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Drage članice in člani KŠIB-a!

Modrost Toneta Pavčka pravi: »Če ne bomo brali, 
nas bo pobralo.« Zato aktivisti Kluba študentov 
Ilirska Bistrica vsako leto izdamo Kšibove novičke 
in jih v branje ponudimo predvsem vam, dijakom in 
študentom. V letošnji izdaji si med drugim lahko 
preberete nekaj nasvetov, kako v študentskih letih 
prihraniti kakšen evro, s čim se posladkati, ko »vam 
pade cukr«, in kam odpotovati, ko vas »zasrbijo 
pete«. Osebna trenerka Tina Šircelj je z nami delila 
primere vaj, s katerimi boste ohranili zdrav duh v 
zdravem telesu, Aljaž Jug pa v rubriki »Pisma Jugu« 
tudi letos pomaga bralcem pri njihovih težavah. 
Pišemo o veganstvu in stereotipih, povezanih z 
njim, o spletnih aplikacijah, ki nam olajšajo 
organizacijo, in še in še …

Naj branje novičk popestri vaše šolske in študijske 
dneve. Želim vam veliko uspeha, čim manj skrbi in 
čim več optimizma. Za vas smo vedno dosegljivi na 
Facebooku, preko e-pošte (ksibko@gmail.com) in v 
živo na uradnih urah. Vabljeni tudi vsi, ki bi se radi 
pridružili ekipi aktivistov!

Monika Derenčin,
predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica 
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DENAR
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Je varčevanje v študijskih letih misija 
nemogoče?
V nadaljevanju si preberi nekaj preprostih 
nasvetov, ki ti bodo pomagali, da bo študij 
zate čim manjši �nančni zalogaj. Verjemi, ni 
znanstvena fantastika! 

JE SVETA VLADAR
DENAR

Monika 
Derenčin

BicikeLJ. Če v Ljubljano potuješ s svojim 
avtomobilom, je zelo priporočljivo, da si stroške za 
gorivo deliš z znanci, prijatelji ali iskalci prevozov. 
Sopotnike lahko najdeš na spletnih straneh, kot so 
prevozi.org, lokalne skupine na Facebooku 
(Prevozi Ilirska Bistrica–Ljubljana) in podobno.

Lačen sem … Ni panike!
Študentski boni so odlična rešitev, s katero lahko 
prihraniš čas in denar. Omogočajo namreč 
subvencijo obroka v vrednosti 2,63 €, preostanek 
plača študent. Svetujemo ti, da si na mobilni 
telefon namestiš aplikacijo Študentska prehrana, v 
kateri so na enem mestu zbrane lokacije, na 
katerih lahko ješ na študentske bone, njihova 
ponudba, vrednost doplačila … Bivanje zunaj 
varnega zavetja doma pa je odlična priložnost za 
izboljšanje tvojih kuharskih veščin, zato včasih 
poprimi tudi za kuhalnico!

Ne šparaj jezika!
Marsikje je mogoče uveljavljati študentski popust 
(knjigarne, kino …), zato se splača o tem 
pozanimati. Veliko denarja lahko prihraniš pri 
nakupu študijske literature. Povprašaj študente 
višjih letnikov po njihovih izkušnjah in se tako 
izogni nakupu drage literature, ki jo potem sploh 
ne boš uporabljal. Poslužuj se izposoje v knjižnici, 
kopiraj le relevantne strani in 
kupuj rabljene knjige.

Ne pozabi, da je članarina v Knjižnici Makse 
Samse z veljavno Kšibovo izkaznico 2 € 
cenejša! Pri nas si lahko med uradnimi urami 
tudi kaj natisneš ali kopiraš – cena je le 3 
cente na stran, s tem da je prvih 30 strani 
brezplačnih. Pa ne pozabi na Kšibov 
popustnik. Najdeš ga na koncu novičk. 

Vir: revija Moje Finance, sep. 2016; avtorica: Ksenija Sedej   

Študentski dom ali bivanje v 
stanovanju?
Pri iskanju bivališča premisli, ali res 
potrebuješ zasebno stanovanje z ločeno 
sobo ali ti ustreza tudi deljena soba. 
Študentski dom je zagotovo najcenejša 
možnost (najcenejše deljene sobe stanejo le 
50 € na mesec, v zasebnem stanovanju pa 
lahko plačaš celo do 200 € in več). V celem 
študentskem obdobju lahko s pravo izbiro 
prihraniš ogromno. 
Če želiš bivati v stanovanju, bodi pri iskanju 
nastanitve zelo pazljiv. Pred rezervacijo si 
stanovanje obvezno oglej, preden skleneš 
pogodbo pa jo podrobno preberi in se 
pogovori z najemodajalcem.

Lahkih nog naokrog …
Uporabljaj javni prevoz, hkrati pa razmisli 
tudi o alternativah (predvsem o 
kolesarjenju). Dobra rešitev je nakup 
rabljenega kolesa, ki ga lahko dobiš že za 
20 €. Učinkovit je tudi sistem izposoje koles 



JABOLČNE REZINE S 
PUDINGOM

V mrzlih jesenskih dneh se je 
najlepše »zadekati« na kavču, si 
pripraviti čajček, zraven pa še 
domačo jabolčno pito, po kateri 
zadiši celo stanovanje. Priprava je 
preprosta, vzame pa nam 
približno eno uro. 
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V večji posodi zmešamo pirino 
moko skupaj s pecilnim praškom 
in soljo. Dodamo sladkor in na 
kocke narezano maslo sobne 
temperature ter med gnetenjem 
prilivamo hladno vodo.
 
2/3 zgnetenega testa s prsti 
potlačimo na dno pekača, ki smo 
ga predhodno namazali z maslom 
ali podložili peki papir, ostalo 
testo pa damo v skrinjo. Lahko ga 
damo tudi v hladilnik, vendar ga 
bomo kasneje težje nadrobili. 

Jabolka operemo, olupimo in 
narežemo na male kocke. 
Stresemo jih v večjo posodo, 
dodamo vanilin sladkor, cimet, 
limonin sok in dušimo, dokler se 
jabolka ne zmehčajo (kakšnih 10 
minut). Nato jih odstavimo na 
cedilo, da odteče odvečen sok, in 
jih ohladimo. 

Ko so jabolka ohlajena, jih 
stresemo v pekač in poravnamo. 
Puding pripravimo po navodilih 
iz vrečke. Medtem ko čakamo, da 
mleko zavre, zmešamo dve vrečki 
pudinga s šestimi žlicami 
sladkorja v zmes brez grudic. Ko 
mleko zavre, ga odstavimo in 
vmešamo puding. Nato ga 
postavimo še za dobri 2 minuti na 
štedilnik, na nižjo temperaturo, 
in ves čas mešamo.
 
Mlačen puding vlijemo v pekač po 
vrhu jabolk. Testo, ki smo ga prej 
postavili v skrinjo, sedaj 
naribamo po vrhu pudinga. 

Pečemo na 180 °C približno 45 
min, da se nadrobljeno testo 
obarva zlato rjavo.
 
Ohlajeno narežemo, posujemo s 
sladkorjem in postrežemo.

Dober tek!

Sestavine za testo:

• 400 g pirine moke (ali navadne        
bele moke)
• 1 žlička pecilnega praška
• ščep soli
• 150 g sladkorja
• 200 g masla
• 70 ml hladne vode

Jabolčni nadev:

• 1.5 kg jabolk 
• 2 vrečki vanilinga sladkorja
• 1 žlička cimeta
• Sok ½ limone

Puding:
• 2 pudinga z okusom vanilije
• 1l mleka
• 6 žlic sladkorja
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Besedo vegan je prvič omenilo 
Vegansko društvo Velike 
Britanije leta 1944 in zapisalo: 
»Veganstvo je način življenja, ki 
teži k izključitvi (kolikor je 
mogoče in izvedljivo) vseh oblik 
krutosti in izkoriščanja živali za 
hrano, obleke in druge namene.«
Za veganstvo se ljudje največkrat 
odločajo iz treh glavnih vzrokov: 
zaradi živali (etični razlogi), 
zaradi ljudi in zaradi planeta. 
V nadaljevanju članka vam 
podrobno predstavljamo razloge 
ZA veganski način življenja.
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primere, krave v povprečju živijo 
okrog 20 let, tiste, ki pa so 
namenjene za zakol, pa  zgolj 
18–24 mesecev; življenjska doba 
koz je v povprečju 18 let, če pa so 
za zakol, pa kar 13 let manj; 
kokoši živijo nekje od 8 do 14 let, 
namenjene za zakol pa le 40 dni;

• krava v živalski industriji je 
pretežno ves čas breja, saj le 
takrat omogoča proizvodnjo 
mleka, ki ga zahtevamo ljudje. 
Zato se pogosto pojavita vnetja 
vimena in preizčrpanost;

• veliko podjetij še vedno testira 
svoje izdelke na živalih. Ti 
postopki so kruti, dolgotrajni in 
boleči.

Za ljudi:

• številne raziskave prikazujejo 
povezavo med prehrano, bogato 
z živalskimi proizvodi, in 
diabetesom, rakom, debelostjo, 
osteoporozo, aknami, 
srčno-žilnimi boleznimi itd.; 

• prehrana rastlinskega izvora 
lahko pomaga pri zmanjševanju 
omenjenih bolezni;

• harvardska raziskava je 
pokazala, da se po zaužitju že 
majhnega koščka mesa (v 
velikosti paketka za cigarete) 
naše tveganje za smrt zviša za 
kar 13 %, če zaužijemo 

Etični razlogi:

• živalska industrija vzgaja živali 
v nehumanem okolju (živali so 
pogosto prenatrpane – zaradi 
takšnih pogojev pujsom pulijo 
zobe, piščancem režejo kljune, 
saj bi se brez tega se med seboj 
poškodovali in napadli – poleg 
omenjenih postopkov opravljajo 
tudi kastracijo – seveda brez 
protibolečinskih sredstev);

• živalski industriji so piščančki 
moškega spola nepomembni, 
zato jih tik po tem, ko se zvalijo, 
zadušijo oz. žive zmeljejo;

• življenjska doba živali, 
namenjenih za hrano, je 
bistveno krajša, kot njihova 
naravna. Če si pogledamo 
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zaužijemo procesiran mesni izdelek pa številka 
naraste na 20 %;

• veganska prehrana je primerna za ljudi v vseh 
življenjskih obdobjih, tudi za nosečnice, otroke 
in športnike.

Za planet:

• Tretjina kopnega se je spremenila v puščavo, 
glavni razlog za to pa je živinoreja;

• za pridelavo 1 galona (oz. 3.7 litra) mleka je 
potrebno toliko vode, kot bi jo porabil človek, 
če bi se stuširal sedemindvajsetkrat;

• glavni vnos (kar 90 %) pesticidov je preko 
mleka, ki ga zaužijemo. Sami namreč gnojimo 
zemljo in rastline, s katerimi se prehranjujejo 
krave in nato še mi preko mesa in mleka;

• krave, ki jih je po številu en bilijon na svetu, so 
največje onesnaževalke sveta. Njihov odstotek 
strupenih plinov presega celotno količino 
plinov, ki jih povzroča transport po celem svetu 
(vsi avtomobili, letala, vlaki, ladje). Do tega 
pride, ker krave spahujejo, izločajo blato in 
vetrove, v katerih je velika vsebnost metana. Če 
upoštevamo njihovo število, nam je kmalu 
jasno, zakaj so na prvem mestu. Znanstveniki 
so mnenja, da bo nemogoče ustaviti oz. 
zmanjšati globalno segrevanje, če ne bo 
ukrepov in sprememb na področju živinoreje;

• 70 % amazonskega gozda je posekanega, da se 
lahko pridela potrebno količino hrane, ki jo 
zahtevajo živali, da lahko ljudje jemo meso, 
mlečne izdelke, jajca itd.

Izkoriščanje živali je popolnoma nepotrebno, 
saj s pravilnim vnosom rastlinske prehrane 
dobimo vse, kar naše telo potrebuje za 
normalno delovanje: beljakovine (stročnice, 
oreščki, semena ...), ogljikove hidrate (krompir, 
riž, žita …), maščobe (rastlinska olja, olive, 
oreščki, semena) ter vitamine in minerale 
(sadje in zelenjava). Biti vegan v današnjem 
času ni težko, saj lahko poustvarite svoje 
najljubše jedi, ki so vsebovale živalske izdelke, s 
pomočjo alternativ in tako pripravite zdrav in 
okusen obrok, zaradi katerega ni trpela nobena 
žival. Edini vitamin, ki ga z rastlinsko prehrano 
ne vnesemo v telo, je B12, ki pa je dostopen na 
prodajalnih policah. Ta je življenjskega 
pomena, saj je pomemben za tvorbo rdečih 
krvnih celic, za nevrološke funkcije in sintezo 
DNK ... če povzamemo – brez njega bi umrli. 
Proizvajajo ga določene bakterije, ki prisotne v 
naravi. Primanjkuje pa ga ne le veganom, 
temveč vsem ljudem! Lažje oblike pomanjkanja 
vitamina B12 se kažejo kot utrujenost, 
oslabljenost, zaprtje, izguba apetita, depresija 
in slabši spomin.

Letno v Sloveniji pobijemo kar 35 
milijonov kopenskih živali, morskih še 
veliko več (vir: SURS).

Za vegansko prehrano se iz leta v leto odloča 
več ljudi, tudi zvezdniki. Nekaj izmed njih: 
Miley Cyrus, Ellen DeGeneres, Jared Leto, 
Peter Dinklage, Natalie Portman, Liam 
Hemsworth, Ariana Grande, Serena Williams, 
Alicia Silverstone, Woody Harrelson, Mayim 
Bialik, Pamela Anderson, Al Gore, Evanna 
Lynch in še mnogi drugi. 

Viri:
http://www.vegan.si; https://www.vegansociety.com;

http://www.cowspiracy.com/facts/



DOGS
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Lara Dujc

Andersonova domišljija se vrača v obliki dovršenega 
animiranega sveta psov, simetrije in pristnih občutkov 
ljubezni ter zvestobe. 
Marca letos je mojster očarljivih �lmov postregel s svojo 
drugo stop-motion umetnino (po 2009 Fantastic Mr. Fox), 
ki gledalce popelje v svet zapuščenih,  odrinjenih psov, 
prisilno živečih na odročnem otoku distopične Japonske. 
Vladar določi eksterminacijo štirinožnih prijateljev zaradi 
domnevne pasje gripe, upanje za ohranitev njihovega 
obstoja pa povrne mladi Atari Kobayashi, vladarjev nečak, ki 
se odloči poiskati svojega štirinožca. Vztrajen boj spremljajo 
pogumni psi, katerih umske sposobnosti presegajo 
marsikateri človeški karakter, kar predstavlja 
podjarmljenost naroda diktatorskemu vodji. 
Bistrim kosmatincem glas posodijo sami prvovrstni 
hollywoodski igralci. Po vseh štirih namreč hodijo Bryan 
Cranston, Edward Norton, Scarlett Johansson, Bill Murray 
in številni drugi. 
Režiser dialog začini z značilnim suhim humorjem, 
prežemajo pa ga tudi odkritja o nežni vezi, ki jo delijo psi in 
ljudje. 
Medtem ko je �lm več kot očitno namenjen odrasli publiki, 
kljub prizorom pasjih pretepov, nazorni presaditvi ledvic, 
pogovorom o samomoru, pretepom in boju, zgodba nosi 

ISLE OF
DOGS

animirana poslastica za odrasle

enostavno optimistično sporočilo 
– dobrota vedno zmaga. Peščica 
»odpadnikov« uspe rešiti celotno 
pasjo populacijo in razkrije slabe 
namere vladajoče elite. Vsekakor 
ni naključje, da je Otok psov izšel v 
času, ko so primerjave z aktualno 
resničnostjo več kot očitne.
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Lara Dujc

Naslednja postaja je bil Kandy, 
spiritualno mesto v osrčju otoka, 
ki slovi po enem najbolj znanih 
budističnih templjev – Temple of 
�e Sacred Tooth, kjer domuje 
relikvija Budovega zoba. Nekaj ur 
vožnje proti severovzhodu se 
nahaja najbolj obiskana 
turistična točka na Šri Lanki, 
Sigiriya ali Levji kamen. Na 
čudovito skalno trdnjavo se sicer 
lahko povzpneš, a midve sva si jo 
raje ogledali s Pidurangale, skale, 
ki se bohoti v neposredni bližini 
in omogoča čudovit razgled na 
Sigiriyo. Pot do tja vodi skozi 
naravni park, ki v sončnih dnevih 
deluje naravnost pravljično. Še 
bolj čarobna pa je Ella, majhno, a 
turistično mestece, kjer se 
razprostirajo neskončne plantaže 
čaja. Tam sva že prvi večer 
podaljšali najino bivanje, saj naju 
je narava popolnoma prevzela. 

V septembru sva z Uršo dobra dva 
tedna namenili »backpackanju« 
po nekdanjem Cejlonu, bivši 
koloniji Nizozemske in Velike 
Britanije. Dežela čaja, cimeta, 
slonov in eksotičnih plaž naju je 
pustila brez besed in obogatila 
bolj, kot bova kadarkoli sposobni 
ubesediti. 

Potovanje se je začelo v 
prestolnici, kaotičnem mestu iz 
betona. Colombo pri 
neizkušenem popotniku poskrbi 
za dobro mero zmede, saj si vržen 
v ogromne množice ljudi, vsiljive 
tuk-tuk taksiste, zgovorne 
prodajalce na tržnici in 
nepredvidljive voznike. Takoj sva 
doumeli, zakaj turisti običajno 
takoj po pristanku zapustijo 
Colombo. Kljub temu sva tam 
preživeli dva dni, nekoliko 
preboleli kulturni šok in se 
pripravili na vstop v pravo 
džunglo, ki naju je čakala. 

s potepov po svetu
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Prebivali sva v čudovitem hostlu, ki domuje 
nekoliko osamljen na hribu sredi gozda. V tem 
hostlu sva navezali stike z veliko zanimivimi 
popotniki in skupaj smo preživeli nekaj 
nepozabnih večerov. 

Pot naju je vodila proti jugu. Preden sva si 
privoščili oddih na slikovitih plažah, sva si 
morali ogledati še slone in ostala džungelska 
bitja v njihovem naravnem habitatu. 

Drugi del potovanja sva namenili plažam in 
obalnim krajem. Mudili sva se v Mirissi, kjer je 
Urša izpopolnjevala svoje surferske trike, jaz pa 
sem jo opazovala z varne razdalje. Zadnje dni 
sva nomadski turistki preživeli v kampu na 

odročnem delu Unawatune, priljubljenega 
letoviškega mesteca. Kamp Kush in moderno 
mestece Galle sta bila primeren zaključek te 
tropske izkušnje, ki nama je odprla vrata v svet 
novih kultur. Pristnost ljudi, slikovitost narave, 
spiritualnost na svetih krajih, vrhunska kuli-
narika ter zabavne (in brez pretiravanja – nev-
erjetno izčrpavajoče) vožnje z avtobusi in vlaki 
so de�nitivno pustile svoj pečat. 

Kar se tiče suvenirjev, je Urša prinesla domov 
največ komarjih pikov, Lara pa je s svojo skrom-
no zbirko čajev in cimeta preskrbela sorodnike 
vse do tretjega kolena. Legenda pravi, da je 
ostalo nekaj še za potomce.



Eva Možina

Že ob spustu z letalom sem opazovala čudovito zeleno 
pokrajino, ki me je obdajala. Brazilija je znana po neverjet-
nih ekoloških sistemih in pestri biodiverziteti. Čeprav sem 
vedela, da bom velik del te izkušnje zamudila, saj nimam 
dovolj časa, da bi obiskala posočje Amazonke, vseeno nad 
okolico nisem bila razočarana. Prve tri tedne sem prebila v 
mescetu Florianopolis, nekje na jugu države, v katerem sem 
opravljala raziskovalno izmenjavo na lokalni univerzi. Flori-
naopolis velja za eno najlepših brazilski prestolnic (zvezne 
države Santa Catarina) – mesto se namreč nahaja na otoku, 
ki je s kopnim povezano prek mostov (eden od mostov je 
podoben mostu v San Franciscu in je zaradi tega tudi atrak-
cija, čeprav ni v uporabi). Ker je mesto na otoku, je obkrože-
no s številnimi plažami, ki so znane kot najlepše v Braziliji. 
Poleg plaž na otoku najdeš tudi številne druge naravne 
bisere, ki so dih jemajoči – od hribovite pokrajine s števil-
nimi vzponi do peščenih sipin in čudovitih jezerskih lagun. 
Torej, če si avanturističen tip in se rad ukvarjaš s številnimi 
športi (surfanje, kajtane, kajaki, pohodništvo, jadralno 
padalstvo itd.) je to de�nitivno »a place to be«. 

Brazilija je država, ki redko koga razočara, Brazilci so ljudje, 
polni strasti, tako do hrane, plesa, športa, bližnjih itd. 
Njihova temperamentnost močno odseva v njihovi 
energični kulturi. Nikoli ne bom pozabila njihovega doživl-
janja svetovnega prvenstva v nogometa; ko je na sporedu 
tekma reprezentance, je praznik, nihče ne gre na delo, saj 
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Ja, leto je bilo okoli in spet je bil 
čas, da se podam na malo večji 
popotniški podvig. »Pa kaj ne 
moreš bit malu doma, zakaj ti je 
tega treba?« sem bila spet deležna 
od none. Res da je to neke vrste 
oddih in pobeg od vsakodnevne 
rutine, vendar meni predstavlja še 
marsikaj drugega. Rada se 
izgubim, da se spet najdem. 
Vržena v neko vzporedno 
resničnost, brez da bi znala 
plavati, se prisilim, da stopim iz 
svoje »cone udobja«. Čeprav 
prestrašena in prepuščena sama 
sebi na milost, vem, da se bo na 
koncu izplačalo – ker mi bo način, 
ki ga bom izbrala, da priplavam na 
površje, povedal več o sebi kot 
katerakoli knjiga ali oseba, 
spomini in poznanstva pa bodo 
ostali večni suvenirji v mojem srcu 
in v njih bo moja dogodivščina 
živela večno.

Nisem si mislila, da se bom na pot 
kdaj podala bolj utrujena, kot se iz 
nje vrnila. Pa nisem imela izbire; 
po ravno opravljenem zadnjem 
izpitu sem hitela domov, spala 
nekaj ur, pakirala pol dneva in že 
sem bila v gooptiju, na poti na 
letališče. Brazilija, prihajam!

Ups, ne tako hitro. Po nekaj 
težavah z leti se izkaže, da moram 
par dni nepredvideno prebiti v 
Maroku. Sprva v šoku, vendar 
kasneje z veseljem sprejmem to 
novico – praktično brezplačen 
obisk še ene države na mojem 
bucket listu! In bila sem prevzeta, 
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potekajo celodnevne priprave na navijaški 
podvig. Lahko si mislite, kako težko je bilo, ko 
so izgubili. Solze, kletvice, smeti, udarci. 

kar letelo po zraku. Na koncu so svojo žalost 
utopili v celonočnem popivanju in žuriranju. 
Ja, praznovali so tudi poraz, takšni entuziasti 
so. Ta hedonistična mentaliteta pa se pokaže 
tudi pri neverjetni kulinariki, ki jo močno 
zaznamujeta sir in meso. 

Že dodobra prilagojena na brazilski način 
življenja sem se po treh tednih podala na pot po 
državi. Ogledala sem si tri večja mesta: 
Curitiba, Sao Paolo in Rio de Janerio. V prvih 
dveh me je izjemno navdušil predvsem kulturni 
element – arhitektura, muzeji in številni 
live-show bari. Ko sem ju doživela, sem si 
mislila, da sem videla vse, kar Brazilija lahko 
ponudi. Potem pa je za zaključek prišel Rio, ki 
mi je zaprl sapo. Je Brazilija v malem. Od 
številnih naravnih znamenitosti v bližini do 
kulturnih doživetij, 

žurerskih predelov in neverjetnih sončnih 
zahodov. Seveda ima tudi svoje slabe strani; ne 
gre zanemariti izjemnih ekonomskih razlik 
med prebivalci – številne favele se kar 
prepletajo z najbogatejšimi predeli, kar lahko 
predstavlja nevarnost za turiste. Zato se je 
bolje iti turizem precej neopazno in se 
poskušati zliti z okolico. Seveda pa favele niso 
zgolj leglo ma�jozov in prekupčevalcev drog. V 
njih živijo večinoma popolnoma običajni ljudje, 
ki žal nimajo sredstev za višji življenjski 
standard, kljub temu pa so sposobni ustvariti 
čudovito vzajemno in večinoma samovzdržno 
in kulturno bogato skupnost. 

Nekaj dni potovanja sem se zadržala še na 
otoku Ilha grande, ki je Brazilcem znan kot raj 
na zemlji. Otok je še precej nedotaknjen, avto-
mobilni prevoz tam ni dovoljen, prebivalcev pa 
je izredno malo. Obdajajo ga številne plaže, ki 
so bile zaradi svoje lepote nekajkrat tudi �lms-
ko ovekovečene. Vredno raziskovanja pa je tudi 
morsko dno, ki prinaša številna presenečenja, 
zato sta snorkeling in potapljanje priljubljeni 
aktivnosti.

Od vseh obiskanih destinacij pa mi je najbolj v 
spominu ostal Foz de Iguacu. Majhno mestece 
na tromeji Brazilija-Argentina-Paragvaj. Mes-
tece samo po sebi ni nič posebnega, vendar se v 
bližini nahajajo slapovi reke Iguaçu, ki so znani 
kot eni najlepših na svetu. Do slapov lahko 
prideš tako blizu, da čutiš pršenje na obrazu. 
Pogled nanje pričara občutek, da si na koncu 
sveta.

Ob obisku Foza smo na hitro skočili še čez 
tromejo v bližnji Paragvaj in Argentino. Ob tem 
bi samo omenila, da je razlika med državami 
izjemna že ob rahlem prestopu meje. Pragavaj 
je najrevnejši, vendar tudi najbolj avtentičen; 
ljudje so že bolj podobni avtohtonim prebival-
cem Latinske Amerike. V Argentini pa odmeva 
španska kultura, ki je dobila latinsko-ameriški 
pridih.

Tako sem po zbranih štirih novih štempljih v 
potnem listu, številnih novih izkušnjah in 
pridobljenem znanju zaključila še eno poletno 
potovanje. In tudi to me je navdihnilo, da se 
kmalu znova podam na pot. Upam, da bo ta moj 
poskus pričaranja tujega kulturnega vzdušja 
navdihnil tudi koga izmed vas.
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POTEP PO 
ZAKYNTHOSU

Zadnji dan v avgustu sva se s 
fantom pripeljala na letališče Marco 
Polo v Benetkah in počakala na let, 
ki sva ga imela ob 5.30. Čez 
približno dve uri sva pristala na 
Zakynthosu, kjer je bila ura že 8.30, 
saj je čas nastavljen eno uro naprej 
od našega. 

Ko sva stopila iz letala, je v naju 
butnil tisti vroč, malce zatohel zrak, 
ki pa se ga kar hitro navadiš. 
Potovala sva s samo ročno prtljago, 
tako da sva letališče, ki je bilo sicer 
zelo prazno in nedokončano, kar 
hitro zapustila.

Kristina Šlosar

Vsakič, ko sem odprla računalnik, se je na zaslonu prikazal 
dih jemajoč zaliv s soncem obsijano plažo in neverjetno 
modrim morjem. Med visokimi skalami, ki so bile sem pa 
tja porasle z zelenjem, je stala stara zarjavela ladja, ki je 
prebujala zanimanje in željo po raziskovanju. Slika je bila 
popolna.

Že zelo dolgo nazaj sem si namreč ta čudovit prizor 
nastavila za ozadje namizja in ko sem odkrila, da se zaliv 
nahaja na majhnem grškem otoku Zakynthos, sem si 
obljubila, da bom šla enkrat tja. 

Ta enkrat je nepričakovano prišel letos poleti. Pravzaprav 
nisem imela idej, kam bi šla na morje in ko sem brskala za 
vsemi mogočimi lokacijami, sem si rekla, da bi šla pa lahko 
končno na Zakynthos. Tako sem potovanje začela načrto-
vati že maja za mesec september, saj  je v Grčiji  takrat še 
zelo vroče, cene pa so študentom prijaznejše. 
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prijaznega dekleta, ki te odpelje do plaže in ti 
ponudi ležalnik s senčnikom. Seveda si malce 
zmeden, ker si si samo hotel ogledati plažo in se 
nisi prijavil za nič od te prijaznosti, zato prosiš za 5 
minut ogleda, kar ti seveda dovolijo. Nato hitro 
narediš nekaj fotogra�j in kljub temu, da te vsi 
čudno in postrani gledajo, poiščeš drugi izhod, se 
usedeš na skuter in že te ni več. Pa hvala vseeno. 

Potem sva šla v glavno mesto Zante, ki je sicer 
majhno, a ima nekaj zanimive arhitekture, vredne 
ogleda, nato pa sva se vrnila nazaj v Laganas. 
Zvečer sva šla v mesto. Laganas je zelo znan po 
številnih diskotekah, ki se vrstijo vzdolž ulice ena 
poleg druge, na oko bi rekla da jih je čez 30. Pred 
vsako pa stojijo dekleta in fantje, ki te skušajo 
privabiti noter. Povsod sami študentje na 
zaključnih izletih ali pa samo na počitnicah, na 
katerih se žura od zahoda do vzhoda. Vmes je tudi 
kakšna restavracija, pa tudi veliko trgovinic s 
spominki.

Ko sva se naslednji dan zbudila in šla do skuterja 
da bi se odpeljala v trgovino po zajtrk, se je zgodilo 
nekaj nepričakovanega. Desna stran skuterja je 
bila opraskana in ogledalo je bilo odlomljeno. Do 
naju sta pristopila lastnika apartmaja, ki sta nama 
povedala, da je eden izmed gostov včeraj zvečer 
videl neko pijano dekle, ki je celo vrsto skuterjev 
prevrnilo na tla. Vedel je, kdo je to dekle, zato jo je 
šel poiskat v njen hotel, tam pa niso hoteli dati 
nobenih informacij. Šla sva do lastnika skuterja in 
povedala zgodbo. Rekel je da je treba škodo 
poravnati in da če ne najdemo odgovornega 
dekleta, da morava škodo (cca. 100 €) poravnati 
midva, lahko pa greva tudi na policijo. Ker je bil 
znesek precej visok, sva se usedla na skuter in šla v 
Zante na policijo. Moram reči, da mi ni bilo 
prijetno, saj še doma nisem bila nikoli na policiji, 
kaj šele v tuji državi, ko moraš vse povedati po 
angleško in vate resno gledajo štirje policaji. Sicer 
pa so bili zelo razumljivi in so rekli da nama ni 
potrebno nič plačati in da bodo stvar uredili. Vrnila 
sva se v prodajalno in se odločila, da skuter 
zamenjava s štirikolesnikom, da se ne zgodi še kaj 
podobnega. Doplačala sva razliko in potem do 
konca dopusta ni bilo težav. Tisti dan sva po vsej 
tej drami, ki sem jo sicer zelo v grobem opisala, 
preživela na plaži Kalamaki, ki nama je bila tudi 
najlepša. Nad to plažo se tudi zelo, ampak res zelo 
od blizu vidi letala, ki pristajajo na letališču, ki se 
nahaja za njo. Po 19. uri zvečer do vseh gostov na 

S taksijem sva prispela v kompleks 
apartmajev Britannia, v mestu Laganas, 
kjer sva imela rezervacijo. Nad apartmajem 
nisem bila preveč navdušena, saj ni bilo 
čajne kuhinje, kot je pisalo na spletni strani. 
To je stvari precej zakompliciralo, saj nisva 
mogla kuhati in sva bila tako cel teden 
odvisna od suhe hrane in restavracij. Čeprav 
je bila na nek način zabavna izkušnja, upam, 
da se ne bo nikoli ponovila. Očitno se ni 
priporočljivo zanašati na pozitivne 
komentarje preteklih obiskovalcev. 

Na Zakynthosu je precej zanimivih lokacij 
za raziskovanje, do katerih je mogoče 
dostopati samo s kakšnim prevoznim 
sredstvom, ki ga je potrebno najeti, tako da 
je bila to prva stvar, ki sva jo naredila. Vzela 
sva skuter in se po priporočilih prodajalca 
takoj odpravila naokrog. Mesto Laganas je 
na jugu, tako da sva prvi dan prevozila del 
južne obale in si ogledala nekaj plaž ter 
dobila predstavo o sami pokrajini. Dan sva 
zaključila na klifu blizu mesta Keri, kjer naj 
bi bil najlepši sončni zahod daleč naokoli. 
Tam je bil majhen bar v prikolici, kjer si 
vzameš kak prigrizek ali pijačo in si poiščeš 
kakšno udobno skalo ali deblo. In potem se 
zazreš v neskončno obzorje in se trudiš 
poiskati horizont, tisto črto, ki loči nebo od 
morja, ampak je ne vidiš, ker je zaradi 
oblakov slika tako zamegljena, da postaneta 
eno. Ko sonce začne zahajati se na nebu 
zamenja nešteto odtenkov oranžne in 
vijolične in ko se sonce dotakne morja, imaš 
občutek da se potaplja vanj. Česa tako 
lepega še nisem videla. To je eden tistih 
trenutkov v življenju, ko res ostaneš brez 
besed.

Naslednji dan sva se odpravila proti 
vzhodni obali. Za najlepšo plažo velja 
Banana Baya Beach, ki sva si jo seveda želela 
ogledati. Ni se nama zdela nič posebnega, 
samo kup ležalnikov in senčnikov na mivki, 
zraven pa bar s teraso ter glasno glasbo. 
Vseeno sva šla prvič v morje, ki pa je bilo 
zelo toplo in precej slano. Pot sva 
nadaljevala do plaže Gerakas, ki je delovala 
precej �lmsko. Na parkirišču te usmerijo po 
rdečih stopnicah do plaže, kjer te sprejme 
moški v belem in te vpraša, ali si prvič tukaj 
in kako se ti zdi. Nato te odpelje do 
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plaži pristopi oskrbnik, ki opozori, da je plažo 
potrebno zapustiti do 20. ure. Takrat namreč 
na plažo prilezejo morske želve Caretta caretta, 
ki imajo na plaži svoja gnezda, ki so ograjena z 
lesenimi palicami in zaščitena z mrežo. 
Četrti dan sva se končno napotila na drugo 
stran otoka, proti slavnemu zalivu na severu, ki 
sem ga tako komaj čakala. Na poti sva videla 
tudi več kot 2000 let staro oljko in visok 
spomenik v obliki križa, ki so ga postavili v 
spomin na žrtve iz 2. svetovne vojne (od tam je 
tudi odličen razgled na Jonsko morje). Ustavila 
sva se v mestu Porto Vromi, kjer sva kupila 
vstopnici za ogled plaže Navagio oz. bolj znano 
kot Shipwreck Beach (do nje lahko prideš le po 
morju), jam Blue caves in skalnate stene v 
obliki Pozejdonovega obraza, grškega boga 
morja. Zaliv sva si šla ogledat še s klifa, da bi 
videla točno tako sliko, kot sem jo imela na 
računalniku. Ko sva prispela na lokacijo, sva 
zaliv videla od zadaj, zato sva morala hoditi še 
nekaj minut okrog sosednjega klifa, da sva 
Shipwreck Beach zagledala s strani. Bila sva 
očarana. Bilo je točno tako, kot sem sanjala, da 
bo, mogoče še kanček boljše. Morje je bilo tako 
edinstvene barve, ki se iz sijoče svetle preliva v 
globoko modro, v nasprotju s popolnoma belo 
plažo. Sredi nje pa ladja, za katero sva izvedela, 
da tam stoji vse od svojega brodoloma zaradi 
hude nevihte, leta 1980. Na njej naj bi takrat 
tihotapili tobak, vino in ženske. Ko sva se 
naužila lepote te narave, sva se vrnila v Porto 
Vromi in se vrkcala na manjšo ladjo, s katero 
smo odpluli proti slavni obali. Edina negativna 
stvar pa so bili seveda turisti, ampak to gre za 
pričakovati. Bilo jih je ogromno, eden poleg 
drugega so se trli tako v morju kot na plaži, da 
smo si komaj izborili prostor za izkrcanje. Prav 
tako je malce razočaralo tudi dejstvo, da je bila 
ladja polna gra�tov, je pa vse ostalo popravilo 
skupen vtis, tako da lahko zaključim, da je bilo 
čudovito. 
Naslednji dan sva spet malce počivala in uživala 
na plaži Kalamaki, predzadnji dan pa sva si 
ogledala morske želve s čolnom. Odpeljali so 
nas iz Laganasa ob obali v smeri proti otoku 
Marathonisi, ki velja za otok želv. Nekje sredi 
poti smo se ustavili in čakali, da se želve 
dvignejo na površje po zrak. Izkušeni kapitan 
jih je seveda z lahkoto opazil in mi smo veselo 
skakali iz ene strani čolna na drugo, da bi jih 

videli čim več in čim bolje. Čoln je imel tudi 
stekleno dno, zato smo jih čakali tudi tam. 
Želve so bile precej velike in lepe, na površje pa 
so se dvignile samo za sekundo, zato jih je bilo 
zelo težko ujeti v objektiv.

Ker sem bila sama prvič v Grčiji, sem si želela 
poizkusiti tudi kakšno njihovo specialiteto. 
Enkrat sem naročila grško solato s 
tradicionalnim fetaki sirom, ki je bila zelo 
okusna, drugič pa znamenito musako 
(pripravljeno malce drugače, kot smo je vajeni 
pri nas), ki so jo na moje presenečenje postregli 
s pomfrijem. Priporočam!

Vsesplošni vtis o Zakynthosu je bil dober, le da 
sva izbrala napačen del otoka (razen če si tam 
zaradi vsakodnevnega žuranja), saj je sever zelo 
reven in precej umazan. Vsepovsod so kupi 
smeti, veliko pa je tudi propadlih hotelov in 
diskotek. Ko sem iskala apartma, sem izbirala 
čim bližje letališču, saj sem vedela, da so 
katastrofalne povezave z avtobusom, cene 
taksijev pa v višavah. Po mnogih člankih in 
forumih pa nisem nikjer zasledila, da ne bi bilo 
lepo, same pohvale in dobre ocene, zato sem 
bila ob prihodu neprijetno presenečena. Ko pa 
greš proti jugu, se zgodba čisto obrne, saj šele 
tam izkusiš pravo naravno lepoto otoka.

V petek sva se zopet s taksijem vrnila na 
letališče in odletela v Rim. Ja, v Rim. Karta za 
vrnitev iz Zakynthosa v Benetke je bila namreč 
5x dražja kot tista iz Benetk na Zakynthos, zato 
sem iskala druge možnosti (neumno se mi je 
zdelo dajati denar za letalo, če pa ga lahko 
porabiš veliko pametneje). Tako sva za let v 
Rim, 3-dnevno bivanje tam in let iz Rima v Trst 
plačala enako, kot bi v nasprotnem primeru 
plačala samo za let iz Zakynthosa domov. Zato 
vam svetujem, da imate, ko potujete, odprte 
vse možnosti, saj boste imeli tako priložnost 
videti in doživeti več, kot bi sicer. 
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UKAKO ZDRUŽITI ŠTUDIJ IN 

VADBO?

1. Preden začneš, si zamisli 
realistične cilje pri vadbi. 

Za začetek je pomembno, da se 
osredotočiš na cilj. Želiš shujšati? 
Pridobiti mišično maso? Vse je 
odvisno od tega, kaj bi rad/-a 
dosegel/-a in katera vrsta vadbe bo 
bolj primerna zate. Ko si zastaviš 
svoj cilj, je čas, da se poučiš o tej 
vrsti vadbe oz. vprašaš za nasvet 
nekoga, ki deluje na tem področju 
(npr. osebnega trenerja, učitelja 
joge …). Na ta način bo tvoja vadba 
bolj učinkovita in tudi varnejša za 
telo.

2. Začni s treningom parkrat na 
teden.

Po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije naj bi se 
gibali vsaj 30 minut na dan, kar je 
relativno malo, prav tako pa ti za to 
ni potrebno skrajševati časa, ki ga 
po navadi nameniš učenju. Če bi 
rad/-a začela bolj resno trenirati, bo 
dovolj že 3x na teden po približno 1 
uro. V tem času lahko narediš 
vadbo za celotno telo. Če boš čez 
čas opazil/-a, da ti to ni dovolj, 
lahko seveda število treningov 
povečaš.

3. Izberi si določeno uro, ki bo 
namenjena vadbi. 

Če bo vadba umeščena v tvoj 
dnevni urnik, bo tvoj dan bolj 
organiziran in večja bo verjetnost, 
da se dejansko lotiš treninga. Naj 
vadba postane del tvoje dnevne 
rutine, tako kot je spanje, 
prehranjevanje, učenje ... 

4. Dragi �tnesi naj ne bodo 
razlog za lenobo.  

Ker si večina študentskih denarnic 
ne more privoščiti članarine v prav 

vsakem �tnesu, poskusi poiskati 
nekatere izmed cenejših �tnesov 
ali pa se pozanimaj, ali ima tvoj 
študentski dom brezplačen 
�tnes oz. ali je kje v tvoji bližini 
brezplačen �tnes, ki je namenjen 
študentom. Svoj trening lahko 
izvedeš tudi na prostem ali pa 
kar v študentskem domu s 
pomočjo lastne teže in nekaterih 
športnih rekvizitov (elastika, 
uteži, bosu žoga, manšetne uteži 
...). 

5. Vadba sprošča stres in ti 
povrne energijo.

Kljub temu da se mogoče kdaj zdi 
ravno obratno, je veliko resnice v 
tem, da vadba odlično vpliva na 
naše počutje in nam da dodatno 
energijo. Po napornih 
celodnevnih predavanjih, ko si 
brez energije, je vsekakor vadba 
odlična ideja za povrnitev le-te, 
saj se med treningom sprošča 
adrenalin. Po koncu treninga boš 
ponosen/-a na to, da si nekaj 
naredil/-a za svoje telo in tvoj 
stres se bo zmanjšal, ker boš ob 
vadbi odmislil/-a vse ostalo. 

6. Naj vadba postane navada.

Sprva se ti bo mogoče zdelo 
težko redno hoditi v �tnes in boš 
z muko naredil/-a trening. 
Pomembno je, da na začetku 
vztrajaš in si trmast. Da trening 
postane navada, boš moral/-a 
vztrajnost vzdrževati nekje do 6 
tednov. Po tem času, boš brez 
problema nadaljeval/-a s 
treningi brez pogostih 
kon�iktov s samim sabo.

7. Varnost naj bo na prvem 
mestu. 

Ob kakršnikoli vadbi je varnost 
ključnega pomena, saj v 
nasprotnem primeru lahko pride 
do poškodb oz. posledic na dolgi 
rok. Skoraj pri vsaki vrsti vadbe 

piše: Tina Šircelj, osebna trenerka
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so najbolj izpostavljeni sklepi in hrbtenica. 
Ključnega pomena je, da vemo, kaj delamo in da 
ne pobiramo vaj in nasvetov iz socialnih 
omrežij (predvsem Instagram), če nismo 
prepričani kako vajo izvesti, kakšen je njen 
namen in ali je »avtor« vaje primerno 
usposobljen za podajanje nasvetov drugim.

8. Motivacija naj se začne pri tebi.

Da bo tvoja motivacija zdržala skozi celoten 
proces treningov, je pomembno, da si notranje 
motiviran/-a in da imajo tvoji cilji in razlogi za 
vadbo temelje v tvojih željah in ne temeljijo na 
»lepotnih standardih« javnosti. Treniraš zaradi 
sebe, da poskrbiš za svoje telo in ne zato, ker bi 
drugi tako želeli. Če je tvoja motivacija 
izklesano telo za poletje, potem bo po vsej 
verjetnosti ta motivacija kratkotrajna in se ne 
bo obdržala na dolgi rok. Namesto tega da si 
želiš izklesano poletno telo, si za cilj postavi �t 
telo za celo življenje in ne odnehaj že po koncu 
poletja. Mnogo težje je ponovno začeti trenirati 
iz ničle, kot pa preprosto vzdrževati nekaj, kar 
ti pride v navado. 

PREPROSTE IN UČINKOVITE VAJE V 
UDOBJU TVOJE SOBE

Počep z žogo

Vaja krepi zadnjico, dvoglavo stegensko mišico in 
štiriglavo stegensko mišico. 

Žogo postavimo ob steno in se naslonimo 
nanjo tako, da naša hrbtenica žogo objame. 
Namen uporabe žoge je razbremenitev 
hrbtenice in večja možnost za pravilno izvedbo 
počepa. Stopala so v stiku s podlago v širini 
kolkov, kolena so v aktivnem iztegu (rahlo 
pokrčena), hrbtenica je v nevtralnem položaju, 
vrat je v podaljšku trupa in roke so v podaljšku 
prsnega koša. Vajo izvedemo tako, da zadnjico 
spustimo v smeri navzdol do kota približno 
90°, težo telesa prenesemo na pete, nato se 
vrnemo nazaj v začetni položaj. 

Upogib trupa
Vaja krepi trebušne mišice.

Ležimo na hrbtu, stopala so v stiku s podlago v 
širini kolkov, kolena so pokrčena, ledveni del 
hrbtenice je v stiku s podlago, vrat je v 
podaljšku hrbtenice, roke so za glavo. Vajo 
izvedemo tako, da upognemo trup do približno 
30 ° in se vrnemo nazaj v začetni položaj. 
Ledveni del hrbtenice je ves čas v stiku s 
podlago. 

Veslanje z elastiko
Vaja krepi hrbtne mišice. 

Postavimo se v položaj rahlega predklona, ena 
noga je pokrčena in je pod njo elastika, druga je 
zadaj aktivno iztegnjena. Roke so ob telesu. 
Vajo izvedemo tako, da ramena potisnemo 
nazaj, lopatici poskušamo čim bolj zbližati in 
nato se vrnemo nazaj v začetni položaj. 

w
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e
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Mrtvi dvig s pokrčenimi koleni

Vaja krepi mišice kolčnega in kolenskega sklepa. 

Stopala so v stiku s podlago, kolena so v 
aktivnem iztegu, hrbtenica je v nevtralnem 
položaju, vrat je v podaljšku trupa. V rokah 
držimo drog/palico. Vajo izvedemo tako, da 
zadnjico spuščamo v smeri navzdol, trup 
spustimo v smeri naprej (povečamo naklon, 
vendar ohranimo ravno hrbtenico). Spuščamo 
se do položaja, ki nam še omogoča gibljivost, 
nato se vrnemo v začetni položaj. 

Most z oporo na žogi
Vaja krepi steznik, mišice medeničnega dna in 
zadnjico. 

Stopala so v stiku s podlago, hrbtenica je v 
nevtralnem položaju, zadnjica je dvignjena 
rahlo od tal, vratni in prsni del hrbtenice je 
naslonjen na žogo, vrat je v podaljšku trupa. 
Vajo izvedemo tako, da zadnjico dvignemo v 
smeri navzgor in jo stiskamo, pri tem pa ves čas 
pazimo, da ne delamo prevelike krivine v 
ledvenem delu hrbtenice in jo ohranjamo v 
nevtralnem položaju. Gib zadržimo in 
spustimo nazaj v začetni položaj. 



JUGU
PISMA

JUGU
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Čez poletje sem si našel študentsko delo in 
tudi zdaj z začetkom študijskega leta 
nadaljujem z delom. Imam svojo mizo v 
pisarni z nekaj sodelavci, vendar moj 
problem je, da celotna pisarna moj delovni 
prostor obravnava kot malo smetišče … Na 
moji mizi puščajo vse od umazanih kozarcev 
do starih papirjev, ki bi jih lahko vrgli v koš 
za smeti tik ob moji mizi. Kako naj se 
postavim zase, ne da bi ogrozil svoje delovno 
mesto?

Že prvo vprašanje bo zanimivo? Bomba, več 
problemov, kot jih imajo bralci, več materiala imam 
… Tvoj problem ima zelo preprosto rešitev, dragi 
bralec. Moraš vzpostaviti svojo dominanco v pisarni. 
Najlažji način za to je označevanje svojega teritorija. 
Predlagam pasjo taktiko, olajšaj se okoli svoje mize, 
označi vse kote, stol, mizo, računalnik. Vonj urina bo 
sprožil strah pri sodelavcih in tvoj problem bo rešen. 
Za dodaten efekt uporabi to taktiko med delovnim 
časom.

Študijsko leto se je komaj začelo, ampak že 
nimam več energije za učenje in se počutim, 
kot da sem že po prvih nekaj predavanjih v 
zaostanku.  Kako naj najdem več energije za 
delo?

Ho! Hvala za vse podrobnosti v vprašanju, od 
študijske smeri, urnika do svojih navad … Njok, kaj 
nej ti pomagam tle, če mi nejsi nč povedou? Bom pa 
poskušal ugibati izvor problema. Zelo verjetno ti 
primanjkuje spanca. Razni motivacijski govorci in 

Na pisma odgovarja Aljaž Jug, dolgoletni aktivist Kluba 
študentov Ilirska Bistrica. 

Letna rubrika za nasvete o vseh pogledih življenja. Bralci pošljete svoja vprašanja na Klub študentov Ilirska 
Bistrica in jaz nanje odgovorim.

»trenerji življenja« so mnenja, da je zelo dobro 
za počutje zgodaj vstati in zgodaj zaspati. Jaz 
sem mnenja, da dokler ni zunaj svetlo, nimaš kaj 
delat pokonci. Če bi ljudje imeli kaj za delat, 
dokler je še tema zunaj, bi bila noč bolj svetla. 

Pozdravljen, obiskujem prvi letnik faksa 
in prvič od osnovne šole sem v situaciji, 
da moram spoznavati nove ljudi in 
vrstnike. Vendar že po kratkih 
pogovorih se me vsi izogibajo in če jih že 
pozdravim držijo nenavadno razdaljo 
med pogovorom … Kaj delam narobe?

Po opisu okoliščin sumim tvojo osebno higieno. V 
najboljšem možnem smislu … V najmanj 
škodljivem smislu? V najmanj žaljivem … Pač 
smrdiš. Pogovor se začne že pred prvo besedo, še 
posebej pri neznancih. Tvoj izgled in 
predstavitev je enakovredna tvojim besedam. 
Tako da … Old Spice, Axe, Nivea, Rexona, zbjeri 
swj strup. Pa še dodaten kos nasveta, ne puščaj 
si brade, dokler ne raste povsod. Ta je iz izkušenj, 
lahko si ponosen na svoje poganjke, ampak ko se 
zjutraj zbudiš in izgledaš kot Zorro, kupljen s 
popustom, je čas za žiletko. 
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OZI svetuje: uporabne spletne 
aplikacije, ki ti bodo olajšale 
izpitno obdobje (in vsakdan)
Na Zvezi študentskih klubov 
Slovenije, ali na kratko ŠKIS, so 
pripravili članek, v katerem 
pišejo o uporabnih spletnih 
informacijah, ki nam omogočajo 
lažje učenje v obdobju stresnega 
izpitnega obdobja. Brez panike, 
gre za aplikacije, ki so vedno na 
dosegu roke. Preberi, katere so 
to:  

kljukanje posameznih stvari s 
seznama. Zapiskom lahko 
dodajate tudi zvočne posnetke, 
fotogra�je in skice. Vsem vrstam 
zapiskov lahko dodate tudi 
opomnik, ki vas bo ob določenem 
času spomnil, da si ponovno 
ogledate zapisek. K zapiskom 
lahko dodajate soavtorje, ki jim 
lahko neposredno iz zapiska na 
e-mail račun pošljete povabilo, da 
sodelujejo pri urejanju zapiska. 
Tako lahko več prijateljev hkrati 
sodeluje pri sestavljanju seznama 
potrebščin za naslednjo zabavo 
ali pa s cimri usklajeno 
dopolnjujete seznam za trgovino. 

Več: httpss://keep.google.com/

- … da se ne izgubiš v času;
Trello
Trello je orodje, s katerim si lahko 
povečate vsakodnevno 
produktivnost, boljšo 
komunikacijo med ekipo, 
predvsem pa zagotovite 
sledljivost večjih projektov. Z 
aplikacijo Trello lahko v vsakem 
trenutku preverite, v kateri fazi je 
projekt ali določena dejavnost, 
delegirate naloge in načrtujete 
aktivnosti. Poleg same 
preglednosti je pomembna tudi 
terminska opredelitev in členitev 
velikega projekta na manjše dele. 
Za ekipno delo je izredno 
pomembno transparentno 
delovanje in deljenje relevantnih 
informacij. Aplikacija je zelo 
primerna za študentske klube, 
saj aktivisti z njeno pomočjo lažje 
sledijo stanju projektov in 
najlažje preprečijo, da ostane 
kakšna naloga spregledana in 
neopravljena . Primerna pa je 
tudi za posameznikovo delo, pa 
naj bo to na službenem in 
šolskem področju ali pri hobijih. 

Več: httpss://trello.com/zv
ez
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- … da bodo datoteke vedno 
pri roki;
Dropbox
Poleg Google Driva je najbolj 
uporabljena oblačna storitev za 
shranjevanje datotek zagotovo 
Dropbox. Do svojih podatkov 
lahko hitro dostopate preko 
interneta, preko namiznih 
aplikacij za Mac, Windows in 
Linux (Ubuntu, Debian …) ali 
preko svojih mobilnih telefonov. 
Preko interneta ali namiznih 
aplikacij lahko v Dropbox 
naložite vse vrste datotek. 
Datoteke lahko enostavno 
premikate iz naprave v oblak in 
obratno z uporabo drop&drag 
načina (povleci in spusti). 
Storitev samodejno in hitro 
sinhronizira datoteke v vseh 
napravah tako, da lahko 
dostopate do vseh kadarkoli in 
kjerkoli (je internetna povezava). 

Več: httpss://www.dropbox.com/

Google Keep
Google Keep vam bo prišlo prav 
tudi na predavanjih in pri 
urejanju zadnjih zapiskov, saj 
vam omogoča ustvarjanje 
zapiskov kakor vsaka običajna 
beležka. Če se odpravljate v 
trgovino, uporabite funkcijo 
seznam, ki vam omogoča 
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ter interaktivnosti. 

Več: httpss://prezi.com/

 

– in bo komunikacija lažja! 

Doodle

Doodle je spletna aplikacija za upravljanje s časom 
in koordiniranje sestankov oz. druženj, ki je 
brezplačna za uporabo. V aplikacijo preprosto 
vnesemo ustrezne datume in ure za sestanek ter 
povabljence prosimo, da označijo, kateri datum 
jim ustreza. Aplikacija nam glede na število 
zainteresiranih za določen termin sama prikaže, 
kateri datum je najbolj ustrezen. Doodle je odlično 
orodje za študentske klube, saj prepreči izgubljanje 
časa z mukotrpnim usklajevanjem datumov. 
Preprosto se ‘podoodlamo’ in dobimo najbolj 
primeren termin. 

Več: httpss://doodle.com/

Appear.in

Appear.in je spletna aplikacija za video 
povezovanje, ki je brezplačna za skupinski pogovor 
z do osmimi ljudmi. Je enostavna za uporabo, saj 
ne potrebujemo nobene prijave: enostavno si 
ustvarimo svoj pogovor in povezavo pošljemo 
ljudem, s katerimi želimo govoriti. Aplikacija nudi 
možnost, da s sogovorniki delimo ekran. Primerna 
je za delovanje na klubu, saj pri skupinski 
komunikaciji na daljavo tipkanje in telefonski klici 
velikokrat niso dovolj. 

Več: httpss://appear.in/

Upamo, da ti bodo aplikacije pomagale doseči cilje. 
Srečno na izpitih! 

Pripravile: Anja Brelih, Anja Oset in Mojca Jagodic (vir: 
spletna stran Zveze ŠKIS)

 

Google koledar

Organizirajte si svoj »lajf« – z Google 
koledarjem lahko na enem mestu 
enostavno spremljate vse pomembne 
dogodke. Organizirajte si dan, teden ali 
mesec in dogodke podelite v skupno rabo s 
prijatelji. Sinhronizirajte svoj urnik skozi 
različne kanale: računalnik ali aplikacijo na 
telefonu. 

Več: httpss://calendar.google.com/

 

–  bo kreativno

Canva

Canva je brezplačna spletna aplikacija za 
gra�čno oblikovanje. V svoji zbirki ima 
ogromno izbiro slik, gra�k in pisav, s 
katerimi lahko ustvarjamo. Če nam to ni 
dovolj, pa lahko vedno naložimo svoje 
fotogra�je. Je enostavna za uporabo in tako 
olajša delo s predlogami dimenzij in 
oblikovanj. Za študentske klube je 
vsestransko primerna. V kolikor v ekipi 
nimate oblikovalca in vam je ustvarjanje 
zanimivih fb-naslovnic za vaše dogodke 
prava muka, vam lahko Canva prihrani 
veliko časa in živcev. 

Več: httpss://www.canva.com/

Prezi

Prezi je spletna aplikacija, ki vam bo 
omogočila še boljše in zanimivejše 
prezentacije seminarskih nalog ali 
skupinskega dela. Z njo boste lahko 
pripravili drugačno predstavitev z manj 
besedila in več inovativnosti ter 



Ste že slišali za spletni portal mlad.si? 

Gre za portal, ki je namenjen vsem mladim 
v Sloveniji in vsem tistim, ki se z mladimi 
ukvarjajo. Portal je nastal leta 2011 na 
pobudo organizacij iz mladinskega sektorja. 
Na spletni strani lahko najdemo dnevne 
novice, ki zadevajo mlade, njihove 
življenjske navade in dogodke, s katerimi se 
srečujejo na poti iz mladostništva v 
odraslost. Za portalom stoji mlad uredniški 
odbor, ki te novice ureja in sproti 
posodablja.

SURFANJE
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po internetu
surfanje

ga bomo delili z vami. V članku predstavijo tudi 
prostovoljstvo na Slovenski �lantropiji, Združenju 
za promocijo prostovoljstva, ki je humanitarna 
organizacija in deluje v javnem interesu že od leta 
1992. Želijo si dvigniti kvaliteto bivanja v 
skupnosti in pomagajo socialno šibkejšim. 
Zagovarjajo vrednote, kot so solidarnost, 
spoštovanje soljudi in narave, strpnost, 
enakopravnost in enake zmožnosti za vse. Članek 
v celoti najdete na naslednji povezavi: 
https://www.mlad.si/page/prostovoljstvo/.

Vir: spletna stran mlad.si
Če se sprehodimo po njihovi spletni strani, 
se nam na začetku prikažejo trije glavni 
gumbi, INFORMIRAJ SE!, AKTIVIRAJ SE! 
in KAJ SE DOGAJA?. Ko kliknemo vsakega 
izmed njih, nam ponudi številne 
informacije. Pod rubriko INFORMIRAJ SE! 
najdemo novice od izobraževanja do 
zaposlovanja in podjetništva, o 
stanovanjih, zdravju, �nancah itd. Gumb 
AKTIVIRAJ SE! nam nudi e-zemljevid 
mladinskih organizacij, novice o aktivnem 
državljanstvu, mladinskem delu ipd., pod 
zavihkom KAJ SE DOGAJA? pa najdemo 
novice, članke, intervjuje, mnenja in 
napovednik dogodkov tako na nacionalni 
kot tudi na lokalni ravni. 

Na spletni strani mlad.si smo našli tudi 
prispevek o prostovoljstvu in se odločili, da 



Veslanje z elastiko
Vaja krepi hrbtne mišice. 

Postavimo se v položaj rahlega predklona, ena 
noga je pokrčena in je pod njo elastika, druga je 
zadaj aktivno iztegnjena. Roke so ob telesu. 
Vajo izvedemo tako, da ramena potisnemo 
nazaj, lopatici poskušamo čim bolj zbližati in 
nato se vrnemo nazaj v začetni položaj. 
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ZERO WASTE - LE ŠE EN HIPSTERSKI TREND?

Se tudi vi kdaj zgrozite nad količino odpadne plastike, embalaže in 
pločevink, ki se v enem mesecu naberejo v vašem gospodinjstvu?

Se tudi vam zdi uporaba slamic, plastičnega pribora in plastičnih vrečk za 
živila odveč?

Redno kupujete papirnate brisače, aluminijasto folijo, plastične plastenke 
in plastične škatle za živila?

Naj vas KŠIB-ovci seznanimo s precej svežo �lozo�jo ravnanja z odpadki, 
to je t.i. »zero waste«. Dobeseden prevod pomeni »ničelna poraba«, ki 
narekuje izdelovanje in kupovanje izdelkov, ki jih je mogoče dolgoročno 
uporabljati, predelovati in reciklirati. Obenem povzročamo minimalno 
količino odpadkov in gradimo trajnostno prihodnost našega planeta.

Naj vam KŠIB-ovci prikažemo, kako preprosto je prakticirati »zero-waste«!
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- Za nakup sadja in zelenjave ne 
jemljemo plastičnih vrečk, ampak si 
priskrbimo temu namenjeno  lastno 
vrečko iz blaga. Lahko jo kupimo ali pa 
sešijemo iz starih zaves.

- V trgovinah nakupujemo s svojo 
vrečko iz blaga in ne uporabljamo 
plastičnih vrečk.

Eva Poklar
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- Če je možno, se v restavracijah in barih 
odrečemo slamici ali pa uporabljamo 
kovinsko ali leseno slamico za večkratno 
uporabo. Dobra alternativa navadnih 
slamic so tudi slamice iz biorazgradljive 
plastike.

- Plastične zobne ščetke lahko 
nadomestimo z lesenimi.

- Ne kupujemo vode v plastenki, ampak 
uporabljamo stekleničko za večkratno 
uporabo.

- Uporabljamo blazinice za čiščenje 
obraza, robčke in vložke za večkratno 
uporabo. 
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S preprostimi koraki in zavedanjem o naši 
porabi embalaže lahko skupinsko pripo-
moremo k zmanjšanju količine odpadkov. 
»Zero waste« lahko s preprostimi spre-
membami prakticira vsak! Kdaj boš pa ti 
začel/-a? 

- Ko v gostilni naročimo kavo za s seboj, 
prinesemo svoj lonček za večkratno 
uporabo. 

- Ne kupujemo papirnatih brisač, ampak 
uporabljamo kuhinjske krpe.

- Steklene kozarce ponovno uporabimo za 
shranjevanje živil kot so začimbe, čaji, kava, 
domača marmelada …
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LETA 2018
foto prerez
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- V trgovinah nakupujemo s svojo 
vrečko iz blaga in ne uporabljamo 
plastičnih vrečk.
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PRISTOPNA IZJAVA 
2017/18 

 

Ime: _______________________ 

Priimek: ____________________ 

Datum rojstva: _______________ 

Naslov: _______________________________________________ 

Poštna številka in pošta: _________________________________ 

 

E-poštni naslov: __________________________________ 

GSM: _____________________ 

 

Status:                   dijak                                     študent  

 
Fakulteta oz.šola: ______________________________________________________ 
 
Letnik: _____ 

 
 
Strinjam se s statutom Kluba študentov Ilirska Bistrica in s podpisom potrjujem svoje članstvo. 
Dovoljujem objavo svojih fotografij, posnetih na KŠIB-ovih projektih, za promocijske namene. Pristopni 
izjavi prilagam tudi potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto. 
 
 
V _______________________, dne ____________. 
 
                                                                                                                          Podpis:  
 

Klub študentov Ilirska Bistrica 
Jurčičeva 1 
6250 Ilirska Bistrica  
 

 Spol:    moški     

              ženski 

2018/2019



KŠIBOV POPUSTNIK 

Članstvo si lahko podaljšaš (oz. postaneš član) 
vsak vikend na uradnih urah (Jurčičeva 1): 
v petek od 19.00 do 21.00 
v soboto od 10.00 do 12.00. 
S seboj prinesi veljavno potrdilo o vpisu in 
člansko izkaznico, če jo že imaš.  

Ponudniki in ugodnosti 
 

  Park Seventeen: 10 % popust na celotno ponudbo do 22. ure 
(ne velja za nakup tobačnih izdelkov, izdelkov, ki so že v akciji, in dostavo na dom) 
 

  Okrepčevalnica Trend: 10 % popust ob nakupu kebaba 
 

  Gostilna in pizzerija Triglav: 10 % popust na vse vrste pic in  
hamburgerjev 
 

  Fitnes studio M: 15 % popust na vse vrste kart za fitnes 
 

  Kozmetični salon Lara: 10 % popust na intenzivno nego za 
mlade 
 

  Frizerski salon Matea: 8 % popust na storitev 
 

… je zbirka ugodnosti za člane  
Kluba študentov Ilirska Bistrica.  

Kako lahko izkoristim ugodnosti? 
Obišči ponudnika in s seboj imej VELJAVNO Kšibovo člansko izkaznico  
(kar pomeni, da je potrjena za tekoče šolsko/študijsko leto).  
V izogib nevšečnostim jo osebju pokaži takoj na začetku naročila.  



arhiviranje

diplomskih in

nalog 
magistrskih

Natisnjena diplomska oz. magistrska 
naloga bo arhivirana v knjiznici Makse Samsa.v

Tiskanje in 

mehka vezava  

BREZPLACNO!

Si v letu 2017 ali š
pa bos letos 
diplomiral/a ali
magistriral/a  
in si vsaj eno leto 
clan/ica Ksib-a? 

v

v v

v

Prinesi svojo 
diplomsko ali 
magistrsko 
nalogo na klub 
in v zameno za 
nalogo ti 
podarjamo  
prakticno darilo!v
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