja. »Med študente 
je potrebno ponesti športni duh in besedo 
o zdravem načinu življenja ter jih s široko 
ponudbo športnih panog spodbuditi k 
telesni aktivnosti«, nadaljujeta Grega in 
Joži. 

Osrednja naloga Športne zveze Univerze 
v Mariboru je, da ohranja oz. dviguje 
nivo udejstvovanja študentov v športnih 
aktivnostih s svojimi programi rekreacije, 
tekmovanj in široke ponudbe športnih 
aktivnosti na vseh področjih.  »Po ugodnih 
cenah želimo šport približati študentom 

in študentkam, saj je zdrav in uravnotežen 
način življenja ključnega pomena za 
kvaliteto življenja, uspešnost na študijskem 
področju in drugod«, povesta Grega in 
Joži.

Za študente bodo poleg rekreacije prip-
ravili tudi veliko športnih, zabavnih, kot 
tudi poučnih dogodkov. Ker ima veliko 
študentov in študentk željo po tekmovan-
jih, je zelo pomembno tudi tekmovalno 
področje. Njihov cilj je, da študentom, 
željnih tekmovanja, ponudijo možnost 
nastopanja na čim višjem nivoju ter tako 
ustvarijo dobro ime in sloves za tovrstna 
tekmovanja. »Naša želja je s študenti 
obiskati čim več tekmovanj v tujini in pri 
nas organizirati vsaj eno mednarodno 
tekmovanje«, izjavita Grega in Joži ter tudi 
»da bi študenti in študentke skozi naše 
programe pozitivno doživljali šport in se 
s tem bogatili, da bi jih v naših programih 
razbremenili in sprostili ter skrbeli za 
njihov zdrav in skladen razvoj«. 

Športna zveza  nudi študentom številne 
ugodnosti. Na voljo jim je široka ponudba 
rekreacije od vodene vadbe (aerobika, 
pilates), plezanja, skvoša, borilnih veščin, 
plesov, do obiskovanja savne, fitnesa, 
masaž in vse to po zelo ugodnih cenah. 
Vsi imetniki članske izkaznice Zdrav UM, 
ki znaša letno 5,10 evrov,  pa se lahko 
udeležijo brezplačne rekreacije (košarka, 
nogomet, odbojka in nove vodene vadbe 
– V.E.M.). 
V novembru so pričeli z Univerzitetno 
športno ligo za Pokal Leona Štuklja in s 
Študentsko bowling ligo. V ponovoletnem 
času bodo pričeli z medfakultetno ligo v 
ekipnih športih, potekal bo maraton aero-

bike, v spomladanskem času pa pripravl-
jajo različna tekmovanja: odbojka na mivki, 
golf, tenis, preskakovanje ovir, ne smemo 
pa pozabiti na Mednarodno veslaško 
regato študentskih osmercev in tekmovanj 
v raftih, ki bo to študijsko leto organizirano 
že devetnajstič.
Pripravili bodo tudi veliko zanimivih 
projektov, kot so: Športno spoznavni 
vikend na Kopah, različni tečaji, pro-
jekti osveščanja in predavanja o zdravem 
načinu življenja.

Za več informacij vabimo vse študente, da 
obiščete spletno stran www.zdravum.si. 
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Športna zveza UM
Zdrav um v zdravem telesu 
V začetku letošnjega študijskega leta je pod okriljem Univerze v Mariboru luč sveta ugledala Športna zveza Univerze 
v Mariboru. Od kod izvira ideja zanjo, kakšni so njeni glavni cilji in kaj nam slednja ponuja, sta nam povedala Grega 
Oblak, generalni sekretar, in Joži Vuk, podpredsednik Športne zveze UM. 

Naša želja je, da bi študenti in 
študentke skozi naše programe pozitiv-
no doživljali šport in se s tem bogatili, 
da bi jih v naših programih razbreme-

nili in sprostili ter skrbeli za njihov zdrav 
in skladen razvoj
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»Odzivi študentov glede novega sistema, 
ki podpira subvencionirano študentsko 
prehrano, so po mojih podatkih zelo dobri. 
Študentje so navdušeni nad odpravo 

lokacijskih omejitev, veseli jih pa predvsem 
to, da jim ni potrebno vnaprej kupovati 
bonov. Tudi s strani gostincev nimamo 
pritožb.«, pove Kristina. 

Sami pa smo se pomešali med množico 
študentov in tudi med ponudnike subven-
cionirane študentske prehrane. Tako vam 
ponujamo njihove poglede na nov sistem. 

Vse na enem mestu
Reakcija ob odpravi papirnatih študentskih bonov
Kljub začetni težavi ob uvajanju novega sistema subvencionirane študentske prehrane, sistem po besedah Kris-
tine Pajek, predsednice Komisije za subvencionirano študentsko prehrano pri ŠOUM, v tehničnem smislu deluje 
nemoteno. 
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Aleš Radman, 3. letnik FERI – Elek-
trotehnika  
Nov sistem mi je všeč, ker ni potrebno več čakati v 
vrsti na prodajnih mestih za bone. Menim, da je sedaj 
bolje urejeno od predhodnega sistema. Sem pa slišal 
pripombe nad premajhnim številom bonov za tiste, ki so 
v študentskih domovih, pa nimajo kosila od staršev. 

Manja Earman, absolventka 
Pedagoške fakultete – Zgodovina 
S prenovljenim sistemom nisem zadovoljna. Ne zdi se 
mi prav, da so narejene omejitve, se pravi med enim in 
drugim obrokom, da mora biti 4-urni razmik. Tudi to ni 
dobro, da lahko uporabiš samo dva bona na dan. Kar se 
pa tiče tehnike, ni v redu, da se uporablja telefon, kajti 
slabost je v tem, da se ti pokvari baterija, kaj pa potem? 
Prejšnji sistem je bil veliko bolje urejen. 

Jurij Spital, 3. letnik FERI – Elek-
trotehnika
Z novim sistemom sem zadovoljen. Všeč mi je predvsem 
način plačevanja, da lahko takoj plačaš. Čeprav bi tukaj 
predlagal izboljšave, lahko bi recimo ta znesek, ki ga 
porabiš mesečno, na koncu sešteli v eni položnici in bi 
potem vse skupaj plačal. V prvi vrsti se mi zdi dobro, 
da ni potrebno čakati v vrsti za bone, pa da lahko greš 
kamorkoli jest brez predhodnega razmišljanja. 

Desetka, Janez Janžekovič – natakar 
Z novim sistemom nismo zadovoljni, je preveč 
zamudno. Mislim, da je za delodajalce slabost. Zaradi 
te nove ureditve smo morali dodatno zaposliti enega 
človeka. 

Picasso, Jager Tomaž – natakar 
Z novim sistemom smo zadovoljni. Pozitivno se nam zdi, 
da sproti dobivamo denar, da nam ni potrebno čakati na 
priliv 30 ali včasih 60 dni tako kot pri starem sistemu. Ni 
pa dobro, da včasih sistem zataji zaradi slabih baterij, saj 
po navodilih naj bi baterija držala en dan, pa, žal, ne drži. 

Bober, Brigita Habul – poslovodkinja 
Na ta novi sistem smo se že navadili in ne vidimo 
kakih posebnih slabosti. Vse poteka normalno in pod 
nadzorom. 

Čeprav je sistem enostaven, Kristina vsem študentom priporoča, naj bodo pozorni na to, da pravočasno napolnijo baterijo mobilnega 
telefona ter pazijo na časovno razliko štirih ur, ki morajo poteči med posameznimi subvencioniranimi obroki.
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Na tem svetu sem čisto sama.

Sama v svoji koži,

Sama v svojih mislih,

Sama.

Zjutraj, ko se pogledam v ogledalo, sem sama.

Zvečer, ko potonem v sanje, sem sama.

Podnevi sledim svojim ciljem, sama.

In tako moje želje, moji načrti, moje sanje,

Odražajo mene samo.

Na tem svetu sem čisto sama,

Sama v družbi nešteto ljudi.

Nekaj v meni se prebuja,
Ne vem kaj to lahko bi bilo,

Morda že zdavnaj pozabljeno čustvo,
Ki zdaj vrnilo se je,

Morda je to samo občutek,
Samo občutek iz preteklosti,

Ki zdaj ga več ni,
Ampak včasih v srce prikrade se …

Samo trenutek,
Ki včasih mi pomenil je vse,

Zdaj pa le kot iskrica,
Ki nate spominja me.

Butterfly

Sama OBČUTEK

Butterfly

Kavo z mlekom.
S pridihom ustaljene

rutine
v kateri se počutim

varno
izpolnjeno

z nogami na tleh.
 

In kozarec vode,
prosim.

Ker danes
nisem pripravljena

za izstop in
se raje gibljem v

območju poznanega
in preizkušenega.

 
Jutri bom ekspreso.
Ker jutri bo nov dan.

Kavo z mlekom

Shia. Fo
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nevnik

Dragi dnevnik,

po dolgem času se zopet vračam k tebi. Saj se spomniš, da sem ti nazadnje pisala o mojem strahu, 
da sem morda med svojimi porednimi igricami zanosila. No, že nekaj časa sem prepričana, da je 
temu tako, namreč, menstruacije nisem dobila že kar tri mesece in test za nosečnost je pokazal dve 
črtici. Zdaj ostaja le vprašanje, kdo je oče? Vesela sem, da se je vse izkazalo tako kot je treba, saj sem 

prepričana, da je moje življenje zares čudovito, odkar sem malce poredna. Dobila sem mesto vodje 
ene izmed podružnic naše mestne knjižnice, zanosila sem ter s tem popestrila moje spolno 

življenje. Ne skrbi, dragi dnevnik, vse ti bom do najmanjše pikice opisala. 
Pred dobrim mesecem je zopet prišel na obisk šefov sin. Tokrat mi je deloval žalosten in 
potrt. Ko sem ga vprašala, kaj je narobe, mi ni hotel ničesar povedati; namesto tega me 
je povabil na večerjo. Mogla bi reči ne, saj je vendar le študent in po vrhu vsega še šefov 
sin, a nikakor se nisem zmogla upreti njegovemu žalostnemu pogledu. Tako sva odšla 
v sicer nič kaj posebno restavracijo, a bilo je super. Šefov sin je pravi kavalir in večer je 
bil prekrasen. Povedal mi je, zakaj je potrt. Tisti teden ga je zapustilo dekle. Zaupal mi je 

njeno ime, ki pa mi je zvenelo znano, domače, kot da ga bi nekje že slišala. Povrhu vsega 
mu je vzela še njegov ponos, saj mu je dejala, da v postelji ni kaj prida. Prosil me je, če bi 

bila pripravljena zopet spat z njim, in rekel, da bi rad mnenje prave ženske. 
Spomnila sem se najinega zadnjega srečanja in sem preprosto takoj odgovorila z da. Šla sva 

v moje stanovanje in že takoj, ko sva stopila noter, me je začel strastno poljubljati in slačiti. Ko sva 
prišla do spalnice, me je kot divjak vrgel na posteljo in nadaljeval z najino predigro. Počasi se je spuščal 
od vratu navzdol, nižje in nižje. Z jezikom je žgečkal moje napete bradavičke in me polnil z neustavljivo 

slo. Dvignil se je in me zopet začel poljubljati. To je nekajkrat ponovil, nato pa se je spustil k moji 
muci. S polno slasti jo je lizal in ko je z jezikom drgnil po mojem ščegetavčku, sem se popolnoma 

prepustila strasti. Zgrabila sem ga in ga obrnila na hrbet; jaz sem bila na vrsti. Slekla sem njegove 
seksi oprijete boksarice in vzela njegovega junaka v usta. Nisem mogla verjeti, da je to isti 

fantič, s katerim sem se »onegavila« v knjižnici. Zdel se mi je enkrat večji in še bolj napet. Z 
ustnicami sem mu ga počasi drgnila gor in dol, z rokami pa sem mu ga držala, saj sploh nisem 

zmogla celega vzeti v usta. Bila sem divja, a še vedno ne povsem nasitena. Vlegla sem se na 
hrbet, on pa mi je dvignil noge in ju naslonil na rameni. Počasi in nežno je vztopil vame in mi še 

enkrat pokazal, da ni več tisti mali študent, ki me je prevzel pred nekaj več kot letom dni. Zibal 
se je kot prava porno zvezda in me zadovoljeval, kot že dolgo ne nihče. Zamenjala sva pozi, da 

sem ga lahko sama zajahala, to je bil še večji užitek. Drla sem se od od naslade. 
Po končani akciji sva se oblekla. Pripravila sem nama kavo in cigareto. Bila sem pripravljena podati 

resnično mnenje. Pogledala sem ga v oči ter mu izrekla dve besedi: »Najboljši si.« Obraz mu je pričel 
žareti od sreče in nikakor se ni mogel nehati smehljati. Čez nekaj trenutkov se je ponovno zresnil in me 

ogovoril, zakaj potem njegoba bivša ni bila z njim zadovoljna. Malce sem brkala po njegovi ljubezenski 
zgodovini ter ga povpraševala po njegovi bivši. Končno sem se spomnila, zakaj mi je tako znana. To je ista 
oseba, s katero sem imela prvo lezbično izkušnjo! Ona je lezbijka. Ko sem mu to povedala, ga je odgovor 
potrl, vendar sem lahko opazila olajšanje. Vrnila se mu je moškost.
Ko se je odpravil, se je obrnil, me pogledal v oči in mi priznal, da se mu dozdeva, da se je malce zaljubil 
vame, saj ko je z mano, je srečen, vesel in življenje se mu zdi veliko lepše. Nazadnje me je prosil tega,  
česar sem se najbolj bala. Prosil me je za zmenek in če bi bila morda še kasneje za kaj več. Pogledala 
sem ga ter mu povedala, da sem noseča. Novica ga je šokirala, še bolj pa moj odgovor na vprašanje, ali 
je on oče. Odgovorila sem z dvema besedama: »Ne vem.« 

Vesela in polna (upanja)

Poredna knjižničarka
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Noč, megla, dež.  Mujo hodi po cesti, ves premočen, nikjer nobenega av-
tomobila, da bi štopal. Nenadoma opazi dve luči, kako se počasi približujeta. 
Iz temne megle počasi prileze avto, Mujo odpre vrata in skoči noter. Ven-
dar, o, groza, v avtu ni nikogar. Avto počasi leze naprej, približuje se ovinek. 
Nenadoma se na volanu pojavi roka in zasuče volan,  nato pa izgine. Spet se 
približuje ovinek, spet se na volanu pojavi roka in zasuče volan. Mujo v grozi skoči 
iz avtomobila in steče po cesti naprej do prve gostilne.
 Tam celi gostilni zadihan razlaga, kaj se mu je zgodilo. Ni bil pijan, ni izgledal nor, ljudje 
so bili vsi prestrašeni. Tedaj stopita v gostilno premočena Haso in Suljo. Haso pokaže na 
Muja in pravi : “Glej, Suljo, ali ni to tisti idiot, ki nama je skočil v avto, ko sva ga porivala ?”

Sine se vrne iz vojske. Bil je pri padalcih. 
Ponosni oče ga vpraša, kako je bilo, ko je 
prvič skočil. 
“Ko smo šli prvič skakat, je desetar rekel, da 
bo skočilo samo deset prostovoljcev,” ra-
zlaga sine. 
“In, kako je bilo?” je radoveden oče. 
“Ne vem, ker nisem bil prostovoljec,” od-
govori sin. 
“Na drugi vežbi bi morali vsi skočiti, 
vendar jaz nisem  hotel, zato me 
je desetar kar porinil skozi vra-
ta aviona.” 
“In kakšni so bili občutki?” 
zanima očeta. 
“Ne vem, ker sem se 
ujel za spodnji rob vrat 
in se z zadnjimi močmi 
skobacal nazaj v avion.” 
“In kaj je bilo potem?” 
“Desetar je bil strašansko 
jezen. Odpel si je šlic, izv-
lekel 30-centimetrsko ba-
tino in zatulil. Al’ boš skoču al’ 
pa ti ga v rit zabijem.” 
“In si skočil, a ne?” si že skoraj 
oddahne oče. 
“Sem ... čist’ mal’ ... na začetku 
... pol se je pa ritka navadla ... “ 

odvrne sine.

    Na 
 predstavitvi 

novega superračunalnika 
so tudi Nemec, Francoz in Mujo. 

Prosijo jih, naj zastavijo računalniku vsak po 
eno vprašanje. Francoz vtipka: “Koliko kovic je v pariškem 

stolpu?” Računalnik natisne v trenutku: “ 179.508”. Nemec vtipka: “Koliko 
so skupaj težki vsi ljudje na svetu?”  Računalnik sprinta v trenutku:“ Danes ob 

22,07’14,315674’’ natančno  404.152.445,32537 kg”. Na vrsti je Mujo, pa se ne more 
spomniti, kaj bi  vprašal. Naveličajo se čakati, pustijo Mujota pri računalniku in odide-

jo domov. Končno Mujo natipka vprašanje in odide tudi on. Drugo jutro pridejo, cela stavba 
smrdi po zažganem, računalnik pa še vedno tiska in tiska. 

Pride tudi Mujo, vprašajo ga, kaj je vtipkal. Mujo pravi: “Šta ima?’”

Novorojena deček 
in deklica sta s štorkljo letela nad 

deželo k svoji družini. 
Pa se oglasi deček: 

“Si tudi ti zdaj prišla na svet?” 
“Kaj si mislil, da sem tvoja stevardesa?”, 

se je oglasila deklica. 

Ribn’čanka se obrne v postelji k 
svojemu možu in reče: 
“Vejš kuga, lub’ muj mož, tjab pa hudu 
hitru pride.” 
On pa odgovori: 
“Vejš kuga, draga žjana, s’ mejla glih 
tulk cajta ku jest.”
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Foto kotiček

Fotografinja Mateja Skledar

Fotograf Jan Dolar



Pridruži se nam še ti!
piši na: abakus@ds-feri.net

Vedno več nas je,
a prostora je še vedno dovolj.


