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red vami je zbirka knjižic BITI DIC, ki jo izdajamo v jubilejnem letu
2017 ob 70-letnici delovanja Dijaškega doma Ivana Cankarja.
Jubilej je priložnost, da predstavimo svoje vzgojno-izobraževalno
poslanstvo, bogato ustvarjalnost naših dijakov in vsakodnevni utrip
življenja in dela v DIC-u, ki ga z dijaki soustvarjamo pedagogi,
mentorji in ostali sodelavci. Prikazati želimo prerez in evalvacijo
vsega, kar smo v zadnjih dvajsetih letih naredili, od prejšnjega, za DIC izjemno
pomembnega jubileja, 50-letnice delovanja.
Sledili smo času, a hkrati nismo pozabili na tradicijo in danes lahko s ponosom
rečemo, da smo uspeli ohraniti vrednote, sloves in velik ugled, ki ga je Dijaški
dom Ivana Cankarja v slovenskem prostoru in širše vedno imel.
V primerjavi s klasičnim izobraževalnim delom, ki poteka v šoli, ima dijaški
dom bistveno prednost. Pedagogi tukaj sobivamo z dijaki, na nek način
prevzemamo delček vloge staršev, vsakodnevni pristni stiki z mladimi pa nam
dajejo priložnost, da se soočamo z njihovimi problemi in izzivi ter jim po svojih
najboljših močeh pomagamo, jih usmerjamo in jim stojimo ob strani.
Knjižice BITI so prikaz takšnega življenja v DIC-u. Številne od obravnavanih tem
so predlagali dijaki, pri prav vseh je ključen njihov delež in soavtorstvo, tako v
vsebinskem kot oblikovnem delu.
Knjižice so netipično pedagoško gradivo, vendar verodostojno odražajo stanje ter
utrip ustanove z bogato tradicijo in z usmeritvijo v prihodnost, katere del hočemo
BITI.
Prepričani smo, da je zbirka knjižic z vsebinami, ki se jih loteva in izpostavlja,
vključno s pristopom in metodologijo nastanka, lahko koristen pripomoček tudi
za druge vzgojno-izobraževalne ustanove in sorodne organizacije. To pa je ob
jubileju DIC-a še razlog več, da jo postavljamo na ogled.

Manja Petelin, ravnateljica DIC-a
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rojekt BITI v Dijaškem domu Ivana Cankarja poteka od leta 2009.
Odločitvi za projekt je botrovala ugotovitev, da je v sodobnem svetu,
ki se je soočil s »trkom« civilizacij, kultur in ideologij, potrebno
poiskati skupna povezovalna jedra. Ekologija se je pokazala kot
najprimernejša in najustreznejša rešitev, saj, kot smo uvideli tudi
pri svojem raziskovanju konfliktnega sveta, ni problema, ki
ne bi bil povezan z njo. Svet si je človeška vrsta prisvojila in vzela za
svojega in si tudi s pomočjo svojih svetih knjig in zapisanih predpravic
lasti določena ozemlja, vključno z naravnimi viri.
Stanje onesnaženosti je doseglo kritično točko, ki ogroža
planet in življenje na njem v celoti. S posledicami, ki so
povezane z malodane vsemi vsakdanjimi eksistenčnimi
vprašanji – od hrane, vode, energije, onesnaženosti s CO2 ipd., se
namreč sooča sleherna lokalna skupnost.
Vse to pa človeka - ne glede na njegovo kulturno,
versko ali rasno različnost - nagovarja k sodelovanju.
Dejstvo, da lahko vplivamo na svoje okolje in svet s
svojim ravnanjem in prizadevanjem, smo prepoznali
kot svojo priložnost in svojevrstno poslanstvo.
Osnovni namen, cilj projekta BITI je ozaveščanje
mladih o lastnem bivanju, sebi in svojem mestu v
svetu, so-odgovornosti zase in svet ter o zmožnosti,
da lahko nanj vplivamo in ga spreminjamo.
Projekt sodi na področje t. i. vzdržnega trajnostnega
razvoja oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Temelji
na holistični paradigmi, pogledu na svet, ki presega ozki
antropocentrični pogled, koristi lastne vrste in zahteva
celovit pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi izzivi. Za
odgovoren, zrel in prebujen um in zavest je videnje in zaznavanje
sveta kot organske celote, ki je ni mogoče ločiti na posamezne segmente,
nespregledljivo dejstvo. Rečeno v jeziku dognanja sodobne znanosti, opazovalec
(subjekt) ni ločen in »izvzet« iz opazovanega, temveč je hkrati akter in priča
medsebojni povezanosti, ki se začne in konča v naši zavesti.
Filozofija projekta BITI temelji na prepričanju, da se sprememba začne tukaj in
zdaj, pri sleherniku in v okolju, v katerem živi in dela.

DIC kot skupnost 600 dijakov, 100 študentov, ki prihajajo z različnih koncev
države, iz različnih socialnih in kulturnih okolij, predstavlja merljivo »matrico«
sveta v malem.
Dodatno razsežnost skupnosti, zaobjeti v sloganu »DIC je svet!«, predstavljajo
vizija, strategija in poslanstvo ustanove, ki temeljijo na njeni odprtosti do
lokalnega, nacionalnega ter mednarodnega okolja.
V zadnjih 20 letih so bili realizirani številni uspešni projekti, med
katerimi velja izpostaviti tudi mednarodne izmenjave mladih, kar
je odprlo možnost projektu BITI, komunikacijo in povratni vpliv
tudi na mednarodno, »globalno« raven.
Orodja in metode dela, uporabljane v projektu BITI,
predstavljajo različne sodobne umetnostne prakse,
usmerjene v produkcijo ter organizacijo različnih
dogodkov in akcij. Delo temelji na neformalnem,
izkustvenem, vrstniškem, medkulturnem in
medgeneracijskem učenju.
Knjižice BITI predstavljajo eno od ključnih orodij
in končnih izdelkov projekta BITI. Predstavljajo
pomemben del drugih dejavnosti in produkcij
v projektu, pri čemer velja poudariti njihovo
refleksivno, raziskovalno vrednost.
Lotevajo se posameznih, majhnih, mnogokrat na videz
obrobnih, obskurnih tem in dosegajo različne cilje in
ciljne skupine. Njihovo večplastnost omogočajo kratka,
jedrnata besedna in vizualna sporočila. Pri pripravi le-teh
in vzporednih akcij sodelujejo različni avtorji različnih
generacij ter strokovnih profilov, pri katerih dominirajo mladi.
Glavno vrednost knjižic BITI predstavlja refleksivni moment in potencial,
ki ga omogoča tiskani medij in s tem odpira možnost, da postane neklasično,
vendar sodobno pedagoško gradivo z močno vrstniško ustvarjalnostjo, ki je blizu
mladim bralcem, njihovemu bralnemu stilu in navadam.
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+ Povzetek izdanih knjižic
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BITI kruh (2009)

Sinonim za hrano je kruh. Opredeljuje človeka ter njegov odnos in spoštovanje
do življenja in okolja, v katerem biva.
V knjižici je kratek zgodovinsko-antropološki povzetek nastanka kruha in
njegove povezanosti s človekom, opisana je akcija, ki je potekala že v letu 2008
in si je prizadevala za zmanjšanje ostankov kruha pri obrokih v domu. Poseben
del knjižnice predstavljajo recepti priprave različnih tradicionalnih kruhov na
Slovenskem.
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BITI voda (2009)

Povsod po svetu poraba vode narašča. Razpoložljivost nečesa tako osnovnega
in temeljnega, kot je voda, bo v prihodnjih letih postala ena najbolj resnih in
spornih tem.
Ljudje vsak dan onesnažujemo vodo v različnih fazah vodnega cikla: od
spuščanja odpadnih voda v morja do zlivanja različnih strupenih kemikalij v
reke. V knjižici je izpostavljen problem prodaje in uporabe vode iz plastenk in
z njo povezano globalno onesnaževanje, predstavljena pa je tudi akcija dicarjev,
kako vodi v plastenkah reči ne!
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BITI lep (2009)

Zunanja lepota je postala osrednjega pomena za žensko identiteto, čedalje bolj
pa postaja pomembna tudi za moško populacijo. Izgled in sodobna definicija
lepote, ki ga v ospredje postavljajo mediji, odpira vrata novim službam, zvišuje
število partnerskih zvez, prinaša boljši družbeni položaj …
V knjižici je predstavljena lepota v ogledalu zgodovine, današnji lepotni ideali,
vloga medijev in sodobne potrošniške družbe ter neželene posledice novega
»vsiljenega« pogleda na lepoto pri mladih. Opisu najbolj znanih bolezenskih
stanj sledi povzetek namena knjižice – napotek, kako to nezdravo programiranje
na lepoto prepoznati in se izogniti »družbenim pritiskom lepotnih idealov«.
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BITI energija (2010)

Človeštvo že stoletja uporablja zemeljske vire, kot da ne bi bilo prihodnosti.
Prevladujoča energetska vira sta še vedno premog in nafta in vse kaže, da
bosta to tudi v naslednjih tridesetih letih, dokler bosta ta neobnovljiva vira
še na razpolago. Z njuno uporabo so neposredno povezani čezmerni izpusti
toplogrednih plinov, kar dnevno zastruplja naše ozračje in neposredno prispeva k
podnebnim spremembam.
V knjižici so predstavljeni predlogi za zmanjšanje porabe energije, prav tako pa
je predstavljena tudi akcija »Izklopi stikalo«, v katero se je preko mreže Eko šol v
vseevropski projekt vključil tudi DIC.
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BITI kolo (2011)

Kot samostojno prevozno sredstvo se je kolo uporabilo okrog leta 1885. Po
dosegljivih statistikah naj bi na planetu kolo uporabljala milijarda ljudi, dvakrat
več, kot je uporabnikov avtomobilov, njihovo število pa iz dneva v dan še narašča.
Še posebej razveseljivo je dejstvo, da je v porastu tudi zavedanje o pozitivnih
posledicah uporabe koles na okolje in tudi na človekovo zdravje.
Prispevek k trendu dobrih novic na področju mobilnosti v DIC-u je akcija,
povezana z delovanjem Delavnice BITI kolo in tekmovanjem v sestavljanju koles.
DIC je v letu 2011 z namenom promoviranja uporabe koles izboljšal tudi svojo
infrastrukturo – postal je bogatejši za dve kolesarnici, namenjeni dijakom.
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BITI
mednarodna izmenjava mladih (2011)

Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji, ko je projekt
BITI po treh letih izvajanja v DIC-u potekal tudi na mednarodni ravni.
V knjižici so predstavljene sodelujoče skupine (ob domači še skupini iz Novega
Sada, Srbija, in iz Mostarja, BIH), delavnice, končne produkcije in razmišljanje
mladih iz različnih kulturnih in verskih sredin na temo okolja in sobivanja.
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BITI mediator (2011)

Od leta 2008 v DIC-u uspešno poteka usposabljanje dijakov za vrstniške
mediatorje.
Vrstniški mediatorji lahko sami vodijo mediacije ali so komediatorji s šolskim
mediatorjem.
V knjižici je predstavljen proces mediacije, izpostavljeni so pozitivni učinki
mediacije; tako za mediatorje, mediante in tudi druge, ki niso udeleženci v
procesu.
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BITI srce (2011)

Prostovoljstvo omogoča, da prebudiš najboljše v sebi in to ponudiš drugim prek
prostovoljnega dela. Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, prodoren, velikodušen,
zainteresiran in srčen. Biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno. »Bodi sprememba, ki
jo hočeš videti v svetu.« (Mahatma Gandhi)
V knjižici je predstavljena abeceda prostovoljstva, prostovoljno delo v DIC-u,
podane so tudi informacije o možni vključitvi v prostovoljstvo, doma in v tujini.
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BITI grafiti (2012)
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BITI državljan (2013)

V črne majice oblečeni fantje in dekleta so s premišljenimi gibi zavzeli zelenico
pred eno od stavb Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti, medtem
ko je udarna glasba daleč naokoli vabila k ogledu ne povsem običajnega
performansa na prostem. »Ni mi dobro!« je v temno noč zavpil eden od
nastopajočih, kakor odmev pa se je za njim ponovil »Nije mi dobro!« bosanskega
kolega. Precej jasno, a hkrati tudi simbolično so tako mladi udeleženci kreativne
izmenjave predstavili svoj pogled na svet in kako se ta danes odziva nanje.(Iz
prispevka D. Valenčič, Hočemo zelenice, prostor in prihodnost, Dnevnik, 10. 7.
2013)
Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji in predstavlja
del zaključnega poročila/refleksije projekta BITI državljan. V knjižici najdemo
opis delavnic, produkcij ter razmišljanja mladih na temo aktivnega državljanstva
in njihove participacije v družbenem življenju.
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BITI v redu (2014)

Knjižica se ukvarja s procesom samorefleksije in samopodobe, spregovori o točki
srečnosti, manipulacijah razpoloženja in o razvoju čuječnosti.
Publikacija morebiti ob »prvem branju« deluje preveč strokovno in za mlade
bralce (pre)zahtevno. Vendar ko jo preberemo v celoti, spoznamo, da so strokovni
komentarji in pojasnila zgolj nadgradnja, ki sledi temu, kar so tankočutno in tudi
z dobro mero duhovitosti ter lucidnosti zapisali mladi. Če jim je uspelo to, ni
bojazni niti dvoma, da ne bi razumeli (in jih ne bi zanimalo), kar pravita teorija in
intepretatorji.

179

»Grafiti niso najnižja oblika umetnosti. Čeprav se je dejansko treba vso noč
plaziti naokoli in lagati mami, je dejansko ta umetniška oblika najbolj iskrena
izmed vseh. Tu ni nobenega vrveža, razstavlja se na nekaterih najboljših stenah,
ki jih mesto lahko ponudi, in nikogar ne odvrne višina vstopnine.« (Banksy, 2005)
V knjižici je predstavljena umetnost grafitov, njena zgodovina, intervju z
grafiterjem, delavnica BITI grafiti, slovar izrazov, koristni linki in še kaj.
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BITI gandža (2015)

Knjižica govori o problematiki, povezani z ilegalno drogo, najpogosteje
imenovano trava.
Namen knjižice je posredovati čim bolj relevantne in uporabne informacije za
mlade, ki se s tem fenomenom neizogibno srečujejo v vsakdanjem življenju.
V knjižici predstavljamo osnovne informacije o rastlini in iz nje pridobljenih
substanc, o zakonodaji v zvezi s proizvodnjo, prodajo in posedovanjem te rastline,
dotaknemo se aktualne družbene debate o legalizaciji marihuane ter za konec
podamo nekaj dejstev in nasvetov, ki jih je dobro vedeti in upoštevati.
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BITI mlad (2015)
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BITI alkoritem.si (2017)

Knjižica je nastala ob tretji mladinski izmenjavi platforme BITI, v okviru
programa Erasmus+ Mladi v akciji.
Rdeča nit izmenjave in knjižice je iskanje prostorov za kulturno in umetniško
izražanje, aktivno državljanstvo, priznavanje neformalnih kompetenc in iskanje
zaposlitve.
Projekt se je osredotočal na teme in področja, ki povezujejo in družijo mlade
v današnji Evropi, predvsem na socialno-ekonomske izzive ter na nujnost
opolnomočenja mladih s pomočjo različnih zvrsti sodobne umetnosti in medijev.
Predstavljene so skupine, delavnice, dogajanje ter končne produkcije ter
razmišljanja udeležencev okrogle mize, ki so se je udeležili strokovnjaki s
področja dela z mladimi ter udeleženci izmenjave.

Alkohol, spremljevalec mnogih veselih dogodkov, družabnih srečanj, sredstvo
utapljanja skrbi in vlivanja korajže. V naši družbi je prisoten na vsakem koraku.
Z njim se srečujejo tudi najstniki, največkrat že v družini. Dijaški dom pri tem
ni izvzet. Obdobje odraščanja je čas iskanja meja, eksperimentiranja z različnimi
stvarmi, tudi z alkoholom. Mladi potrebujejo realne informacije, povezane z
uživanjem alkohola in tveganjem pri tem.
V knjižici poskušamo mladim brez nepotrebnega moraliziranja o škodljivosti
pitja alkoholnih pijač pojasniti razliko med uporabo in zlorabo alkohola in jih
okrepiti pri prepoznavanju njihovih meja.
Predstavljena so različna prizadevanja, katerih namen je razvijanje odgovornosti
pri soočanju mladih z alkoholom in pri katerih so bili enakopravno vključeni
tudi dijaki.

BITI Pozitiv 20 (2016)

BITI hrana (2017)

223
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Knjižica je izdana ob 20. obletnici delovanja skupine Pozitiv. Napisana je v obliki
biltena, kjer so popisani in predstavljeni seznami udeležencev različnih zasedb,
produkcij in projektov v različnih (gledaliških, plesnih, video, publicističnih,
glasbenih, likovnih in večmedijskih) dejavnostih s popisi nastopov in uspehov
(priznanja in nagrade), doseženih v obdobju dvajsetih let. V času izida knjižice
je skupina Pozitiv za svoj prispevek na mladinskem področju prejela državno
priznanje.
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BITI spet na splet (2017)

305
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Zbirko knjižic zaključujemo s temo hrane, s katero smo izdajanje knjižic tudi
začeli. Hrana predstavlja večplastni fenomen in se dotika malodane večine
vprašanj, ki jih danes povezujemo z ekologijo in eksistenčnimi vprašanji tako
naše vrste kot planeta v celoti.
V tokratni knjižici se problema hrane lotevamo z naše, dicarske perspektive in
svojim prispevkom k reševanju problema.
Predstavljamo kontinuiran, načrtovan proces, katerega cilj je oblikovanje
prehrambene kulture, dvig zavesti o uživanju zdrave hrane pri mladih, s
poudarkom na odgovornem odnosu do te primarne dobrine in upoštevanjem
njenega ekološkega, etično moralnega vidika.

324

Vsakdanji uporabi IKT, spleta, socialnih elektronskih orodij ipd. se ne moremo
izogniti ali odreči, saj bi bilo to nesmiselno, vendar se moramo vprašati, kdaj
je njena uporaba koristna ter kdaj to ni in je lahko zdravju škodljiva. Kako to
prepoznamo in ozavestimo in jo potem ustrezno, zdravo in kreativno uporabimo?
V knjižici poskušamo s kratkimi predlogi – izzivi ozavestiti mlade o tem, koliko
so »not« in kako lahko pridejo »ven« brez posledic za zdravo in uravnoteženo
komunikacijo v vsakdanjem nevirtualnem življenju.
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BITI DIC

kruh

BITI kruh (2009)
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Sinonim za hrano je kruh.
Opredeljuje človeka ter njegov odnos in spoštovanje do življenja in okolja, v
katerem biva.
V knjižici je kratek zgodovinsko-antropološki povzetek nastanka kruha in
njegove povezanosti s človekom, opisana je akcija, ki je potekala že v letu 2008
in si je prizadevala za zmanjšanje ostankov kruha pri obrokih v domu. Poseben
del knjižnice predstavljajo recepti priprave različnih tradicionalnih kruhov na
Slovenskem.
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Hrana

Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Teksti: Marija Gerdej Poljanšek in Drago
Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI in KruhArnica
Sofinacer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana
Cankarja, 2009
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Veliko ljudi živi v zmotnem prepričanju, da
planet ne proizvaja dovolj hrane za vse. To
zmotno prepričanje temelji na dejstvu, da je
danes na svetu lačnih 800 milijonov ljudi. Pravi
razlog je v neenakomerni porazdelitvi hrane.
Primer brezsrčnega nasprotja je razsipavanje
s hrano, ki je v razvitih državah pogosto. Vse
hrane se nikoli ne poje; vseh za žetev primernih kmetijskih kultur nikoli ne pride na
krožnik. Posledice pa niso le finančne, takšno
razmetavanje s hrano povzroča tudi številne
resne okoljske težave:
- potratno rabo kemikalij kot so umetna gnojila
in pesticidi,
- večjo porabo goriv za transport,
- več gnijoče hrane, ki tvori dodatne količine
metana, enega izmed najnevarnejših toplogrednih
plinov.
Star pregovor pravi, da je zdravje naše največje
bogastvo. Danes se čedalje več ljudi odloča
za bolj zdrav način življenja. Paziti na svoje
zdravje pomeni paziti tudi na zdravje planeta,
saj spremembe v načinu življenja lahko koristijo tako ljudem kot planetu. Hrana je ključna
povezava med obema. Veliko ljudi izbira bolj
zdravo hrano, pridelano na način, ki okolju
povzroča kar najmanjšo škodo in ki z živalmi
ravna humano.
Odločitve o tem, da bodo uživali ekološko
pridelano hrano oziroma hrano brez mesa,
ljudje sprejemajo kot način življenja ali pa je
to del njihove kulture. Tako se odločijo tudi
zato, ker si želijo biti bolj zdravi. Take odločitve hkrati koristijo tudi okolju, saj ima
pridelava mesa večji učinek na okolje in zahteva več zemlje kot pridelava zelenjave.
Sinonim za hrano predstavlja kruh. V resnici pomeni še veliko več - je simbol resnične
hrane. Človek ne živi samo od hrane, s kruhom pogosto poimenujemo tudi njegovo
duhovno hrano. Opredeljuje človeka ter njegov odnos in spoštovanje do življenja in
okolja v katerem biva.
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KruhArnica

V šolskem letu 2005/06 je začela delovati v domu kulinarična delavnica KuArnica.
Dijaki so tedensko pripravljali pestre obroke hrane. Osnovno vodilo, ki ga spoštujejo
še danes so domači, preizkušeni recepti in zdrave, sezonske sestavine.
Preteklo leto so se posvetili sladicam. Izbor je bil smiselno prilagojen prazničnim
obdobjem in tradiciji.
Letos se je dejavnost KuhArnice vključila v projekt BITI, ki osvešča in spodbuja k
zdravemu in naravi prijaznemu načinu življenja. KuhArnica je postala KruhArnica.
S peko različnih kruhov želijo obuditi spomin na čase, ko je kruh predstavljal statusni simbol, peka pa svečan obred, ki se je prenašal iz roda v rod. V gnetenju testa
so postali pravi mojstri. Spekli so božični poprtnik, bobole z olivami s Primorske,
ajdove hlebčke z orehi s Koroške, mlečno in sezamovo štruco, slovito lepo okrašeno
velikonočno šunko v testu … Omamni vonj ob peki vselej pričara posebno domače
vzdušje v hiši in nobena drobtina spečenega kruha ni zavržena.

Kruh

Osnova za kruh so mlete žitarice (moka), voda in kvas. Žitarice so ljudje uživali
že od mlajše kamene dobe naprej. Sprva so nabirali zrnja divje rastoče pšenice in
ječmena in v bližini teh rastišč postavljali svoja naselja. Zrnje so grobo mleli na kamnitih žrmljih in dobili nekakšen zdrob z otrobi, ki so mu kasneje primešali vodo in
dobili gost močnik. Temu je podobna »tsampa«, jed iz pražene ječmenove moke in
močnega čaja s koščkom jakovega masla, ki jo še danes pripravljajo v Tibetu.
Prvi kruh naj bi nastal, ko se je na gostem močniku, politem po razgretem kamnu, naredila skorja, ki je bila še posebej slastna. Bolj verjetno kruh ni le rezultat naključnih
spoznanj. Te so ljudje nadgradili z mnogimi poskusi, da so uspeli iz moke in vode
zgnesti testo, ki so ga sušili na soncu, ali pekli v žerjavici. Taki prvotni nekvašeni
kruhi iz mladokamene dobe so se ohranili do danes kot mlinci, mehiške tortille,
škotski oatcake, kitajski pao ping, etiopske injere, indijski papad in poppadamus.
Z razvojem poljedelstva in pridobivanjem žita se je razvijala tudi peka kruha. Predelavo žit in peko kruha so upodobljali na reliefih starega Egipta. Božanstvo Oziris
in njegova žena Izis naj bi prinesla prebivalcem zemlje žito in srečno družinsko
življenje. Znameniti Ptah naj bi bil prvi kuhar žit, ki je postavil bogove v nebo in
skrbel za njihov daritveni kruh. Kruh, sprva namenjen le bogovom, je bil dodeljen
tudi ljudem. Tudi daritveno, obredno vloga kruha poznamo še danes tako v liturgiji
kot osebnem življenju. Lep primer so naši božično-novoletni poprtniki, ki jih pečejo
tudi v drugih deželah s krščansko tradicijo. Naši sosedi sprejmejo goste s kruhom in
soljo. Kruh živi v številnih pregovorih in ima vzvišen pomen. Je sinonim za dobroto,
blaginjo, hrano nasploh, kot vir človeškega preživetja.
Egipčani so pekli že na desetine vrst kruha. Recepti so se širili prek Izraela do
Rimljanov, ki so pekli kruh že v okroglih pečeh. Peka kruha se je spremenila šele
po tisočletjih z iznajdbo droži, kasneje pivskega kvasa in po prvi svetovni vojni
pekovskega kvasa. Slednji je zaznamoval sodobni kruh, ki je postal mehkejši, bolj
bel. Zdrav način prehranjevanja nas ponovno vrača v uporabo polnovrednih mok,
namesto kvasa droži, brez kemičnih dodatkov. Nazaj k izvornosti.
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Akcija

- kruh naša slaba vest vsakdanja

V DIC-u je dijakom pri vsakem obroku na voljo več vrst kruha, ki ga lahko vzamejo
kolikor želijo. Vsak dan pa več kilogramov ostane na servirnih pladnjih in ga moramo
zavreči. Maja 2008 smo opravili meritve. Dnevno povprečje zavrženega kruha je bilo
13 kilogramov. To pomeni 65 kilogramov v enem tednu, v enem mesecu 260 kg!
Podatek je bil zaskrbljujoč, zato smo iskali rešitev. Eden od ukrepov je bila nabava
novega rezalnika kruha (tanjše rezine), ponudba različnih vrst kruha ter nov način
razdeljevanja: samopostrežno v jedilnici. Izhajali smo iz predpostavke (»oči so bolj
lačne kot želodec«), da bodo dijaki jemali enako število kosov kruha, tistih vrst, ki jih
imajo radi, rezultat pa naj bi bil manj zavrženega kruha.
Vpeljava teh novosti je obrodila sadove. Spremljanje količine ostankov kaže, da se
je ta malodane prepolovila. Ne glede na to, pa je količina kruha, ki ostaja in ga je
potrebno zavreči, prevelika. Rezerve za izboljšanje tega rezultata so pri nas. Rešitev
je zelo enostavna: pri obroku vzemimo naenkrat samo toliko kruha kot ga bomo
lahko pojedli!
Viri:
Youthxchange, izobraževalni priročnik publikacija Združenih narodov, Ljubljana,
2007
dr. Boris Kuhar, predgovor h knjigi Jedi iz žitaric, Olga Markovič, Domus, 1989
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PLETENICA S SEZAMOM

SESTAVINE:

1 kg bele moke
12 dag sladkorja
15 dag masla
5 dcl mleka
nastrgana lupina neškropljene limone
žlička soli
3 jajca

POSTOPEK:

V presejano moko naredimo jamico, vanjo zlijemo kvasec, potresemo z moko in
pustimo, da vzhaja. Dodamo sol, mlačno mleko z raztopljenim maslom, stepenimi
jajci in zgnetemo testo, pokrijemo z vlažno krpo in pustimo vzhajati. Vzhajano še
enkrat pregnetemo in naredimo tri trakove, ki jih spletemo v kito. Pustimo, da še
enkrat vzhaja, premažemo s stepenim jajcem, potresemo s sezamom in potisnemo v
ogreto pečico. Pečemo pri180. stopinjah približno 1 uro.

BOŽIČNI, NOVOLETNI POPRTNIK
(BOŽIČNIK, ŽUPNIK)

SESTAVINE:

1 kg bele moke
4 dag kvasa
2 dag sladkorja
10 dag masla
2 rumenjaka
3 dcl mleka
nastrgana lupina neškropljene limone
ščep soli
jajce za premaz

POSTOPEK:

V presejano moko dodamo sol, limonino lupino, razmešano maslo, sladkor, rumenjaka, kvasec in mleko. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati, da naraste za dvojno
maso in ga nato še enkrat pregnetemo. Iz treh četrtin testa oblikujemo hlebec in ga
damo v model, da ponovno vzhaja. Vzhajanega okrasimo s ptički, zvezdicami, kitkami, jaslicami, ki smo jih naredili iz preostale četrtine testa. Hlebec premažemo s
stepenim jajcem in pečemo v ogreti pečici pri 180. stopinjah 1 uro.

4
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BOBOLE Z OLIVAMI

AJDOVI HLEBČKI Z OREHI

SESTAVINE:

SESTAVINE:

POSTOPEK:

POSTOPEK:

1 kg pšenične moke
3 dag kvasa
1 žlička sladkorja
2 žlici olivnega olja
približno ½ l vode
250 dag oliv

1 kg ajdove moke
4 dag kvasa
žlička sladkorja
5 dcl vode
žlička soli
30 dag orehovih jedrc

Kvasec: kvas zdrobimo v deciliter mlačne vode, ki smo ji dodali žličko sladkorja, zlijemo v presejano moko, da naraste. Primešamo ostale sestavine in zamesimo testo.
Pokrijemo z vlažnim prtom in pustimo na toplem, da vzhaja. Vzhajano še enkrat
pregnetemo, razvaljamo in narežemo na trakove, ki jih zvijemo in pokonci polagamo
v pekač tesno drugega ob drugem. Pustimo vzhajati in potisnemo v ogreto pečico.
Pečemo pri 180. stopinjah približno 1 uro.

6
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Pripravimo kvasec: v dcl tople vode damo žličko sladkorja , nadrobimo kvas in pustimo, da naraste. Zamešamo v moko, prilijemo slano toplo vodo in najprej dobro stepamo, nato testo še zgnetemo. Pokrijemo in pustimo počivati, da počasi vzhaja. V
vzhajano testo, ko se masa približno podvoji, stresemo orehova jedrca (mi smo jih
pred tem poparili in rahlo popražili) in ponovno pregnetemo. Oblikujemo hlebčke,
jih naložimo v pekač in pustimo vzhajati.
Pečemo v ogreti pečici pri 180. stopinjah približno ½ ure (odvisno od velikosti).
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OCVIRKOV KRUH

ŠUNKA V TESTU

SESTAVINE:

SESTAVINE:

POSTOPEK:

ZA TESTO:
50 dag moke
1dag soli
2 dag kvasa
50 ml olja
35 dl mlačne vode
½ žlice sladkorja

1 kg bele moke
3 dcl mlačnega mleka
2 rumenjaka
žlička sladkorja
žlička soli
30 dag ocvirkov

1 kg prekajene šunke

Pripravimo kvasec: v dcl toplega mleka damo žličko sladkorja, nadrobimo kvas in
pustimo, da naraste. Iz moke, slanega toplega mleka, rumenjakov in kvasca zamesimo testo, pokrijemo, pustimo na toplem, da vzhaja. V vzhajano testo stresemo pogrete ocvirke, ponovno pregnetemo, oblikujemo hlebček ali štruco, položimo v pekač
in pustimo na toplem, da še enkrat vzhaja. Pečemo v ogreti pečici pri 180. stopinjah
približno 1 uro.

8
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POSTOPEK:

kvas raztopimo v skodelici tople vode in pol žličke sladkorja. Vzhajanega dodamo
moki in primešamo ostale sestavine. Gnetemo tako dolgo, da postane gladko in se
loči od posode. Pokritega pustimo vzhajati, nato ga zvaljamo in vanj zavijemo šunko,
lepo oblikujemo okrasimo s testenimi okraski. Še enkrat pustimo malo vzhajati.
Preden jo damo v pečico, jo namažemo z rumenjakom in mlekom. Pečemo pri160.
stopinjah dobro uro.
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VODA

BITI voda (2009)

.....................................................................................
Povsod po svetu poraba vode narašča. Razpoložljivost nečesa tako osnovnega
in temeljnega, kot je voda, bo v prihodnjih letih postala ena najbolj resnih in
spornih tem.Ljudje vsak dan onesnažujemo vodo v različnih fazah vodnega cikla:
od spuščanja odpadnih voda v morja do zlivanja različnih strupenih kemikalij v
reke.
V knjižici je izpostavljen problem prodaje in uporabe vode iz plastenk in z njo
povezano globalno onesnaževanje, predstavljena pa je tudi akcija dicarjev, kako
vodi v plastenkah reči ne!
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voda
Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Teksti: Jaša Montani in Drago Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinacer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana
Cankarja, 2009
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Pijemo jo, se z njo umivamo, z njo pomivamo posodo in peremo obleko, čistimo svoje
domove in avtomobile. Tudi človeško telo je v veliki meri sestavljeno iz nje. Kmetijske
kulture ne rastejo brez nje. V resnici je voda nujno potrebna za preživetje vseh živih
organizmov. Brez hrane bi človek zdržal približno en mesec, brez vode pa samo 5 do
7 dni.
Na zemlji 97 % vse vode predstavljajo morja, morska voda pa je za človeka skoraj
neuporabna.
Nekaj manj kot 1 % vse vode na Zemlji je primerne za pitje in druge namene, tudi za
kmetijstvo in
industrijo. Ta oskrba prihaja iz rek, zajetij in podzemnih vodnih zalog.
Povsod po svetu poraba vode narašča. Razpoložljivost nečesa tako osnovnega in temeljnega, kot je voda, bo v prihajajočih letih postala ena izmed najbolj resnih in
spornih tem.
Naraščajoče povpraševanje po vodi napoveduje, da bo na nekaterih kritičnih območjih
voda, ki jo je moč komercialno izkoriščati, verjetno kmalu pošla. Do leta 2025 bosta
dve tretjini svetovnega prebivalstva soočeni z resnim pomanjkanjem vode.
Ogromen del svetovnega prebivalstva – 2,4 milijarde ljudi – nima varnega dostopa
do pitne vode. Več kot 4 milijarde ljudi doma nima tekoče vode. V nekaterih predelih
Afrike ženske in
otroci pogosto več kot 5 ur nosijo po 20 litrov vode iz najbližjih vodnih virov. V razvitih državah pa povprečno mestno gospodinjstvo, ki šteje 4,6 osebe, vsak dan porabi
640 litrov vode.
Te statistike so zelo zaskrbljujoče in obstaja velika možnost, da bomo imeli opraviti s
katastrofo nezaslišanih razsežnosti, če gospodarjenja in varčevanja z vodo ne bomo
začeli jemati resno.
Razviti svet ves čas onesnažuje zaloge vode, reke in morja in tako ogroža ekološko
ravnovesje.
Ljudje vsak dan onesnažujejo vodo v različnih fazah vodnega cikla: od spuščanja
odpadnih voda v
morja do zlivanja različnih strupenih kemikalij v reke.
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Protislovnost
vode iz plastenk – hudič iz plastenke

Svetovna poraba vode iz plastenk je leta 2004 dosegla 154 milijard litrov, kar je za 57
% več kot pet let pred tem, ko je bilo porabljenih 98 milijard litrov vode iz plastenk.
Celo na območjih, kjer je voda iz pipe primerna za pitje, se povpraševanje po vodi
iz plastenk povečuje – kar povzroča nepotrebne odpadke in porabo velikih količin
energije. Čeprav v razvitih državah voda v plastenkah pogosto ni nič boljša od tiste
iz pipe, lahko stane tudi do 10.000 krat več. Pri ceni 1,5 € za liter stane voda iz plastenke več kot bencin.
Za razliko od vode iz pipe, ki jo dobimo prek energijsko učinkovite infrastrukture,
pa prevoz plastenk na velikih razdaljah povzroča porabo ogromnih količin fosilnih
goriv. Skoraj četrtina vse vode prečka državne meje, preden z ladjami, vlakom ali tovornjaki pride do potrošnika. Fosilna goriva so potrebna tudi za izdelavo embalaže.
Pri izdelavi plastenk najpogosteje uporabljajo polietilen tereftalat (PET), ki je derivat surove nafte. Za izdelavo plastenk za ameriški trg potrebujejo več kot 1,5 milijona sodov nafte letno, kar bi vse leto lahko poganjalo približno 10.000 ameriških
avtomobilov. Po vsem svetu se za plastenke za vodo porabi približno 2,7 milijona ton
nafte.
Kakovost vode je prav tako pomembna kot njena količina, tako v državah v razvoju
kakor v
razvitih državah. Nedavna študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je opozorila, da je ‘sprejemljiv dnevni vnos’ pesticidov v Veliki Britaniji že presežen. Seznam
snovi, ki onesnažujejo vode, je dolg: herbicidi, nitrati, fosfati, svinec, nafta in različne
kemikalije.
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Ustekleničeni
vodi recimo
NE!

Slovenija se v primerjavi z številnimi državami na drugih celinah in tudi v Evropi
(npr. Ciper, Malta, Italija, Španija, Portugalska, Belgija, Grčija … ) trenutno ne sooča
z večjimi problemi s pitno vodo. Sodi med redke države, kjer kakovostno pitno vodo
točimo iz pipe, tudi v večjih mestih, kot sta Ljubljana in Maribor.
Izvirni greh, ki lahko ima že v bližnji prihodnosti slabe posledice leži v dejstvu, da je
ne znamo dovolj ceniti. Kako si razložiti dejstvo, da kupujemo npr. vodo, ki jo črpajo
in točijo na enem izmed dvorišč tovarne pijač v mestu, vodo iste kvalitete, ki je malodane zastonj, pa zavračamo?
V igri je več dejavnikov, od modnosti tovrstnega pitja vode z dodanimi okusi, do
zavestnega zavajanja potrošnikov in dobička proizvajalcev. Skupni imenovalec je
nevednost, neosveščenost in neodgovornost.
Negativne posledice uporabe vode v plastenkah, kot že zapisano, niso samo finančne,
predstavljajo trajnejši ekološki problem, saj gre za materiale z dolgo dobo razgradljivosti.
Kaj lahko storimo? Ne kupujmo vode v plastenkah, kjer to ni nujno potrebno! Lahko si najdemo ustreznejše načine uživanja in prenašanja vode. Od alternativnih,
ekološko sprejemljivejših posod za večkratno uporabo, do »kompromisne« rešitve,
večkratne uporabe iste plastenke.
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Akcija

– možne alternative

Razlogi in potreba po ustrezni akciji so razumljivi in očitni. Problem ni majhen in
njegova rešitev ni povsem preprosta. Uporaba vode iz plastenk je postala malodane
samoumevna, priročna in praktična rešitev. Voda iz pipe v Ljubljani in v DIC-u je
odlična, zato ni razloga, da bi po nepotrebnem trošili denar in obremenjevali okolje.
Torej dicarji:
odpovejmo se kupovanju vode v plastenkah,
zavzemajmo se za izločitev vode v plastenkah (vključno z vodo z dodanimi umetnimi
aromami in okusi) iz avtomatov za pijačo,
uporabljajmo trajne, okolju prijazne posode za prenašanje vode,
sodelujmo v kampanji za postavitev pitnikov v stavbah doma in pred njim,
realizirajmo idejo izdelave steklenice BITI za trajnejšo uporabo,
varčujmo s pitno vodo pri njeni uporabi, ne omejujmo pa se pri njenem uživanju, ker
je dragocena, zdrava in nenadomestljiva!
Aktivno sodelujmo pri iskanju alternativnih rešitev, pri ozaveščanju drugih ter
pri promociji akcije v lastnem in širšem okolju.

Vir: Youthxchange, izobraževalni priročnik, publikacija Združenih narodov, Ljubljana, 2007
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BITI LEP

BITI lep (2009)

.....................................................................................
Zunanja lepota je postala osrednjega pomena za žensko identiteto, čedalje bolj
pa postaja pomembna tudi za moško populacijo. Izgled in sodobna definicija
lepote, ki ga v ospredje postavljajo mediji, odpira vrata novim službam, zvišuje
število partnerskih zvez, prinaša boljši družbeni položaj …
V knjižici je predstavljena lepota v ogledalu zgodovine, današnji lepotni ideali,
vloga medijev in sodobne potrošniške družbe ter neželene posledice novega
»vsiljenega« pogleda na lepoto pri mladih. Opisu najbolj znanih bolezenskih
stanj sledi povzetek namena knjižice – napotek, kako to nezdravo programiranje
na lepoto prepoznati in se izogniti »družbenim pritiskom lepotnih idealov«.
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BITI lep
Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep . . .
(Tone Pavček)
Že Darwin je odkril, da je želja po lepoti stara toliko kot civilizacija, prav tako bolečina, ki jo lahko ta želja sproža.
Zunanja lepota je postala osrednjega pomena za žensko
identiteto. Zunanji videz je edina in prva stvar, ki je na voljo
za hitro oceno človeka. Privlačne ljudi v primerjavi z manj
privlačnimi opredeljujemo kot bolj zdrave, bolj vesele itd.
Privlačnost velikokrat odpira vrata novim službam in zvišuje
količino partnerskih zvez. Lepota prinaša boljši položaj in
višji status. Ljudje torej poveličujemo in ocenjujemo lepoto.
Takšno ravnanje pa lahko pripelje do diskriminacije in stigmatiziranja drugačnih ljudi.
Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Zasnova in tekst: Katarina Rešek
Urejanje: Vera Kraševec, Drago Pintarič
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana
Cankarja, 2009

40

Lepota
v ogledalu zgodovine

Lepotni ideali so se spreminjali glede na družbo, kulturo in
zgodovinsko obdobje.
V najstarejših civilizacijah so za lepe veljale zelo zaobljene
ženske (kar dokazuje kipec Willendorfske Venere), saj so
obline predstavljale rodnost.
Starim Egipčanom so bile lepe elegantne poteze obraza, vitek
vrat, prožne in nizke prsi.
Stari Grki in Rimljani pa so občudovali trdno in mišičasto
oprsje. Rimljani in Grki so opevali zgolj moško telo, od tod
tudi številni kipi boginj z navidez moškim telesom. (Ideal
grške lepote je predstavljala Miloška Venera.)
Srednji vek je zaznamoval gotski ideal telesa z jajčastim
trebuhom in majhnimi, a čvrstimi prsmi.
V poznem 17. stoletju so bile zaželene večje prsi. Prsi in zadnjica so postale bolj erotične od velikega trebuha. Modne so
bile postave v obliki peščene ure.
V 80. letih 19. st. je bil višek bujnih postav, saj so se ženske
veselile vsakega pridobljenega kilograma , zato so veliko jedle.
A Evropi in Ameriki je prišlo od sredine 19. st. naprej do
preobrata – vitko telo je prišlo v ospredje. Na prelomu stoletja
je postalo telo s preščipnjenim telesom, ploščatim trebuhom,
izstopajočim oprsjem in zadnjico lepotni ideal. To pa so
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dosegali s posebnimi stezniki in drugimi pripomočki, ki so
človeškemu telesu zelo neprijazni, celo škodljivi.
Ob koncu 19. stoletja so se pojavili prvi mediji (fotografije,
kasneje tudi film), začela se je tudi bitka proti debelosti, ki
se je prav s pomočjo medijev širila proti zahodu. Ukvarjanje
z videzom je postalo osrednja zahteva za ženske iz različnih
razredov, religij in etničnih skupin.
Pred prvo svetovno vojno je imela idealna ženska postavo
v obliki peščene ure (obilno oprsje, vitek pas, močni boki).
Popularno je bilo Gibsonovo dekle, ki jo je za časnik Life risal
Charles Gibson, eden prvih popularnih ameriških ilustratorjev
. To je bila ‘nova atletska ženska’, ki je vstopala na trg delovne
sile. V tem obdobju so ženske zaradi uveljavitve športa nosile
obleke, ki so več pokazale kot skrile. Prav zaradi tega se je
pojavil množični estetski poseg: odstranjevanje dlačic.
Po prvi svetovni vojni bilo idealno žensko telo videti skoraj deško, ženske so svoja telesa skušale prilagoditi predadolescentnemu idealu ‘brez prsi in bokov’, to pa so dosegale s shujševalnimi dietami, strogo telovadbo in ostalimi
pripomočki. Ravno v tem obdobju je prvič prišlo do epidemije
motenj hranjenja.
V tridesetih letih so postale privlačne prsate igralke, kot so
Jean Harlow, Mae West, Greta Garbo in Marlene Dietrichm,
v petdesetih pa Marilyn Monroe, ki je s svojim bujnim in
čutnim telesom postala prvi model meseca v moški erotični
reviji Playboy. Poleg nje pa so zaslovele tudi vitkejše ženske,
kot npr. Audrey Hepburn n Grace Kelly, saj sta simbolizirali
lahkotnost, milino in prikrito čutnost.
Sredi šestdesetih let se je na modni sceni pojavila Twiggy,
sedemnajstletna Angležinja, ki imela deško pričesko in postavo, saj je pri 170 centimetrih tehtala borih 40 kilogramov.
Za Twiggy je v osemdesetih zaslovela Jane Fonda in s svojim
izklesanim telesom sprožila ‘fitnes – manijo’. Moderna so
postala široka ramena, zato se je mnogo žensk začelo ukvarjati
z ‘bodybuildingom’, preostale pa so si pomagale s podloženimi
rameni.
V devetdesetih so se zopet pojavili ekstremno suhi modeli,
vendar najbolje plačani niso bili koščeni, temveč izklesani s
pomočjo redne telovadbe; Cindy Crawford, Claudia Schiffer …
Ti so trdili, da lahko svoje telo povsem nadzorujemo.
Proti koncu devetdesetih je prevladal ideal heroinske elegance, ki je ustrezala stereotipu uporabnikov heroina. Prevladale so ekstremno vitke ženske v stilu Twiggy, slednjo je
nadomestila Kate Moss.
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Lepotni ideali – danes

Danes večinski del človeške identitete in moči bazira na fizični
podobi. Nova spoznanja so telo okupirala in iz njega naredila
nekaj, kar lahko spreminjamo. Dano nam je bilo le ob rojstvu,
sedaj ga lahko ustvarjamo sami. Telo, ki je dolgo veljalo za
tabu temo, je sedaj postalo objekt pogleda.
V družbah, kjer je prebivalstvo bolj ali manj na robu
preživetja, velja polna postava za privlačno, saj predstavlja
blaginjo, medtem ko vitkost predstavlja znak revščine in
bolezni.
Suhljati videz, mišice in velike prsi naj bi bili elementi idealne
postave.
Moderna ženska mora, če želi veljati za lepo in privlačno,
paziti na prehrano, oblikovati telo, si odstranjevati dlačice,
ravnati ali kodrati lase, uporabljati mora dezodorant in
parfum, njena koža mora biti zagorela brez znakov staranja,
zapeljivo mora sedeti, stati in hoditi, seveda pa mora imeti še
občutek za modo in oblačenje.
Uveljavljene so tudi mere, ki naj bi bile idealne: ženska naj bi
bila lepa in privlačna, če okrog prsi meri približno 90 centimetrov, okoli pasu 60 centimetrov, čez boke pa toliko kot čez
prsi (90cm).
Problem danes prevladujočega lepotnega ideala je njegova
nedosegljivost.
V srednjem veku je bilo za revno deklo to, da bi postala obla
kot Rubensove gracije, nedosegljivo, a zgolj zato, ker si preobilice hrane ni mogla privoščiti, ne zato, ker svojega telesa, ob
zadostni količini hrane, ne bi mogla preoblikovati v za takratni čas lepe obline.
Danes ni tako: res je, da si suhljato postavo najlaže privoščijo
tiste, ki imajo veliko časa in/ali sredstev, ki ga vlagajo v ta
cilj (vitko telo je postalo statusni simbol). Res je tudi, da je
debelost pogosto rezultat cenenih in slabih prehranskih izbir
in navad.
A dejstvo je, da se današnji lepotni ideal izmika biološkim
možnostim večine žensk, saj ima naravni potencial za ravni
trebuh, deške boke, vitka stegna in polno oprsje le 1 % žensk.
Postavo, kakršno ima npr. Nicole Kidman, lahko brez posebnih ekstremnih in zdravju škodljivih režimov doseže le nekaj
odstotkov žensk, za vse ostale pa je doseganje take koščenosti
zelo mučno, nezdravo in pogosto nedosegljivo.
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Ta nedosegljivost seveda povečuje ceno tistim, ki jo lahko
dosežejo, hkrati pa vsem ostalim povzroča ogromen pritisk
frustracij, ki se pogosto, še posebej pri mladih, labilnih
dekletih, lahko razvijejo v duševne oziroma hude prehranske
motnje.
Kar je najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da sta lepotni ideal in
dejansko stanje večine populacije v obratnem sorazmerju:
bolj kot je idealna ženska koščena, več je predebelih resničnih
žensk.
Stranski proizvod kulture vitkosti je nova skupina stigmatiziranih ljudi, ki se niso uspeli približati lepotnim standardom. Pretežki ljudje pogosto veljajo za manj aktivne, delovne,
uspešne, inteligentne in privlačne. Zaradi prepričanja, da lahko telesno težo vsak posameznik popolnoma nadzoruje, se pojavijo številni predsodki in stigmatizacija debelih ljudi. Ti so
torej pogosto tarča predsodkov, od pomilovanja do posmeha.
Poniževani in stigmatizirani pa niso le debeli ljudje, temveč,
zaradi ostrih norm o idealni postavi, že majhni odkloni.
Ta predsodek o debelosti se odraža predvsem pri otrocih in
mladostnikih, saj se debelemu mladostniku posmehujejo, ali
ga celo izločijo iz družbe.

Vloga medijev
in sodobne
potrošniške družbe

Ustvarjanje velikega pritiska in obsedenosti z videzom, lahko
pripišemo medijem. Velike korporacije nas s pomočjo medijev
poskušajo opozoriti na naše pomanjkljivosti, nam zbiti samozavest in prodati določen produkt. Nezadovoljstvo pripelje do
konfliktnega odnosa do telesa, celo do motenj hranjenja.
Kakšni in kateri ideali bodo prevladovali, je odvisno predvsem
od oblasti, ki proizvaja nove podobe telesa, za katera ljudje
posledično verjamejo, da so lepša od njihovih. Zunanjosti je
bolj podvržen ženski spol. Zakaj je tako, razlagajo številni
sociologi. Oblast vtisne normo ženskosti v žensko telo, pri
pa tem ostane nevidna v obliki moškega poznavalca znotraj
ženske zavesti (katerega sodbam je ženska podvržena). Ženska
naj bi se gledala tako, kot jo vidijo drugi, še zlasti moški, a
na način, ki je moškim skrit. Discipliniranje ženskosti preko
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lepotnih standardov in trendov, je zelo prefinjen oblastni mehanizem, saj imajo ženske, če to upoštevajo, občutke ugodja.
Ženske niso le pasivne žrtve medijskih podob, ampak se v njih
nezavedno prepoznajo.
Mladi so v središču zanimanja tržnih sil kot potrošniki, saj v
vsakdanjem življenju mladih prevladujejo vedenjski vzorci,
ki jih vpeljejo v svoje življenje po tem, ko jim jih predstavijo
mediji.

Film

Film je od začetka potrošniške kulture eden glavnih kreatorjev
podob, Hollywood pa je javnosti približal pomen dobrega videza ter med svetovne množice prenesel glamurozni zvezdniški
način življenja. Revije za oboževalce igralcev so v dvajsetih in
tridesetih letih prejšnjega stoletja uveljavile prepričanje, da
morajo biti ženske lepe, moški pa možati. Vedno v večji meri
pa so pisali kako izboljšati samega sebe, svoj videz – ponujali
so jih oglase, v katerih so oglaševali produkte za pomoč pri
boju z debelostjo, aknami …

Oglasi

Cilj oglasov je povečanje prodaje in prepoznavnost imena
znamke. To nalogo so že zdavnaj presegli, danes prenašajo
podobo sveta in izpodbijajo ali širijo ideologije. Oglaševanje se
zliva z ostalo popularno kulturo, saj si sposoja zvezde z ostalega medijskega sveta, da promovirajo izdelke. To daje oglasu
dodatno moč, saj posamezniku obljubljajo tak videz ali celo
položaj, kot ga ima glavni akter reklame, če bo izdelek kupil in
ga uporabil. Oglas pa seveda ne pove ozadja glavnega akterja:
koliko časa ta oseba preživi v telovadnici, kakšno hrano je,
koliko ljudi stoji za njim in se z njim ukvarja, v kakšni luči ga
bo javnost videla itd.

Množični popularni tisk – ženske revije

V tridesetih letih 20. st., ko so kulturno ozadje določali
filmi in oglasi, je množični popularni tisk moderniziral svojo
podobo. Komercialni interes tega tiska si je izbral ženske za
potrošniški trg. Revije so, tako kot danes, vsebovale ogromno
oglasov. Vsebina in struktura vseh ženskih revij temelji na
istih predpostavkah: dom, družina, odnosi, moda, lepota,
zdravje, kulinarika. Prav tako kot oglasi, si tudi revije sposojajo slavne ljudi za oglaševanje izdelkov in pridobivanje
popularnosti. Skrb zase z lepotnimi in modnimi vsebinami je
najbolj obširna tema, ki zajema vse skupine bralk.

Najstniške (dekliške) revije

Te berejo predvsem dekleta, saj so tudi teme, ki jih obravnava-
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jo namenjena predvsem njim in predstavljajo spolno stereotipno vsebino, modo, lepotičenje, nego, prehrano. Dekleta
so opisana kot nesvobodna, osredotočena na svoj videz ter
zainteresirana za gospodinjstvo in fante, kar sicer ni nujno
ideal večine, a jim prikazovanje takega življenjskega stila ne
ponuja svobode, da bi si izoblikovale individualnega.

Moda

Moda je prisotna na vseh področjih življenja: v načinu
prehranjevanja, gibanja, preživljanja prostega časa, govorjenja, opremljanja prostorov, zabave, najbolj tipičen sistem
mode pa je zagotovo oblačenje. Kot kulturni pojav omogoča
posameznikom, da se identificirajo kot pripadniki določene
skupine (npr. mladinske subkulture). Zahodna družba je kompleksna, saj je sestavljena iz različnih skupin, ki so med sabo
ločene glede na moč in status, kar je pogoj za nastanek mode.
Moda pa ni le sredstvo za izražanje identitete, temveč tudi
sredstvo, ki poudari neenakosti v družbenem in ekonomskem
statusu.

Pridne punce
ne jedo desertov!

Motnje hranjenja so duševne motnje, ki se kažejo kot globoke
duševne in čustvene stiske ter ne sprejemanje samega sebe.
Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, izraža svoje čustvene
težave s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja., saj se
obolele osebe izognejo bolečim čustvom in problemom tako,
da preusmerijo vso svojo energijo na hrano in hranjenje, ki
tako postane središče človekovih bojev, misli in slabe vesti.
V zadnjih desetletjih so omenjene motnje v porastu (sorazmerno s porastom pomembnosti lepote), razširjene so
predvsem med žensko populacijo; prizadenejo vsako 2. - 3.
študentko, še vedno pa so pogosto prepoznane zelo pozno, ko
so že prišle v kronično fazo, kar zdravljenje zelo otežuje.

Anoreksija (anorexia nervosa)

Anoreksija je bolezen, pri kateri bolnik zaradi strahu pred
debelostjo zavrača hrano, posledica tega pa je prekomerna
izguba teže. Od 15 obolelih ljudi, prizadene 14 žensk, največ
pa jih je med pubertetnicami, baletkami, manekenkami,
telovadkami in plesalkami, ki mislijo, da so predebele, četudi
v resnici niso. Lahko se izstradajo do smrti. Pogosto začnejo
obsedeno telovaditi večkrat na dan. Simptomi anoreksije so
sledeči: depresija, prestrašenost, popačena telesna podoba
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- anoreksično dekle se vidi kot debelo, čeprav je že povsem
izstradano. Posledice so lahko zelo hude in mukotrpne.
Anoreksična dekleta izgubijo menstruacijo (lahko postanejo
neplodna), začnejo jim propadati mišice, okvari se jim lahko
srce, ledvice, želodec in še mnogo drugih stvari.

Bulimija (bulimia nervosa)

Bulimija je bolezen, pri katerih se bolnik poskuša z namenskim bruhanjem znebiti zaužite hrane. Bolnik ima obdobja, ko
ga napada volčja lakota, za katero je značilno pretirano prenajedanje. Oseba v strahu, da se ne bi zredila, namensko sproža
bruhanje. Bulimična oseba je v stanju zamaknjenosti, v kateri
lahko poje ogromne količine hrane. Po užitju se pojavi preganjavica. Bolniku tako bruhanje pomeni ponovno sredstvo
kontrole nad prehodnim stanjem prenajedanja, kjer kontrole
ni bilo. Poleg bruhanja bolnik zaužije tudi ogromno odvajal, ki
še pospešijo izločanje zaužite hrane. Vendar ne izloča le hrane,
ampak tudi življenjsko pomembne rudnine in vodo. Bolniki
se počutijo utrujene, kar pripisujejo hrani in tako zapadejo v
začaran krog bruhanja in basanja. Ta začarani krog na koncu
pripelje do uničenja telesa. Ves ta pekel bulimije pusti trajne
posledice. Ponavljajoče se bruhanje pripelje do dehidracije,
pomanjkanja kalija v telesu, kar povzroča oslabelost in krče.
Želodčna kislina v izpljuvku lahko okvari zobe. Prihaja tudi
do krčev v želodcu, bruhanja krvi, popokanih žilic, okvare
srca, ledvic, želodca in še več.

Kompulzivno prenajedanje

Pri tej obliki odvisnosti je značilno, da se posamezniki izjemno zredijo. To je oblika motnje, pri kateri prihaja do obdobij prenajedanja, čeprav ti posamezniki ne občutijo lakote
(jedo tudi, ko niso lačni) gre za dobesedno basanje s hrano,
ki pa jo posameznik ne izbruha. Posledica takega delovanja
na organizem je debelost, slaba prekrvavitev, težko dihanje,
nezdrava koža, vetrovi, visok krvni tlak, visok holesterol.
Osebe imajo zaradi svojega zunanjega videza občutek sramu,
gnusa in krivde. Ta obsedenost in depresivnost lahko pripelje
celo do socialne izolacije, agresivnosti, pasivnosti, problemov
v spolnosti. Preko hrane se spopadajo s stresom in konflikti v
vsakdanjem življenju.
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In kaj sedaj ?

Viri:

Avtorica knjige »The beauty myth«, Naomi Wolf trdi:
»Ženske bomo osvobojene mita o lepoti, ko bomo lahko
izbirale naše obraze in naša oblačila preprosto kot eno obliko
samoizražanja v širokem razponu drugih oblik«. Predlaga
nam neprimerjalno, nehierarhično in nenasilno pojmovanje
lepote. Pomembno je, da razvijemo trdne identitete, da bomo
ženstvene in obenem sposobne na delovnem mestu, v vladnih
dvoranah in doma.
Vsaka družba ima svoje trende in standarde lepega izgleda. Če
pogledamo v zgodovino vidimo, da še nikoli ni bilo nikjer toliko oglasov, filmov, televizijskih oddaj, revij, naslovnic in ostale propagande, ki bi nas obsipala s podobami, nam zagotavljala kaj je lepo in nas prepričevala, da moramo takšni postati
tudi mi. Ljudje, predvsem ženske ogromno časa, energije in
seveda denarja vlagamo v naš izgled. Zanimivo je predvsem,
da so ženske ponavadi same kar zadovoljne s svojim telesom,
ravno tako so všeč njihovim fantom in bližnjim; močno pa se
obremenjujejo s tem, kako bodo videti na cesti – kako jih bodo
videli neznanci, ‘imaginarni drugi’. Metka Kuhar, avtorica
knjiga »V imenu lepote« pojasnjuje, da je to med drugim posledica specifične situacije v Sloveniji, ki je majhna in nam zato
vsiljuje občutek, da smo nenehno tarča opazovanja.
Pomislite, kako bi bilo, če bi vsi ves svoj trud, misli, napor in
navsezadnje denar, ki smo jih vložili v doseganje lepotnih idealov, preusmerili nekam drugam. Kaj vse bi lahko nastalo, kaj
vse bi lahko dosegli, kako drugačno bi lahko bilo življenje. Zdi
se mi, da si nihče ne želi živeti v družbi klonov oz. plastičnih
barbik, obenem pa se vse bolj in bolj približujemo temu.
Mnogo strokovnjakov verjame, da je edini način za izboljšanje
situacije »zatiranje« mnenja, da so ljudje definirani s svojim
videzom, ter konec dojemanja našega telesa kot platno, na
katerega projeciramo naše negotovosti. Situacija telesne samopodobe in samozavesti ljudi bi se izboljšala, če bi zmanjšali
vpliv marketinga, dopustili ljudem večji nadzor nad svojimi
življenji in telesi ter zmanjšali odtujenost, ki se zdi posledica
kapitalizma. Ker je utopično verjeti, da se bo sistem spremenil, je odgovornost za spremembo na nas samih!
Izobraziti in oborožiti se moramo z veščinami, ki nam bodo
pomagale soočiti se z družbenimi pritiski lepotnih idealov, saj
jih bomo le tako lahko omilili in posledično premagali.
Onstran podob, ki nas obvladujejo, smo mi sami. Kakšna
lepota je v raznolikosti naših teles. Kakšna energija v moči, ki
mrgoli v nas ... (Joy Magezis)
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ENERGIJA

BITI energija (2010)

.....................................................................................
Človeštvo že stoletja uporablja zemeljske vire, kot da ne bi bilo prihodnosti.
Prevladujoča energetska vira sta še vedno premog in nafta in vse kaže, da
bosta to tudi v naslednjih tridesetih letih, dokler bosta ta neobnovljiva vira
še na razpolago. Z njuno uporabo so neposredno povezani čezmerni izpusti
toplogrednih plinov, kar dnevno zastruplja naše ozračje in neposredno prispeva
k podnebnim spremembam.
V knjižici so predstavljeni predlogi za zmanjšanje porabe energije, prav tako pa
je predstavljena tudi akcija »Izklopi stikalo«, v katero se je preko mreže Eko šol v
vseevropski projekt vključil tudi DIC.
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Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija,
reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade o
resnosti izpostavljene problematike na globalni ravni
ter jih animirati za trajnostni način življenja in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in lastnem
okolju.

Kolofon

Teksti: Youthxchange in Drago Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja,
2010
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energija

Bodimo luč za prihodnost!
Človeštvo že stoletja uporablja zemeljske vire, kot da ne bi bilo prihodnosti. Od industrijske revolucije naprej je bila gospodarska rast tesno povezana s povečano porabo energije. V zadnjih tridesetih letih se je poraba energije povečala za neverjetnih 85 %. Če
pogledamo trideset let v prihodnost, lahko pričakujemo, da bo poraba energije narasla
še za dodatnih 60 %. Premog in nafta, naša najpomembnejša energetska vira, sta fosilni gorivi. Ime nam pove, da sta ti gorivi nastali iz zakopanih ostankov mrtvih živali in
rastlin, ki so živele pred milijoni let. Fosilna goriva, predvsem nafta, naj bi v energetski
kombinaciji predvidoma prevladovala tudi v naslednjih tridesetih letih, ob predpostavki
seveda, da bo sedanji vzorec porabe energije ostal nespremenjen. Če bo res tako, bo energetski sektor še naprej prispeval večino izpustov toplogrednih plinov.
Posledica prekomerne porabe fosilnih goriv je nedopustno povišanje koncentracij toplogrednih plinov kar neposredno prispeva k podnebnim spremembam. V ozračju zadržuje
preveč toplote, zaradi česar se planet segreva. Posledica je razpad naravnega podnebnega sistema, kar ima negativne učinke na vseh ravneh. Odvisnost od neobnovljivih naravnih virov energije je potrebno zmanjšati. Iskati moramo druge obnovljive vire energije.
Moč vetra, sončne in geotermalne energije, biomase ter vodne energije še vedno premalo izkoriščena. Logika kapitala in trenutnih koristi ne upoštevajo trajnostnih posledic.
Fosilna goriva so podcenjena, saj v njihovi ceno niso vključeni vsi stroški, ki so povezani
z njihovim črpanjem, distribucijo in rabo.
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Na drugi strani so okolju prijaznejši
viri energije, ki ne izpuščajo ogljikovega dioksida, dražji. To so razmeroma
nove, inovativne rešitve, ki jih še ne uporabljamo v tolikšnem obsegu, da bi se
njihova cena lahko znižala.
Rešitev leži v razbitju monopola velikih korporacij, ki presegajo nacionalne meje ter
večje vlaganje v obnovljive vire energije kar bi
omogočilo razviti nov energetski trg in znižalo
cene. Prav tako bi morala biti cena fosilnih goriv
odsev dejanske cene pridobivanja in rabe.
Energija je nujna skoraj za vse naše dejavnosti, od
kuhanja in ogrevanja hiš do industrijske proizvodnje. Vendar pa imajo raba energije, proizvodnja in
odpadki tudi svoje posledice. Poleg avtomobilov
je električna energija namreč največji vir toplogrednih plinov na Zemlji.
Varčevanje z energijo postaja osrednja tema, ki
zahteva tako globalne kot individualne rešitve.
Vsak dan lahko naredimo kar nekaj stvari, s
katerimi zmanjšamo porabo energije. Poleg
tega pa ne privarčujemo samo energije, ampak tudi denar! Naraščanje cen energentov
predstavlja enega od vzvodov, ki prispeva
k premisleku o varčnem ravnanju z energijo, vendar gre za »sebičen« razlog, ki se
ne sooča s celovitostjo problema. Denar
je zgolj menjalno sredstvo, ni ne hrana,
ne energija. Na opustošenem mrtvem
planetu, ne bo ničesar mogoče kupiti
in ne bo pomenil nič.
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Predlogi za zmanjšanje porabe energije
Pot treh milj se začne s prvim korakom. In sprememba se začne v
glavi ...
Ni vprašanje koliko lahko kupimo, porabimo in plačamo, temveč
koliko potrebujemo in nam pripada. Naš »ekološki odtis«, naj bo
čimmanj opazen in premišljen.
Nekaj predlogov, povzetih iz knjige Yuthxchange, za zmanjšanje
energije:
Izključi ga! Televizor v pripravljenosti (stand by) lahko še vedno
porabi skoraj četrtino energije, ki bi jo porabil, če bi bil prižgan.
V nekaterih državah televizijski aparati sploh nimajo več tipke za
izklop: v tem primeru preprosto izvleci vtikač iz vtičnice!
Kupuj energijsko učinkovite, kompaktne fluorescentne žarnice.
Ugasni luč v prazni sobi.
Znižaj temperaturo za nekaj stopinj. Če te zebe, obleci pulover
namesto da nastaviš termostat na višjo temperaturo.
Raje se tuširaj, kot kopaj in ne rabi več vroče vode, kot je
potrebuješ. Hladne prhe te osvežijo!
Odvržene baterije močno onesnažujejo okolje. Če jih že moraš
uporabljati, se odloči za take, ki jih je mogoče znova napolniti.
Preveri, ali vrata in okna dobro tesnijo in ne prepuščajo prepiha.
Stare gospodinjske aparate zamenjaj z energijsko
učinkovitimi.
Pojdi po stopnicah in ne z dvigalom; to je dober način, da
ostaneš v formi!
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Akcija

Dijaški dom Ivana Cankarja (DIC), se je preko projektov BITI in vključenosti
v mrežo Eko šol priključil v
vseevropski projekt Click the
Switch / Izklopi stikalo.
Akcija poteka preko Delavnice
grafičnega oblikovanja, kjer
udeleženci pridobivajo znanje
oblikovanja plakatov in izdelajo
konkretni izdelek na temo kampanje Izklopi stikalo. Najboljši plakati
bodo natisnjeni in razstavljeni v domskem okolju ter poslani na mednarodni
natečaj. Izhodišče izdelave plakatov so
izbrani slogani, ki so jih prispevali dicarji
na internem natečaju z namenom priprave
nalepk za stikala v DIC-u.
Vse te aktivnosti so usmerjene k ozaveščanju
dicarjev, da ugašajo nepotrebna svetila in elektronske naprave, ki niso v uporabi.
V domu smo začeli z e- računovodstvom, kar
pomeni, da so prihranki merljivi. Rezultati o
privarčevani energiji bodo sproti objavljani, letni
prihranek pa bo namenjen novim ekološkim pridobitvam v domu, ki jih bodo predlagali ozaveščeni
dicarji.
Vir: Youthxchange, izobraževalni priročnik, publikacija
Združenih narodov, Ljubljana, 2007
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KOLO

BITI kolo (2011)

.....................................................................................
Kot samostojno prevozno sredstvo se je kolo uporabilo okrog leta 1885. Po
dosegljivih statistikah naj bi na planetu kolo uporabljala milijarda ljudi, dvakrat
več, kot je uporabnikov avtomobilov, njihovo število pa iz dneva v dan še narašča.
Še posebej razveseljivo je dejstvo, da je v porastu tudi zavedanje o pozitivnih
posledicah uporabe koles na okolje in tudi na človekovo zdravje.
Prispevek k trendu dobrih novic na področju mobilnosti v DIC-u je akcija,
povezana z delovanjem Delavnice BITI kolo in tekmovanjem v sestavljanju koles.
DIC je v letu 2011 z namenom promoviranja uporabe koles izboljšal tudi svojo
infrastrukturo – postal je bogatejši za dve kolesarnici, namenjeni dijakom.
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KOLO

Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Teksti: Youthxchange in Drago Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja, 2011
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Napredek, ki ga je človeštvo doseglo z razvojem znanosti in tehnologije, je najbolj
opazen na področju mobilnosti.
V zadnjih stoletjih smo bili priče razvoju prevoznih sredstev (ki se premikajo po vodah, zraku ali kopnem) in njihovim nenehnim izboljšavam: povečevanju njihove velikosti, krepitvi njihovih motorjev, njihovim vedno višjim hitrostim, fascinantnemu
oblikovanju in še marsičemu.
V času razmaha potrošniške družbe se je najbolj povečalo število osebnih avtomobilov, ki so postali tudi statusni simbol. Na povečevanju njihove prodaje in trženju v veliki meri temeljita tudi gospodarski razvoj in gospodarska rast, eden pomembnejših
členov današnje globalne ekonomije.
Da pa ima ta napredek, predvsem zaradi negativnih ekoloških učinkov, tudi svojo
temno plat in ceno, je danes jasno vsem.
Po napovedih Svetovne banke se bo število motornih vozil (zasebnih in komercialnih) do leta 2030 z današnjih 800 milijonov povečalo na 1,6 milijarde. Povezava tega
podatka s projekcijami o številu prebivalstva pokaže, da naj bi takrat svoje motorno
vozilo imel že vsak peti prebivalec planeta.
Večina povečanega povpraševanja po avtomobilih bo v državah, kot so Brazilija, Kitajska, Indija, Južna Koreja, Mehika, Poljska, Rusija in Tajska, v katerih bo izboljšanje
življenjskega standarda povzročilo povečanje mobilnosti posameznikov. Število
osebnih avtomobilov pa se ob tem še vedno povečuje tudi v industrijsko razvitih
državah, vsej skrbi za okolje in občutljivosti za socialna vprašanja navkljub.
Zaradi odvisnosti od avtomobilov smo postali leni. Skoraj vsako tretjo pot, krajšo
od 8 km, v velikih mestih opravimo z avtomobilom. Kratka potovanja prispevajo k
večji onesnaženosti, saj potovanje z avtomobilom na razdalji 5 km ustvari 10-krat več
ogljikovega dioksida na potnika kakor avtobus in 25-krat več kakor vlak. Seveda so
motorna vozila v modernem življenju bistvenega pomena, zato pa bo odgovornejša
raba prinesla številna izboljšanja in mesta naredila čistejša, bolj zdrava in varnejša
za življenje.
V Sloveniji kar 45 odstotkov ljudi živi na območjih s prašnimi delci prekomerno
onesnaženega zraka. Povprečje v Evropski uniji je 28 odstotkov. Predvsem v urbanih
središčih velik del prašnih delcev prispeva promet. Slovenija je zato prejela že več
opozoril Evropske unije. V urbanih središčih se soočamo s slabo urejenim prometom
in dnevno gnečo. Še vedno se v večini avtomobilov vozi samo voznik.
Alternative obstajajo in ena je zagotovo uporaba kolesa.
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Kolo
zgodovine

Kolo kot samostojno
prevozno sredstvo

Starejše
civilizacije
so
bile
prepričane, da se zgodovina odvija
v krogih oziroma, kot to danes
pogosto slišimo, »se ponavlja kot
farsa«. Ko govorimo o kolesu, bi
to znalo biti celo res.
Iznajdba kolesa predstavlja enega od ključnih momentov v
nastanku civilizacij, ki so pozneje
krenile v tehnološki razvoj, zavojevale svet, posegle v naravno
okolje ter celo v vesolje. Nekatere
stare civilizacije, ki so bile obrnjene v
duhovnost in sobivanje z okoljem, npr.
Inki, Azteki, Maji, kolesa niso poznale. Gre
za dejstvo, ki govori zase in obenem kaže tesno,
neločljivo povezanost in soodvisnost človeka in njegovega okolja.
Kolo je bila pridobitev, ki je omogočila izdelavo prvih prevoznih delovnih sredstev,
poznejših strojev, na čemer je zrasla sodobna civilizacija.
Posledice tega razvoja (ki ga – ne samo zaradi veličastnih dosežkov človeškega uma
– ne velja obsojati, prej sprejeti, spoznati in ozavestiti njegove stranske učinke ter
iskati in najti celovite rešitve) so prenaseljenost planeta, nevzdržnen, koristoljubnen
odnos do narave in vsesplošno onesnaževanje.
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Kot samostojno prevozno sredstvo se
je kolo pojavilo okrog leta 1885. Od
takrat, če izvzamemo izboljšave, ki
so jih omogočili novi materiali in
sodobno oblikovanje, se ni bistveno spremenilo.
Po dosegljivih statistikah naj
bi na planetu kolo uporabljala
milijarda ljudi, dvakrat več kot
je uporabnikov avtomobilov, njihovo število pa iz dneva v dan še
narašča.
Še posebej razveseljivo pa je dejstvo,
da je v porastu tudi zavedanje o pozitivnih posledicah uporabe koles na okolje
in tudi na človekovo zdravje.
K promociji uporabe koles prispevajo različne kampanje, inciative ter kreativne akcije.
Leto 2011 je Evropska skupnost razglasila za leto kolesa. Prizadevanjem za promocijo uporabe koles v vsakdanjem življenju se je pridružila tudi Mestna občina Ljubljana z vključitvijo v mrežo mest, ki si prizadevajo pridobiti status mesta kolesarjev.
Zanimiv projekt (Recikel bicikel) je v letu 2010 zasnovala tudi skupina ljubljanskih
študentov. Kot mladinsko pobudo ga je prijavila in izpeljala v okviru evropskega
programa Mladi v akciji. Skupina je začela zbirati zavržena, obrabljena kolesa, jih
obnovila ter stilsko uredila. Po Sloveniji so izvedli več delavnic na različnih javnih
mladinskih dogodkih, kjer so mlade učili pozabljene veščine popravljanja in servisiranja koles.
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2. Tekmovanje v sestavljanju koles

Akcija
1. Delavnica BITI kolo

Ideja o delavnici izdelovanja in popravljanja koles v DIC-u sega v leto 2009, ko je
stekel projekt BITI, v letu 2011 pa bo sledila realizacija. V sodelovanju s skupino Recikel bicikel smo izdelali vsebinski okvire, namenske in objektne cilje ter časovnico
projekta. Med glavnimi namenskimi cilji je ozaveščanje mladih o pozitivnih posledicah rabe koles za zmanjšanje onesnaževanja okolja ter prispevek k zdravemu
načinu življenja. Pri aktivni vključitvi v delavnico mladi pridobijo tudi veščine in
spretnosti popravljanja koles. V delavnici tako lahko udeleženci sami poskrbijo za
vzdrževanje svojega prevoznega sredstva, lahko pa sodelujejo tudi pri sestavljanju ter
stilskem oblikovanju novih – recikliranih koles. Načrtujemo izdelavo večjega števila
koles, ki bodo namenjena izposoji dicarjem.
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Ob Dnevu zemlje v aprilu načrtujemo (kot promocijo delavnice) tekmovanje v sestavlajnju koles. Ekipa iz DIC-a se bo pomerila z ekipami partnerskih skupin, ki so
vključene v dejavnosti skupine Recikel bicikel.
Mednarodna izmenjava projekta BITI, v kateri bodo sodelovali mladi iz drugih evropskih držav, bo (ob video in gledališko-plesni delavnici) izpeljala tudi delavnico popravljana in izdelovanja koles. Želimo, da bi mladi, sodelujoči v izmenjavi, za svoje
potepe po mestu uporabljali tudi kolesa, ki jih bo delavnica usposobila do poletja.

3. Kolesarnica

K promoviranju in vspodbujanju uporabe kolesa sodi tudi razvoj potrebne infrastrusture. Na nivoju mesta so to kolesarske steze, za DIC je to nedvomno kolesarnica. Številna kolesa, ki neorganizirano zasedajo naš prostor, kar kličejo po strehi nad
glavo. Idejo, ki smo jo predstavili na vseh ravneh dicarske skupnosti in je doživela
pozitiven sprejem in podporo, nameravamo uresničiti do poletja 2011.
Lani smo se na novo lotili urejanja funkcionalnega zemljišča DIC-a. Parkirišča tik
ob osrednji stavbi doma smo preuredili v zelenico, letos bo sledila nova kolesarnica.
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BITI mednarodna izmenjava
mladih (2011)

.....................................................................................
Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji, ko je projekt
BITI po treh letih izvajanja v DIC-u potekal tudi na mednarodni ravni.
V knjižici so predstavljene sodelujoče skupine (ob domači še skupini iz Novega
Sada, Srbija, in iz Mostarja, BIH), delavnice, končne produkcije in razmišljanje
mladih iz različnih kulturnih in verskih sredin na temo okolja in sobivanja.
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BITI mediator (2011)

.....................................................................................
Od leta 2008 v DIC-u uspešno poteka usposabljanje dijakov za vrstniške
mediatorje. Vrstniški mediatorji lahko sami vodijo mediacije ali so komediatorji s
šolskim mediatorjem.
V knjižici je predstavljen proces mediacije, izpostavljeni so pozitivni učinki
mediacije; tako za mediatorje, mediante in tudi druge, ki niso udeleženci v
procesu.
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BITI srce (2011)

.....................................................................................
Prostovoljstvo omogoča, da prebudiš najboljše v sebi in to ponudiš drugim prek
prostovoljnega dela. Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, prodoren, velikodušen,
zainteresiran in srčen. Biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno. »Bodi sprememba, ki
jo hočeš videti v svetu.« (Mahatma Gandhi)
V knjižici je predstavljena abeceda prostovoljstva, prostovoljno delo v DIC-u,
podane so tudi informacije o možni vključitvi v prostovoljstvo, doma in v tujini.
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BITI grafiti (2012)

.....................................................................................
»Grafiti niso najnižja oblika umetnosti. Čeprav se je dejansko treba vso noč
plaziti naokoli in lagati mami, je dejansko ta umetniška oblika najbolj iskrena
izmed vseh. Tu ni nobenega vrveža, razstavlja se na nekaterih najboljših stenah,
ki jih mesto lahko ponudi, in nikogar ne odvrne višina vstopnine.« (Banksy, 2005)
V knjižici je predstavljena umetnost grafitov, njena zgodovina, intervju z
grafiterjem, delavnica BITI grafiti, slovar izrazov, koristni linki in še kaj.
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BITI državljan (2013)

.....................................................................................
V črne majice oblečeni fantje in dekleta so s premišljenimi gibi zavzeli zelenico
pred eno od stavb Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti, medtem
ko je udarna glasba daleč naokoli vabila k ogledu ne povsem običajnega
performansa na prostem. »Ni mi dobro!« je v temno noč zavpil eden od
nastopajočih, kakor odmev pa se je za njim ponovil »Nije mi dobro!« bosanskega
kolega. Precej jasno, a hkrati tudi simbolično so tako mladi udeleženci kreativne
izmenjave predstavili svoj pogled na svet in kako se ta danes odziva nanje.(Iz
prispevka D. Valenčič, Hočemo zelenice, prostor in prihodnost, Dnevnik, 10. 7.
2013)
Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji in predstavlja
del zaključnega poročila/refleksije projekta BITI državljan. V knjižici najdemo
opis delavnic, produkcij ter razmišljanja mladih na temo aktivnega državljanstva
in njihove participacije v družbenem življenju.
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BITI v redu (2014)
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Knjižica se ukvarja s procesom samorefleksije in samopodobe, spregovori o točki
srečnosti, manipulacijah razpoloženja in o razvoju čuječnosti.
Publikacija morebiti ob »prvem branju« deluje preveč strokovno in za mlade
bralce (pre)zahtevno. Vendar ko jo preberemo v celoti, spoznamo, da so strokovni
komentarji in pojasnila zgolj nadgradnja, ki sledi temu, kar so tankočutno in tudi
z dobro mero duhovitosti ter lucidnosti zapisali mladi. Če jim je uspelo to, ni
bojazni niti dvoma, da ne bi razumeli (in jih ne bi zanimalo), kar pravita teorija in
intepretatorji.
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BITI gandža (2015)
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Knjižica govori o problematiki, povezani z ilegalno drogo, najpogosteje
imenovano trava.
Namen knjižice je posredovati čim bolj relevantne in uporabne informacije za
mlade, ki se s tem fenomenom neizogibno srečujejo v vsakdanjem življenju.
V knjižici predstavljamo osnovne informacije o rastlini in iz nje pridobljenih
substanc, o zakonodaji v zvezi s proizvodnjo, prodajo in posedovanjem te rastline,
dotaknemo se aktualne družbene debate o legalizaciji marihuane ter za konec
podamo nekaj dejstev in nasvetov, ki jih je dobro vedeti in upoštevati.
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BITI mlad (2015)

.....................................................................................
Knjižica je nastala ob tretji mladinski izmenjavi platforme BITI, v okviru
programa Erasmus+ Mladi v akciji.
Rdeča nit izmenjave in knjižice je iskanje prostorov za kulturno in umetniško
izražanje, aktivno državljanstvo, priznavanje neformalnih kompetenc in iskanje
zaposlitve.
Projekt se je osredotočal na teme in področja, ki povezujejo in družijo mlade
v današnji Evropi, predvsem na socialno-ekonomske izzive ter na nujnost
opolnomočenja mladih s pomočjo različnih zvrsti sodobne umetnosti in medijev.
Predstavljene so skupine, delavnice, dogajanje ter končne produkcije ter
razmišljanja udeležencev okrogle mize, ki so se je udeležili strokovnjaki s
področja dela z mladimi ter udeleženci izmenjave.
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BITI MLAD
Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega projekta, ki se osredotoča na vprašanja trajnostnega razvoja in bivanja v najširšem pomenu
besede. Tematska področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija,
reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja ipd.
Namen projekta knjižic BITI je ozaveščati mlade o resnosti izpostavljene problematike na globalni ravni ter jih spodbujati k trajnostnemu
način življenja in odgovorni potrošnji v vsakdanjem življenju ter lastnem okolju.

KOLOFON

TEKST: Drago Pintarič, Jan Vegelj, Nina Golob
UREJANJE: Nina Golob
LEKTORIRANJE: Manja Klobasa
FOTOGRAFIJE: Luka Kirn, Vanja Miloš Jovanović in Radovan Jaušovec
OBLIKOVANJE: Matej Markovič
PRODUKCIJA: BITI
IZDAJATELJ: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja, 2015
SOFINANCERJA PROJEKTA: Evropska komisija – projekt Erazem+, Nacionalna
agencija Movit, Mestna občina Ljubljana

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objav odraža izključno stališča avtorja.
Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki
jih objava vsebuje.

KDOR NI Z NAMI..
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V okviru platforme BITI je potekala tretja mednarodna mladinska
izmenjava »BITI mlad«, ki je v zasnovi sledila izmenjavam izvedenim v
letih 2011 (BITI mednarodna izmenjava mladih) in 2013 (BITI državljan).

Celotno dogajanje je spominjalo na »festival mladosti«, kot ga je poimenoval
eden od slovenskih tiskanih medijev, in je posledica premišljenega koncepta
in številnih preteklih izkušenj. Toda kaj je tisti vir, skrivnost, gibalo, motiv,
ki rojeva to prizadevnost in vznesenost mladih? Odgovor poznajo številni
mladinski delavci; vedo, da je uspeh vsakega mladinskega projekta povezan
s stopnjo poistovetenja mladih z njim; z zanimanjem, motivacijo, zabavo
in omogočanjem izražanja svojega mnenja. Projekt si morajo lastiti, kar
pomeni, da morajo biti vključeni v vse faze projekta, od ideje do realizacije.

Izdelana metodologija projekta in sodelovanje z istimi partnerji, preverjenimi mentorji ter zunanjimi strokovnimi sodelavci sta se v teh letih
izkazala za veliko prednost, kar se odraža tudi v izjemnih rezultatih
izmenjave. K pomembnosti projekta sta prispevali tudi dobra medijska
podpora ter odprtost projekta za širše občinstvo. Pestro dogajanje in ustvarjalnost mladih sta razblinila poletno vročino ter, počitnicam navkljub,
srednješolski okoliš spremenila v enega najbolj živahnih delov mesta.

Pri projektu BITI smo zadnja leta oblikovali pristop, ki temelji na
stalni in sprotni rasti ter na razvoju kadrovske strukture in projektnih timov. Pri tem udeleženci prejšnjih izmenjav prevzemajo vloge
mladinskih vodij, asistentov in mentorjev. Ob medvrstniškem učenju in delu na projektu tako aktivno sodelujejo v vseh fazah, vključno pri refleksiji in evalvaciji, ki sledita na koncu vsakega projekta.
Za projekt BITI mlad, pri katerem je bilo v ospredje postavljeno neformalno učenje, je to predstavljalo dodatno uporabno razsežnost. Ozaveščanje procesa učenja in na novo pridobljenih znanj ter spretnosti
je omogočilo kvalitetno uporabo orodij za njihovo beleženje, za kar je v
projektu skrbela posebna skupina. Ta je tekom projekta v sodelovanju z
mentorji in udeleženci iskala kriterije za vrednotenje ter oblikovala ustrezne formulacije. Te so bile potem zapisane na potrdilih, ki so jih ob
zaključku izmenjave v tiskani ter elektronski obliki prejeli udeleženci.
Ali so lahko ta na novo pridobljena znanja in veščine »strateška prednost«, ki bo mladim na široko odprla možnosti in jim ponudila obilico
priložnosti pri vključevanju v družbeno-ekonomsko življenje družbe?
Morebiti v tem trenutku še ne v tolikšni meri, kot bi pričakovali,
smo pa prepričani, da je ta čas blizu. In to zaradi preprostega znanega razloga: mladih, razvoja in prihodnosti ni mogoče zaustaviti!
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V okviru projekta BITI mlad smo v času med 20. in 31. julijem 2015 gostili mlade iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije, ki prihajajo iz različnih kulturnih, etničnih in socialnih okolij ter so različnih veroizpovedi.

Poseben poudarek smo namenili tudi neformalnemu izobraževanju. Pridobivanje novih znanj in veščin preko praktičnega dela
na delavnicah, ki temeljijo na izkustvenem učenju, za mlade in
praviloma nezaposlene udeležence v projektu predstavlja posebno
vrednost, saj povečuje možnosti za njihovo zaposlitev in polnopravno
vključitev
v
družbeno-ekonomsko
življenje.
»Učenje učenja« in seznanjanje mladih s sodobnimi modeli beleženja znanja sta bila ključna elementa izmenjave. nosti in medijev.

Rdeča nit mladinske izmenjave je bila problematika mladih; iskanje prostorov za kulturno in umetniško izražanje, aktivno državljanstvo, priznavanje neformalnih kompetenc in iskanje zaposlitve.
Projekt se je osredotočal na teme in področja, ki povezujejo in družijo mlade v
današnji Evropi, predvsem na socialno-ekonomske izzive ter na nujnost opolnomočenja mladih s pomočjo različnih zvrsti sodobne umetnosti in medijev.

202

203

...

SODELUJOČE SKUPINE

Cilji projekta so bili večplastni:

KUD Pozitiv DIC iz Ljubljane deluje v neposredni povezavi z Dijaškim
domom Ivana Cankarja in vključuje dijake, bivše dijake ter druge mladostnike in zunanje strokovne delavce povezane z mladinskim delom v
domu. Dejavnosti skupine Pozitiv segajo na področje medijskih in scenskih umetnosti, kot so: ples in gledališče, publicistična dejavnost, video…
Ob svoji avtorski produkciji se skupina in društvo Pozitiv ukvarjata tudi
s snovanjem in organizacijo večjih in kompleksnejših projektov s področja mladinske kulture, kulture ter mednarodnih sodelovanj in izmenjav
mladih.

- spodbujanje neformalnega izobraževanja, pridobivanje kompetenc,
znanj in veščin ter beleženje novih znanj,
- izmenjava izkušenj, pozitivnih praks in strategij v smeri zaposlovanja
in osamosvojitve mladih,
- spodbujanje empatije, sodelovanja, sprejemanja različnosti s pomočjo
medkulturnega dialoga in učenja ter timskega dela,
- ozaveščanje mladih, izmenjava izkušenj, kakor tudi učenje ustreznih
metod in pridobitev socialnih veščin ter spretnosti.
Delo in raziskovanje sta v dopoldanskem in popoldanskem času potekala
v obliki raznolikih delavnic:
-

Pavarotti centar iz Mostarja deluje v prostorih Glasbenega centra Pavarotti ter nudi glasbeno izobraževanje posameznikom in skupinam.

plesno-gledališka delavnica,
glasbena delavnica,
delavnica za scenografijo, kostumografijo in street art,
video delavnica,
delavnica beleženja znanja (Badgecraft in Youthpass).

V okviru programa so ob delavnicah potekale še predstavitve sodelujočih
skupin, diskusije in okrogla miza na temo »BITI mlad in druženje«.
Ob zaključku so udeleženci rezultate dela predstavili z zaključno, večmedijsko produkcijo na temo mladih.
Tako so imeli mladi na svojem 14-dnevnem druženju na festivalu BITI
mlad priložnost spoznati in izkusiti lepoto in moč takšnega sodelovanja
in povezovanja, ne glede na svoj izvor, preteklost in vsa kulturna pogojevanja, ki so jih bili deležni še do včeraj.
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Združuje dve različni umetniški skupini: mladostnike in starejše igralce,
ki sodelujejo pri Sceni 34 in mlajše, ki prav tako lahko sodelujejo pri nastopanju v skupini Vesela Kornjača. Ustanovitev dveh starostno različnih
skupin je bil eden izmed prvotnih ciljev in namenov Teatra 34, prav tako
pa so želeli ponuditi talentiranim in ambicioznim posameznikom možnost
sodelovanja in izpopolnjevanja svojih veščin.
Medija Art iz Sarajeva je nepolitična in samostojna organizacija, ki strmi
k izboljšanju statusa kulture in umetnosti v družbi. Ukvarjajo se predvsem z ohranitvijo in uveljavitvijo performance art-a, s kulturnim izobraževanjem, gojenjem in vzgajanjem kulturne različnosti ter s podporo
umetnikov iz majhnih mest. Njihovi člani štejejo od 15 do 35 let in delujejo v različnih vlogah pri promociji kulture. Znani so po organizaciji Juventafesta, mednarodnega srednješolskega dramskega festivala, ki letos
poteka že tretje leto zapored. Namen festivala je spodbuditi udeležence k
sodelovanju na področju teatra.

Poleg individualnih poučevanj organizira tudi delavnice z znanimi glasbeniki, koncerte, snemanja in predavanja na temo glasbene industrije,
teorije in poslovanja. Združuje ljudi v širši okolici, ki si želijo kariere na
področju glasbe. V sami osnovi je Rock school Mostar svojevrstna glasbena šola, ki temelji na urbanem in neklasičnem pristopu h glasbi. Poleg
koncertov, ki jih organizirajo, sodelujejo tudi na mednarodni ravni s tujimi državami, kot sta Slovenija in Makedonija.
Teatar 34 iz Novega Sada je eden izmed ključnih zunanjih partnerjev
KUD-a Pozitiv. Lociran na ulici s številko 34, s samo 34. sedeži je eden
izmed redkih zelo domiselno zastavljenih gledališč. Zavzema se za promocijo sodobnih umetniških smeri, vendar pa v glavnini prisega na ohranjanje gledališke tradicije.
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GLEDALIŠKA DELAVNICA

Vsak udeleženec je imel ob glasbeni podpori ter s pomočjo giba in govorice
telesa priložnost, da se izrazi in ustvari lastni prizor. Poudarek je bil na
izražanju čustev z namenom, da se ideja in sporočilo mladega človeka, ki
se v življenju bori za svoj prostor in položaj, dotakneta občinstva. Timsko
delo je bilo tisto, ki je na delavnici vplivalo na celovitost in usklajenost
zaključne produkcije, v katero so bile vključene tudi ostale delavnice.

Mentorji: Bogdan Janković, Damir Kustura, Gea Erjavec, Jasna Diklić,
Miha Maver
Udeleženci: Sanjin Arnautović, Saša Krmpotić, Esma Numanović, Lejla Džanović, Tea Šimić, Nedim Džinović, Filip Radovanović, Julija Brudar, Monika Šinkovec, Teodora Grujić, Predrag Miladić, Jelena Knežević,
Nikola Arsić, Nikola Šućur, Teodora Vrankic, Nađa Vukorep, Svetlana
Milosavić, Vanja Matović, Milan Novaković
Na gledališki delavnici so udeleženci preko performansov sestavljali medgeneracijska sporočila, povezana s tematiko izmenjave BITI
mlad. Končna produkcija je nastala skozi proces, ki so ga kreirali mladi
udeleženci.

GLASBENA DELAVNICA
Mentor: Orhan Maslo
Udeleženci: Jelena Kovač, Karla Lozančić, Dario Vukoja, Antonija Batinić, Ana Papak, Adrijan Marinčić, Josip Budeš, Tvrtko Bagarić, Žan
Žigon, Tine Vidmar
Glasba je govorica mladih, zato smo na rock delavnici ustvarjali glasbo
kot izraz ljubezni in sodelovanja. Udeleženci so razvili spretnosti socialnega učenja, pridobili nova glasbena znanja in sodelovali pri nastajanju
končne produkcije.
VIDEO DELAVNICA
Mentor: Boštjan Božič, Radovan Jaušovec
Udeleženci: Dušan Janković, Stojan Janković, Vuk Radošević, Srećko Milosavljević, Vanja Miloš Jovanović, Luka Kirn, Martina Mohorič
Na video delavnici so udeleženci skrbeli za vsakodnevno fotografsko in
video dokumentiranje projekta, sproti pa so nastajale tri manjše video
produkcije ter dokumentarni film Biti mlad.
Udeleženci so razvili in pridobili znanja s področja filmske in fotografske
reportaže, dokumentarnega filma, video scenografije, različnih tehnik
snemanja videov in filmske montaže. Pridobili so znanja in sposobnosti načrtovanja (sinopsis, scenarij, zgodba), snemanja, postavitve filmske
luči in urejanja.
SCENOGRAFIJA, KOSTUMOGRAFIJA, STREET ART
Mentorja: Matej Markovič in Damir Raković
Udeleženci: Natalija Kosmač, Brigita Škoberne, Nika Vidovič, Katarina
Stojanovic, Angela Vučurević
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OKROGLA MIZA
V sklopu projekta je bila organizirana okrogla miza, na katero smo povabili naslednje strokovnjake: dr. Metko Kuhar, dr. Uroša Grilca, gledališko
in filmsko igralko Jasno Diklić, vodjo Teatara 34 v Novem Sadu, Bogdana
Jankovića, in filmskega ustvarjalca Želimirja Žilnika. Ti so z veseljem ponudili svoj pogled na izbrano temo ter nasvete in smernice za izboljšanje
trenutnega stanja.
Dr. Metka Kuhar, socialna psihologinja in komunikologinja, se je osredotočila predvsem na statistične podatke, pridobljene v študijah Univerze v Ljubljani. Opozorila je na problematiko definiranja mladosti kot
starostne dobe med 15. in 29. letom, saj se starostne omejitve razlikujejo
od države do države in so mogoče tudi eden izmed razlogov za tako slabe
slovenske rezultate.

...
Tokrat smo na izmenjavi povezali scenografijo, kostumografijo in street
art. Udeleženci delavnice so v sodelovanju z ostalimi delavnicami pripravljali scenografijo za končno produkcijo. Na delavnici so pridobili številna znanja s področja grafičnega dizajna, vizualne umetnosti in tehnik
ustvarjanja grafitov. Sodelovali so pri nastajanju končne produkcije in
poskrbeli za scenografijo in kostumografijo ter razstavo stencilov.
RAZISKOVALNA DELAVNICA DRES
(dokumentiranje, raziskovanje, evalvacija)
Mentorica: Nina Golob
Udeleženci: Žan Dolinar, Jan Vegelj, Maruša Kožman
Na raziskovalni delavnici smo se lotili raziskovanja spletnega beleženja znanja. Raziskovali smo nastajajoč sistem elektronskega beleženja
znanja – Unique Learning Badges – ter kreirali značke s pomočjo orodja
za oblikovanje značk izkušenj, imenovanim Badgecraft. Beleženje pridobljenega neformalnega znanja je zagotovo prispevalo k dodatni vrednosti izmenjave. Udeleženci in mentorji so tako ob Youthpassu za svoje
sodelovanje na izmenjavi kot priporočilo prejeli tudi broške oz. badge v
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Kar definira problematiko mladih v tem obdobju in na kar so osredotočene
raziskave, ki se ukvarjajo s tem, so vprašanja povezana z izobraževanjem
mladih, z reševanjem njihovih stanovanjskih težav in osamosvajanjem od
staršev ter z njihovimi partnerskimi zvezami in ustvarjanjem družine.
Pri vseh izpostavljenih problemih se opaža podaljševanje in odlaganje
teh ‘procesov’. Tako je pri slovenski mladini opaziti zelo veliko število
vpisov v višje in visokošolske programe, vendar je osip kar 35 odstoten.
Izpostavila je tudi dejstvo, da se od leta 1990 naprej podaljšuje doba
odraščanja zaradi podaljšanja dobe študija in težje pridobitve zaposlitve.
Kot zanimivost bi lahko izpostavili dejstvo, da vrednote mladih niso tako
hedonistične, kot bi pričakovali, ampak vključujejo predvsem prijateljstvo, zdravje in družino. Kuharjeva je ob tem omenila tudi sodelovanje s
Fakulteto iz Novega Sada, kjer raziskave kažejo na veliko podobnost med
državama z izjemo trajanja mladosti, ki po srbski metodologiji razvrščanja mladih traja do 35. leta.

Priznana gledališka in filmska igralka Jasna Diklić je poudarila, da se
obdobje mladosti razlikuje od države do države ter da razlike med mladimi v Ljubljani in preostalimi evropskimi državami, predvsem pa mladimi
v Sarajevu, zagotovo obstajajo. Mladi se po njenem mnenju razlikujejo
predvsem glede na priložnosti in po zaupanju, ki so ga deležni, kar jim
daje možnost, da se izognejo negativnim vzorcem družbene ideologije,
oziroma zaprisežene religije in se razvijejo kot samostojne, svobodne in
odgovorne osebe.

Dr. Uroš Grilc, vodja Urada za mladino na oddelku za kulturo Mestne
občine Ljubljana (MOL), je predstavil ključna cilja projekta Mladi
2014 – 2024: oblikovanje mladinskih centrov in vplivanje na področje
zaposlovanja s pridobivanjem kompetenc. Trenutno deluje 80 organizacij,
ki se ukvarjajo z mladimi, vendar pa ima občina v načrtu odprtje še dvajset t.i. četrtnih centrov, kjer bi mladi lahko pridobili različne poslovne in
kreativne kompetence.

Bogdan Janković, igralec in vodja gledališča Teatar 34 v Novem Sadu, je
prav tako kot njegova predhodnica izpostavil osebne izkušnje. Pri njih se
teater ohranja tako, da se ustanavljajo mali amaterski teatri, ki poleti
z danimi sredstvi sicer še delujejo, pozimi pa ne morejo pokriti niti osnovnih stroškov. Rešitve, ki jih politika nudi na tem področju, so v večji
meri neustrezne, situacija pa se ne izboljšuje. Dodal je tudi, da se, statistično gledano, mladina v Srbiji ne razlikuje od mladine v Sloveniji. Kot
dolgoletni sodelavec KUD-a Pozitiv pa je tudi potrdil, da so za uspešno
ustvarjanje zelo pomembne medkulturne izkušnje, ki jih pridobijo mladi.
Želimir Žilnik, filmski ustvarjalec in pedagog, je odraščal v precej drugačnih časih, počasnejših in preprostejših, brez vseh komunikacijskih
naprav. Prvotno znan po dokumentarnih filmih spornih tematik in
družbenem aktivizmu je Želimir Žilnik verjetno najbolj primeren sogovorec o razvoju položaja mladih v zadnjih petdesetih letih.
V času hipijevstva, leta 1968, se je mladina verjetno tako kot danes
spraševala, ali je mogoče izvesti družbeno spremembo. S pomočjo osvetljevanja dogodkov sodobne zgodovine in razvoja držav ter sveta v drugi
polovici 20. stoletja nam je domiselno ilustriral zgodovino sprememb in
ključne dejavnike, ki so vplivali na status mladih; vse od protestov proti
vojni v Vietnamu, razvoja socialistične države, razpada Jugoslavije do
današnjih povsem aktualnih tem, kot so elektronska tehnologija in multimedija.
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RAZMIŠLJANJE UDELEŽENCA
IZMENJAVE

Okrogla miza je sodelujočim ponudila informacije, osebne poglede, izmenjavo izkušenj ter primerjavo položaja mladih v različnih okoljih. Kar mladi v Sloveniji dojemajo kot problem, je za njihove vrstnike v Srbiji in še
posebej v BIH-u le »sladka skrb«. To v določeni meri zagotovo drži, ne gre
pa spregledati, da ima razvito evropsko okolje hkrati tudi drugače standarde in do mladih posledično drugačna pričakovanja. V tem smislu gre
mogoče ponoviti in si zastaviti vprašanje, ki si ga je v razpravi zastavil
Želimir Žilnik - ali sodobna, tehnološko avtomatizirana, informacijska in
vse nadzirajoča družba sploh potrebuje mlade?

Sanjin Arnautović, 25 let, Bosna in Hercegovina
»Mladost, izkoristi moč!«
Če se izrazim poetično, potem biti mlad pomeni poletje, peščeno plažo,
sončni zahod, koktejl, en ležalnik in dvoje zaljubljenih ljudi. Mislim, da
je mladost najbolj romantično življenjsko obdobje, tako kot je poletje najlepši del leta. V poletnih mesecih smo na počitnicah, brezskrbni, brez
stresa in sproščeni tako, kot je sproščena mladost. Takrat nas sonce najbolj greje, razen takrat, ko nam dež prekriža načrte in nanj ne moremo vplivati. Dež prihaja nepovabljen in ko te ulovi nepripravljenega, se
zmočiš. Dež na Balkanu pada neprestano in starejši kot si, bolj se te
dotakne in bolj te boli.
Naj pada dež, proti temu se nekako še lahko borim in to sprejmem, a
ne morem se boriti vedoč, da mladi samo sedijo in opazujejo, da dežuje.
Mislim, da je to zato, ker je dež razmočil knjige; besede in črnilo sta se
razmazala, izobraževanje je na zelo nizkem nivoju in jaz, bedak, pričakujem študentske proteste. Mah, kakšni protesti, ko pa vsak študent misli,
da pri drugem študentu pada drugačen dež. Če že plačujem najemnino, jo
želim plačevati v evrih ali dolarjih.
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To zame v današnjih časih pomeni biti mlad: biti pri polnih močeh in vso
to moč usmerjati v iskanje načina za plačilo najemnine – v evrih ali pa
v dolarjih. To je problem številka ena današnje mladine. Ne želim biti
pesimističen, a mislim, da za ta problem rešitev ne obstaja. Seveda so
tu rešitve za posameznike, ampak za generacije in generacije mladih (od
katerih so se nekateri že postarali) rešitve ni. Morda obstaja, a le če bi se
te mlade generacije zavedle svoje številčnosti in moči. Sami ne moremo
storiti ničesar, le skupnost je ključ do uspeha. Samo s pomočjo drugih in
s sodelovanjem lahko namreč zgradimo svojo barko, ki nas bo rešila pred
dežjem in potopom. Spomnimo se, da je Noe ni zgradil sam – pomagala
mu je družina – zato ne pozabimo, da smo mi vsi ena velika družina!
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..JE ZA NAMI!

PROGRAM IZMENJAVE
20. 7. 2015 Predstavitev udeležencev
21. 7. 2015 Slovenski večer: plesno-gledališka predstava Teatra Pozitiv:
Matica
22. 7. 2015 Bosanski večer: predstavitev skupine Medija Art iz Sarajeva
23. 7. 2015 Srbski večer: predstavitev skupine Teater 34 iz Novega Sada
27. 7. 2015 Hercegovski večer: predstavitev skupine Rock šola iz Mostarja
27. 7. 2015 Javna okrogla miza: »BITI mlad« / udeleženci izmenjave z
gosti – strokovnjaki s
področja mladinskega dela
30. 7. 2015 Predstavitev zaključne produkcije projekta »BITI mlad«
31. 7. 2015 Podelitev youthpassov in elektronskih bedžev udeležencem

SPREMLJEVALNI PROGRAM
21.
22.
23.
24.
24.
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7. 2015
7. 2015
– 29. 7.
7. 2015
7. 2015

Želimir Žilnik, dokumentarni film: LogBook Serbistan
Siniša Gačič, dokumentarni film: Boj ZA / A Fight For /
2015 Video projekcije neodvisnih filmov
Obisk kulturno vesoljskega programa Ksevt v Vitanju
Obisk športno reakreativnega centra Rogla
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BITI Pozitiv 20 (2016)

.....................................................................................
Knjižica je izdana ob 20. obletnici delovanja skupine Pozitiv. Napisana je v obliki
biltena, kjer so popisani in predstavljeni seznami udeležencev različnih zasedb,
produkcij in projektov v različnih (gledaliških, plesnih, video, publicističnih,
glasbenih, likovnih in večmedijskih) dejavnostih s popisi nastopov in uspehov
(priznanja in nagrade), doseženih v obdobju dvajsetih let. V času izida knjižice
je skupina Pozitiv za svoj prispevek na mladinskem področju prejela državno
priznanje.
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BITI Pozitiv, 1996-2016
Urejanje: Nina Golob, Vera Kraševec, Drago Pintarič
Oblikovanje: Matej Markovič
Izdal: KUD Pozitiv, 2016
Za izdajatelja: Drago Pintarič
Tisk: Prografika
Naklada: 300 izvodov
Odbor za pripravo jubileja:
Borut Bučinel, Žan Dolinar, Nina Golob, Radovan Jaušovec, Vera Kraševec, Matej Markovič, Miha Maver, Martina
Mohorič
Pomoč pri realizaciji programa:
Blaž Bačar, Nejc Bahor, Bara Kolenc, Andrej Hribar, Tine Vidmar, Matjaž Zorec , Žan Žigon

Knjižica je izdana ob 20. obletnici skupine Pozitiv.

2

224

Alja Adam, Neslihan Akbulut, Azra Akšamija, Žiga Aljaž, Gašper Antauer,
Luka Antič, Anže Antolič, Lovro Ašič, Petar Atanacković, Damir Avdič,
Blaž Bačar, Franci Bačar, Marko Bačnar, Nejc Bahor, Elma Bajramoska,
Luka
Bartol, Nadja Batistič, Brigita Bedek, Denis Beganovič, Leja
Benedičič, Uroš Benedik, Peter Berložnik, Borut Bernik, Maja Bertole,
Anja Bizjak, Saša Bizjak, Tjaša Bizjak , Katja Bogataj, Jože Bogolin ,
Boštjan Bone, Boštjan Božič, Ivana Božič, Snežka Bračun, Marko Bradica,
Gregor Bralič, Beti Bratina, Lucijan Bratuš Suzana Brbovič, Dejan Brečko,
Tomaž Breznikar, Julija Brudar, Asta Brumen, Anton Buček, Borut Bučinel,
Boris Buden, Dikici Bugrahan, Barbara Bulatovič, Sara Bungartz , Sonja
Čandek, Martin Capatinta, Sandi Cej, Marko Čekada, Maja Čemažar, Mitja
Cerkovnik, Jernej Černalogar, Timotej Černjač, Urška Cesar, Estera Cetin
,Lucijan Cetin, Hana Cimperman, Miko Coif, Metka Čok, Vid Čopi, Jasenko
Čučurović, Katja Curk, Luka Curk, Neja Curk, Tjaša Čuš, Marko Cvejić,
Irena Cvek, Igor Dabižljevič, Bojan Dekleva, Olgu Demir, Mateja Demšič,
Blaž Doblekar, Sabina Dobrajc, Nina Dodlek, Žan Dolinar, Saša Dolinšek,
Mirko Đorđević, Jure Drobnjak, Tina Drole, Veljko Džapič, Roberto Eghrari
Iradj, Muhamed Elšani, Gea Erjavec, Gruša Erjavec, Lara Erjavec, Lea
Fabjan, Uroš Ficko Urška Fidel, Nora Fingsheidt, Nejc Fon, Matjaž Frangež,
Monika Fric, Peter Gabrič, Erik Garbajs,Leon Andreas Gejer, Marija Gerdej
Poljanšek, Rok Germovšek, Aleš Gibičar, Maja Glavač, Andrej Glažar, Samo
Gnezda, Nina Golob, Tom Gomizelj, Katarina Gorenc, Uroš Gorenc, Špela
Gorjan, Tjan Gostiša, Vita Gradič, Zoran Grgič, Uroš Grilc, Klemen Guštin,
Štefan Habe, Sanja Halb, Karla Hari, Nina Hočevar, Mateja Hohnec, Ciril
Horjak, Cecile Horreau, Marko Horvat, Sandi Horvat, Žiga Horvat, Matej
Hotko, Karin Hrga, Andrej Hribar, Mojca Hribar, Kristijan Ilič, Miha Indihar,
Luka Ipavec, Sebastjan Jagarinec, Maja Janeš, Teja Janeš, Brane Janežič,
Tanja Jankovec, Bogdan Jankovič, Dušan Janković, Marko Janković, Stojan
Janković, Vuk Janković, Nik Jarh, Radovan Jaušovec, Bojan Jelovšek, Filip
Jembrih, Marko Jenič, Ana Jerkič, Eva Jeršin, Hana Jesih, Tanja Jolič,
Vanja M. Jovanovič, Tajda Jug, Marko Jurečič, Matjaž Kafol, Maša Kagao
Knez, Jelena Kantar, Barbara Kapelj, Alja Kapun, Emil Karajić, Julij Karin,
Jaka Kastelic, Amadeja Kaučič, Tilen Kemperle, Nuša Kerin, Andir Keskin,
Stanislav Kink, Luka Kirn, Urška Klajn, Manca Klanjšek, Eva Klinc Ana
Knez, Aleksij Kobal, Jerneja Kobe, Matjaž Kofol, Ksenija Kokošin, Bara
Kolenc, Patrik Komljenović, Izidor Kopavnik, Neven Korda, Toni Kordič,
Luka Korenčič, Jure Koritnik, Jerneja Korošec, Drago Kos, David Kosec,
Suzana Košir, Natalija Kosmač, Uroš Kosovel, Andrej Kovač, Benjamin
Kovač, Klea Kovačič, Matic Kraševec, Miha Kraševec, Vera Kraševec, Mury
Krasnik, Urška Križman, Mladen Krkać, Mateja Krušlin, Zorica Kuburić,
Metka Kuhar, Urška Kukec, Sara Kuret, Dejan Kušer, Damir Kustura, Ana
Lakatoš, Zoran Laketa, Aleksandra Lamut, Špela Lavrenčič, Marko Lavrin,
Sandi Lenko, Maja Lovrenov, Sašo Maček, Mirjam Mah, Marek Makuc,
Sara Malačič, Jovana Manojlović, Matija Marion, Đorđe Marković, Matej
Markovič, Vito Markučič, Orhan Maslo, Bojan Matjašič, Igor Matkovič,
Miha Maver, Andrej Mavrič, Erik Mavrič, Urša Mazelj, Ahac Meden, Maj
Meden, Nina Merkoci, Tomaž Mezgec, Anton Mikelj, Urška Mikelj, Maja
Mikuletič, Sandi Mikuž, Tomaž Milač, Srečko Milosavljević, Miro Mišljen,
Aleš Mlakar, Mateja Mlakar, Nika Mlakar, Sara Mlakar, Tjaša Mohar
,Grega Mohorčič, Martina Mohorič, Yuliya Molina, Jaša Montani,Janže
Mori, Miha Možina, Matjaž Mrak, Andreja Mršnik, Aljoša Murn, Igor
Muršič, Rajko Muršič, Meri Musa, Marija Nabernik, Miha Nagode, Mira
Narobe, Tomaž Nedoh ,Rok Nemanjič, Boris Nemet, Katarina Nikolov,
Aljaž Novak, Kristina Oberžan, Manja Obid, Alan
Ograjenšek, Blaž
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20 let predstavlja spoštovanja vredno obdobje.
Vsem, ki smo ob Pozitivu od njegovih začetkov,
se ta čas prekriva z našimi najbolj ustvarjalnimi
leti. Pomembno je vplival na to kar smo, oziroma
kar smo postali. Sooblikoval je naše življenjske
orientacije, morebiti celo usode. Hkrati ne dvomimo,
da ni nič manj pomemben tudi za ostale, ki so se nam
pridružili pozneje ali šele pred kratkim. Prepričani
smo, da je Pozitiv v svojem dosedanjem delovanju
opravil svoje poslanstvo.
Vplival je na mnoge, ne glede na to ali so se v
njegovem ustvarjalnemu okolju gibali dlje časa, zgolj
občasno ali pa so bili le njegovi simpatizerji.
Kar je nesporno in ni mogoče zanikati so znanja in
spretnosti, ki smo jih mnogi pozitivci s sodelovanjem v
neštetih dejavnostih razvili in pridobili ter jih danes tudi
poklicno uporabljamo.
Govoriti in razpredati o sebi je težko, še težje je
presojati in vrednotiti prehojeno pot.
To »sodbo« prepuščamo vam in vam v obliki
različnih podatkov ponujamo nanizana dejstva, ki
sledijo v nadaljevanju.
Publikacija, ki je pred vami je dejansko
bilten, namenjen nam pozitivcem, da se v
njem najdemo in prepoznamo, a vendarle
z ambicijo, da svoje delo in dosežke
predstavimo tudi drugim. Za vse, ki boste
knjižico prebrali upamo in verjamemo, da se
vam bo izrisala podoba kontinuirane poti, ki
jo še vedno zasledujemo.
Kakšna bo prihodnost Pozitiva, kaj vse nas še čaka, ne
vemo in niti ni pomembno. Nič bolj kot ni bilo takrat, ko
smo se odločili, da izdamo prvi časopis. Vse, kar je sledilo je
prihajalo samo od sebe.
Zagotovo pa vemo, da je Pozitiv vedno bil, je in bo kos izzivom
ter potrebam časa in okolja, ki ga obkroža.

Drago Pintarič

4

226

227

5

1. 1996 – 2000 / Ustanovitev skupine, od časopisa do gibanja, prvih produkcij in
projektnega dela
- Časopis Pozitiv, sestanek iniciativnega odbora, marec, 1996 – »nedolžni začetek«, želja izdati časopis:
povedati, se izraziti …
- Izid 1. številke in organizacija predstavitve kot posebnega dogodka, junij 1996 – gledališki performans in godba na
pihala na dicarskem dvorišču: pozitiv postaja gibanje …
- Stenski časopis »Pozitiv te gleda«, 1996 – postavitev »živega« medija, z namenom sprotne komunikacije z dicarskim
občestvom: odražati in vplivati ...
- Rock in video delavnica in nastopi v Starem Gleju, 1996: biti slišan in viden ...
- Inovacijski projekt: »Pozitiv proučevanje medijev« / Zavod za Šolstvo in MSŠ / začetek projektnega dela, 1997 –
2001 / artikulacija raziskovalnega dela in produkcije: pozitiv postane projekt ...
- Projekt preprečevanja zasvojenosti Pozitiv proti pozitHIVu / MOL / 1997 – 2015 / prvi sofinacirani projekt s strani
MOLa: »pozitivno nad droge« …
- Sodelovanje pri pripravi in izvedbi Jubileja: 112 let Marijanišča, 50 let DICa – Pozitiv se postavi ob bok
predhodnikom – velikanom: tradicijo doživi kot moč, zavezo in inspiracijo …
- Ustanovitev Gibalnega teatra Pozitiv, 1997. V DIC se povrne gledališče iz 50-tih, v obliki giba in plesa ...«
- Pozitiv light, straniščni časopis / časopisek za kritično prebavo medijev in odprtost / 1998. Izvirni, duhoviti časopis
v obliki flyerja: pikrost ter ustvarjalnost na pravem mestu in v pravem trenutku …
- Prva predstava »Mora 7x nora« prvič na festivalu Podobe trenutkov v CD, 1998 / vstop na veliki oder: srečanje z
andrenalinsko zasvojenostjo takratne in sledečih generacij …
- Plesnogledališka predstava »Dargop, duh pograda« / predstava s številnimi ponovitvami doma in tudi v tujini,
1999: užitek, slava, samopotrditev, samozavest, radost in še enkrat užitek …
- Z – film, premiera v Kinoteki, sodelovanje na filmskih in video festivalih doma in v tujini / 1999. Velika produkcija
za začetek: začetek načrtne in kontinuirane video produkcije skupine …

2. 2000 – 2002 / ustanovitev kulturno umetniškega društva KUD Pozitiv in razmah
projektnega dela
- Ustanovitev KUDa Pozitiv / skupina dobi formalno pravni status društva in nevladne organizacije, 2000: dodatni
kontekst, dodatne vsebine, nove priložnosti in možnosti …
- Pozitiv digital / spletni časopis, 2001. Nova edicija časopisa tokrat v elektronski obliki: rastemo s tehnologijo in
tehnologija z nami …
- Izvedba projekta »Portal DIC« / sofinancer Ministrstvo za informacijsko družbo, 2001. Postavitev uradne
interaktivne spletne strani zavoda: Pozitiv raste z DICem in DIC s Pozitivom …
- Izvedba mednarodne izmenjave mladih »Gib univerzalni jezik«, sodelovanje z Zavodom za gluhe in naglušne / EU
program Mladina, 2001 / soočanje z različnostjo in uspešna izvedba prvega mednarodnega projekta!
- Izvedba razvojno aplikativnega projekta: Dijaški dom kot odprt prostor kreativnega preživljanja prostega časa,
osebne rasti in vseživljenjskega izobraževanja / MŠŠ, 2002. Prvi integrativni projekt / platforma s področja
izkustvenega učenja in neformalnega izobraževanja …

3. 2002 – 2004 / Kreatorij DIC - pridobitev večnamenskega mladinskega prostora
- Otvoritev večnamenskega prostora Kreatorija DIC, 2002: »pridobitev primernega telesa, za veliko
prekipevajočo dušo« …
- Gibalni teater se preimenuje v Teater Pozitiv (2002). Nove prostorske možnosti so omogočile več produkcij in
gledaliških zasedb hkrati: dijaki, člani prvih zasedb, postajajo asistenti, mentorji …
- Izvedba mednarodne izmenjave mladih NoMans Land/Nikogaršnja zemlja / EU program Mladina, 2002, velika
mednarodna več partnerska izmenjava z anti-ksenofobno tematiko: različne scenske in multimedijske delavnice s
številnimi in kakovostnimi končnimi produkcijami …
- Izvedba projekta »Četrtkov večer« / Mol – Urad za mladino, 2003. Začetek stalnega tedenskega programa
v Kreatoriju DIC kot ena od preventiv zoper porasta (ne)varnih večernih zabav dijakov na prostem: četrtek,
nadomestni dicarski dan za »petek in metek« …
- No man’s land 2 in sodelovanje na festivalu uličnega gledališča »Teatro del Strada«. Nadaljevanje istoimenskega
projekta v Neaplju, 2003: »La familia« - učenje na pravem kraju in to od najboljših …
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4. 2004 – 2009 / širitev projektnega dela na nacionalno in mednarodno raven
- Izvedba projekta Večnamenski mladinski prostor Kreatorij DIC / MRSŠ – Urad za mladino RS / 2004 – 2016.
Začetek sofinanciranja KUDa Pozitiv kot NGO in stalnega tedenskega programa v Kreatoriju DIC: sistemsko (letno)
financiranje, prispevek k kontinuiteti kvantitete in kvalitete dela …
- Zasnova in realizacija projekta Petrovaradin Tribe/Petrovardinsko pleme (dokumentarni film, razprava in
publikacija – festival EXIT 05) / European Cultural fondation, LJ, ZG, NS, 2005. Mednarodni sociološki videoraziskovalni projekt kot posledica doseženega nivoja znanja in veščin, izpeljava projekta v tujini. Vstop Pozitiva na
mednarodni parket …
- Praznovanje 10. obletnice skupine Pozitiv, DIC, 2006: vstati, se prešteti in obstati ...
- Marš na kulturo! Raziskovalni projekt na temo mladi in kultura; izdaja publikacije in produkcija dokumentarnega
filma / MŠŠ, 2007. Je kultura za mlade psovka ali vrednota?
- Razdeljeni bog/Divided GOD - obsežen mednarodni sociološki video-raziskovalni projekt v petih evropskih državah
in mestih na temo religije /EFC, Movit NA mladina, 2007 – 2008: so religije del rešitve medkulturnih konfliktov
ali del problema?
- Konferenca Razdeljeni BOG / Ljubljana, Mestna Hiša, 2008. Zaključna mednarodna konferenca: Pozitiv za mesto,
mesto za Pozitiv …
- Status društva v javnem interesu, na področju kulture / Ministrstvo za kulturo, 2008 – potrditev prispevka
društva na področju mladinske in ljubiteljske kulture.

5. 2009 – 2012 / platforma BITI in pridobitev statusa organizacije javnega značaja
na področju neformalnega izobraževanja
- BITI / MOL, 2009 – izoblikovanje enotne in trajnejše vsebinske projektne platforme za vse tekoče projekte:
platforma za tekoče tisočletje ...
- Mladinski delavec / nacionalni projekt ESS (Evropski socialni skladi),
- konzorcijski partnerji v projektu ESS / 2009 – 20012. Vključitev in sodelovanje pri razvoju modelov neformalnega
in formalnega izobraževanja za profil: mladinski delavec …
- Status društva v javnem interesu na področju dela z mladimi / MRSŠ - Urada za mladino, 2012. Potrditev
prispevka društva na področju pedagoškega dela in neformalnega izobraževanja.

6. 2013 – 2016 / širitev platforme BITI na mednarodni ravni, obuditev časopisne
dejavnosti, sodelovanje pri vzpostavljanju mednarodne mreže mladinskih
festivalov

-Mednarodni izmenjavi mladih BITI državljan (2013) in BITI mlad (2015) / Mladi v akciji in Erazem+. Kvalitetni
preverjeni partnerji, kvalitetne končne produkcije …
-Sodelovanje pri iniciativi ustanovitve festivala srednješolskih gledališč Juventafest v Sarajevu in uspešno sodelovanje
na dosedanjih treh festivalih (2013, 2014 in 2015). Dnevi multikulturnega učenja, druženja in slave: »zvezde
Sarajeva« …
- Triper, izhajanje nove, pete edicije dicarskega časopisa in četrte pozitivove, 2013. Nadaljevanje časopisov: Mi mladi,
Pozitiv, Pozitiv light, Pozitiv digital, Triper - vrnitev časopisa in časopisne dejavnosti: novi ljudje, novi časi,
nove ideje ...
- Iniciativa KUDa Pozitiv, vzpostavitve mreže mladinskih festivalov na področju jugovzhodne Evrope: Transgeneracije,
Juventafest in Kotorski festival ter priprava skupne aplikacije Kreativna Evropa za trajnejše sodelovanje in nadaljnjo
širjenje mreže sodelovanj v tem delu Evrope, 2016: iskanje in širjenje fizičnega prostora za kreativno druženje
in sodelovanje mladih, brez meja in ograj …
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Od leta 1996 do vključno 2016 je bilo s strani različnih sofinancerjev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
potrjenih in sofinanciranih 224 projektov. V to številko so všteti vsi projekti: večletni, celoletni, mednarodni ter tudi
posamezne samostojne produkcije.
Izpostavljamo 20 top projektov. Navajamo jih po kronološkem redu z navedenimi sofinancerji/lokalni, nacionalni,
evropski.

1. Pozitiv - proučevanje medijev s poudarkom na pedagoškem ter kreativnem izrazu / MŠŠ,
MOL, 1997;

16. BITI mednarodne mladinske aktivnosti, Mostar in Novi Sad / MOL, 2012;
17. Organizacija 5. mednarodne konference Platforme EU za medkulturni dialog, 2012;
18. BITI državljan, mednarodna izmenjava mladih v Ljubljani / MOVIT NA mladina, mladi v
akciji/MOL, 2013;
19. BITI » Tretje«, mednarodna izmenjava mladih v Novem Sadu / MOL, 2014;

2. Pozitiv proti pozitHIVu / MOL, 1997;
3. GIB -univerzalni jezik / MOL, Movit NA MLADINA, 2001;

20. BITI mlad, mednarodna izmenjava mladih / mladi v akciji/MOL, 2015.

4. Dijaški dom kot odprt prostor kreativnega preživljanja prostega časa,
osebne rasti in vseživljenjskega izobraževanja / MŠŠ, 2002;
5. No Man’s Land/Nikogaršnja zemlja/ EU-program mladina, JSRSKD,
MOL, 2002;
6. No Man’s Land/Nikogaršnja zemlja/ izmenjava Neapelj / MOVIT
NA mladina, 2003;
7. Večnamenski mladinski prostor Kreatorij DIC / MŠŠ, MOL,
2004;
8. Gledališče in Gib kot orodje premostitve kulturnih,
nacionalnih in drugih delitev / MOVIT, NA mladina, 2004;
9. La nuit de Ljubljana, La nuit the Amsterdam / EFC - European
Cultural Fondation, 2004;
10. Petrovaradinsko pleme/Petrovaradin Tribe / EFC - European Cultural
Fondation, 2005;
11. Marš na kulturo! / partnersko sodelovanje z zamejskima mladinskima
gledališkima skupinama: Šentjanž (Avstrija), Kontovel (Italija) / MŠŠ, 2007;
12. Razdeljeni bog/Divided GOD / projekt s področja medkulturnega dialoga, partnersko
sodelovanje s skupinami iz Berlina, Istanbula, Mostarja in Novega sada / EFC, Movit NA
mladina, MOL, 2007 – 2008;
13. BITI / MOL, 2009;
14. Mladinski delavec - razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za NPK
- nacionalno poklicno kvalifikacijo / konzorcijski partnerji v nacionalnem projektu ESS
(Evropskih socialnih skladov) / 2009 - 2012;
15. BITI mednarodna izmenjava mladih, Ljubljana / MOVIT NA mladina, 2012;
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Janis, neznana biografija, 2003

Režija: Tomaž Štrucl / Izvajalci: Peter Berložnik, Miko Coif, Jure Drobnjak, Lea Fabjan, Sebastjan Jagarinec, Sara
Kuret, Manjana Zadravec / Scenarij: Tomaž Štrucl in izvajalci / Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl / Kostumi:
Suzana Košir / Vodenje tona: Uroš Gorenc / Računalniška animacija: Marko Vidmar / Oblikovanje: Atej Tutta
Jaušovec, Sandi Lenko, Jelena Prahovič, Mojca Sarjaš, Robi Vlah, Dida Zakelšek / Režija, koreografija in strokovno
vodstvo: Sebastjan Starič / Avtorska glasba in vodenje tona: Borut Praper / Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl /
Oblikovanje: Mira Narobe

Planet DIC, 2001

Avtor: Sebastjan Starič in izvajalci / Mentor: Drago Pintarič / Izvajalci: Maja Bertole, Borut Bučinel, Jernej
Černalogar, Radovan Jaušovec, Sandi Lenko, Miha Maver, Marija Nabernik, Manja Obid, Mojca Sarjaš, Dida
Zakelšek, Andrej Mavrič / Režiser: Sebastjan Starič / Scenarij: Sebastjan Starič, Drago Pintarič in izvajalci /
Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl / Video: Matjaž Mrak, Andrej Kovač. Miha Klep/ Vodenje tona: Borut Praper /
Scenografija, kostumi in design: Suzana Košir, Vera Kraševec, Mira Narobe

Če, če, če … bula, 2001

Avtorja: Radovan Jaušovec, Gašper Antauer / Režija: Radovan Jaušovec / Koreografija: Radovan Jaušovec, Gašper
Antauer / Izvedba: Teater Pozitiv, skupina Radotovi bruhači / Izvajalci: Irena Cvek, Ana Jerkič, Urška Cesar, Ariana
Rožac, Valentina Stopar, Rok Germovšek, Matjaž Zorec, Marko Jenič, Andrej Mavrič, Blaž Bačar, Miroslav Mišljen /
Scenarij: Gašper Antauer / Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec / Vodenje tona: Aleš Gibičar

Odiseja 2004, 2004

Avtorja: Borut Bučinel, Bara Kolenc / Režija: Borut Bučinel / Koreografija: Bara Kolenc / Izvajalci: Maja Mikuletič,
Nina Potočnik, Jelena Kantar, Sebastjan Jagarinec, Samo Gnezda, Blaž Bačar/ Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel /
Vodenje tona: Uroš Gorenc / Kostumi: Suzana Košir / Scenografija: Borut Bučinel / Oblikovanje: Aleš Gibičar, Bojan
Matjašič

Režija, koreografija: Bara Kolenc / Mentor: Erika Šešek / Asistent koreografije: Borut Bučinel / Scenarij: Bara Kolenc
in izvajalci / Izvedba: plesno-gledališka skupina Gustil in Gertrude / Izvajalci: Leja Benedičič, Peter Berložnik, Ajda
Bezgovšek, Borut Bučinel, Jure Drobnjak, Alja Kapun, Suzana Košir, Melita Pavšič, Urška Vižintin / Oblikovanje
svetlobe: Tomaž Štrucl / Vodenje tona: Brane Zorman / Scenografija, kostumi in design: Suzana Košir, Vera Kraševec,
Mira Narobe

Kaskaderji za enkratno uporabo, 2004

Polnoletni, 2002

Marioneta, 2005

Avtor, scenografija, koreografija: Borut Bučinel in izvajalci / Režija: Borut Bučinel / Izvajalci: Maja Bertole, Jernej
Černalogar, Sandi Lenko, Radovan Jaušovec, Miha Maver, Andrej Mavrič, Marija Nabernik, Manja Obid, Mojca
Sarjaš / Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl / Vodenje tona: Borut Praper / Kostumografija: Suzana Košir/ Mentor:
Sebastjan Starič

Razredni sovražnik, 2002

Režija, koreografija in scenarij: Barabe in Tomaž Štrucl / Asistentka režije in koreografije: Alja Kapun / Izvajalci:
Peter Berložnik, Miko Coif, Jure Drobnjak, Sara Kuret, Manjana Zadravec / Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl /
Vodenje tona: Uroš Gorenc / Kostumografija: Suzana Košir / Oblikovanje: Marija Nabernik / Fotografija: Nace Zavrl
/ Avtorska glasba: LEAF-FAT, Mitja Vrhovnik Smrekar / Mentorica: Erika Šešek

Kdo me riše, 2003

Režija: Borut Bučinel / Scenarij in koreografija: Borut Bučinel in izvajalci / Izvajalci: Maja Bertole, Jernej Černalogar,
Gea Erjavec, Miha Maver, Rado Jaušovec, Manja Obid, Bojan Zupančič / Oblikovanje svetlobe: Igor Remeta, Borut
Bučinel / Glasba: Borut Praper / Kostumi: Suzana Košir / Scenografija: Stane Kink, Brane Potočan / Fotografija:
Andrej Mavrič / Oblikovanje: Atej Tutta

Lej do luta, 2003

Scenarij in režija: Bara Kolenc / Koreografija: Bara Kolenc in izvajalci / Izvedba: Teater Pozitiv, skupina za sodobni
ples / Izvajalci: Maja Bertole, Ajda Rajner, Borut Bučinel, Jernej Černalogar, Suzana Košir, Sandi Lenko, Gea Erjavec,
Manja Obid / Organizatorica: Erika Šešek / Oblikovanje svetlobe: Tomaž Štrucl / Kostumografija: Bara Kolenc in
izvajalci / Scenografija: Bara Kolenc in izvajalci / Oblikovanje: Atej Tutta
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Karčy, novodobni božji posrednik, 2004
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Vodja delavnice: Coreo Balfour / Asistent: Radovan Jaušovec / Izvajalci: Blaž Bačar, Sebastjan Jagarinec, Samo
Gnezda, Dejan Kušer, Erik Pavusa, Gregor Turk / Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec / Kostumi: Suzana
Košir / Risba: Aleš Gibičar / Oblikovanje: Bojan Matjašič

Scenarij, režija, izdelava lutke, kostumografija, scenografija in igra: Miroslav Mišljen / Glasbena spremljava: Nika
Tkalec, flavta in Nina Pirc, violina / Mentorica: Barbara Bulatovič / Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel

BU-FA, 2005

skupina Pionirčki/Bara Kolenc in Borut Bučinel / Kostumi: Suzana Košir in izvajalci / Izvajalci: Maja Mikuletič,
Jelena Kantar, Mury Krasnik, Samo Gnezda, Gea Erjavec, Urša Mikelj, Neja Curk

Mapija, 2005

Radovan Jaušovec, Coreo Balfour in izvajalci/ Kostumi: Suzana Košir/
Izvajalci: Blaž Bačar, Samo Gnezda, Dejan Kušer, Erik Pavusa, Gregor Turk, Sebastjan Jagarinec

Tik pred spanjem, 2005

Skupina 3D/ Režija: Alja Kapun / Kostumi: Suzana Košir / Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec / Izvajalci:
Miroslav Mišljen, Neža Pavšič, Kristina Rajgel, Arijana Rožac, Nik Rovan

Speče celice, 2006

Borut Bučinel, Bara Kolenc in Radovan Jaušovec / Izvajalci in soavtorji predstave: Blaž Bačar, Nejc Bahor, Neja Curk,
Gea Erjavec, Samo Gnezda, Jelena Kantar, Dejan Kušer, Urša Mikelj, Maja Mikuletič, Erik Pavusa, Barbara Rupar,
Gregor Turk
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Druga vrata, 2007

Režija, scenarij: Arjana Rožac / Mentor: Luka Škof / Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel / Scena: Radovan Jaušovec
/ Izvajalci: Sašo Maček, Uroš Kosovel, Metka Čok, Jure Pahar, Saša Bizjak

Na drugi strani podplat, 2007

Režija in koreografija: Bara Kolenc / Izvajalci in soavtorji predstave: Maja Bertole, Blaž Bačar, Nejc Bahor, Gea
Erjavec, Samo Gnezda, Radovan Jaušovec, Jelena Kantar, Maja Mikuletič / Scenografija: Borut Bučinel, Radovan
Jaušovec / Kostumi: Suzana Košir / Oblikovanje svetlobe: Luka Curk/ Ton: Borut Bučinel

Na odprtem morju, 2008

Režija: Bogdan Janković / Izvajalci: Nejc Bahor, Blaž Bačar, Matjaž Zorc, Bara Kolenc, Borut Bučinel / Oblikovanje
svetlobe: Borut Bučinel

Zmore ostriga, 2008

Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel / Izvajalci: Mateja Krušlin, Hana Jesih, Katja Curk, Saša Bizjak, Staš Vrenko,
Luka Antič, Tadej, Podgornik, Odisej Trobentar

Skodelica jazza, 2012

Sebastjan Starič / Asistent režije: Radovan Jaušovec / Teksti: Nejc Bahor /
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec / Vodenje tona: Aleksander Plut / Video: Bojan Matjašič / Izvajalci: Gea
Erjavec, Martina Mohorič, Maja Janeš, Natalija Kosmač, Sanja Halb, Miha Maver, Nejc Bahor, Blaž Bačar, Matej
Markovič, Erik Starc, Žan Dolinar, Luka Bartol, Aljaž Rudolf, Filip Jembrih, Matic Veber

Hrabri novi svet, 2013

Režija in koreografija: Radovan Jaušovec, Gea Erjavec in Miha Maver /
Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec / Ton: Miha Maver / Kostumi: Damir Rakovič - Atelje Ponorelii / Maska: Gea
Erjavec, Sanja Halb / Izvajalci: Martina Mohorič, Maja Janeš, Sanja Halb, Erik Starc, Aljaž Rudolf, Žan Dolinar,
Darja Šenkinc, Nika Vidovič

Močnejši od sovraštva, 2014

Adaptacija teksta, besedilo: Matjaž Zorc / Režija in dramaturgija: Sebastjan Starič / Koreografija: Sebastjan Starič /
Asistent koreografije: Miha Maver / Izvajalci: Matej Markovič, Natalija Kosmač, Darja Šenkinc, Blaž Bačar in Miha
Maver / Oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec / Video: Blaž Bačar

Tretje, 2014

Ta stvar, 2008

Režija in koreografija: Gea Erjavec / Video
in oblikovanje svetlobe: Radovan Jaušovec /
Scenografija: Radovan Jaušovec, Damir Rakovič,
Andrej Hribar / Kostumi: Damir Rakovič - Atelje
Ponorelii / Maska: Gea Erjavec, Sanja Halb /
Izvajalci in soustvarjalci predstave: Sanja Halb,
Nika Vidovič, Anka Zajc, Nina Vončina, Brigita
Škoberne, Asta Brumen, Urška Paradiž, Aljaž Novak,
Patrik Komljenović

Arjana Rožac, Alja Kapun / Kostumi: Suzana Košir /
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel / Izvajalci: Katarina
Rešek, Metka Čok, Andreja Mršnik, Ajda Plos, Uroš Kosovel,
Nejc Rutar, Matjaž Kafol

Strup, 2009

Bara Kolenc in Radovan Jaušovec / Kostumi: Suzana Košir,
Hana Hees Pavlinc
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel, Blaž Bačar / Avtorska
glasba: Jernej Černalogar / Izvajalci: Nina Dodlek, Erika
Razpet, Maja Čemažar, Nejc Rutar, Hana Hees Pavlinc, Luka
Antič, Lucija Vodopivc, Mateja Krušlin, Gruša Erjavec, Blaž
Trušnovec, Ana Trebše, Maja Bertole

Nova generacija, 2010

Rado Jaušovec, Bara Kolenc / Teksti: Rado Jaušovec, Vid Čopi in Bojan Zakšek /
Dramaturgija: Bara Kolenc / Koreografija: Rado Jaušovec, Bara Kolenc /
Avtorska glasba: Jernej Černalogar / Izvajalci: Hana Hees Pavlinc, Luka Bartol, Ana Trebše, Hana Cimperman,
Mateja Krušlin, Oliver Peljhan, Bojan Zakšek, Vid Čopi

15. bojevnik, 2011

Režija in scenarij: Radovan Jaušovec/ Dramaturgija: Bara Kolenc/ Vodenje tona: Jernej Černalogar/ Scenografija:
Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Blaž Bačar/ Izvajalci: Blaž Bačar, Nejc Bahor, Aleš Gibičar, Matej Markovič, Žan
Dolinar, Luka Bartol

Matica, 2015

Zasnova, realizacija in koreografija: Borut Bučinel,
Radovan Jaušovec, Miha Maver ter izvajalci /
Kostumografija: Damir Raković - Atelje Ponorelii /
Scenografija: Andrej Hribar, Radovan Jaušovec, Miha
Maver / Glasba: Damir Avdić / Oblikovanje svetlobe, vodenje luči in tona: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Miha
Maver / Izvajalci: Julija Brudar, Vita Gradič, Patrik Komljenović, Brigita Škoberne, Monika Šinkovec, Nika Vidovič,
Nina Vončina, Martina Mohorič, Anka Zajc

Maya, 2016

Zasnova, realizacija, koreografija in videomapping: Borut Bučinel, Boštjan Božič, Radovan Jaušovec, Miha
Maver ter izvajalci / Kostumografija: Damir Raković/atelje Ponorelii / Scenografija: Andrej Hribar in mentorji /
Manipuliranje s svetlobo in vizualnimi efekti: Izvajalci / Izvajalci: Julija Brudar, Vita Gradič, Tajda Jug, Vanja Miloš
Jovanović, Luka Kirn, Patrik Komljenović, Eva Semolič, Olja Simčič, Špela Vene

Elita, 2012

Mentorja: Bara Kolenc in Radovan Jaušovec / Izvajalci: Žan Dolinar, Marina Mohorič, Natalija Kosmač, Aljaž Rudolf,
Maja Janeš, Luka Bartol, Neža Zupanc, Matej Markovič, Lovro Kolbl

BITI mali, 2012

Mentorji: Bara Kolenc, Bogdan Janković in Đorđe Marković /
Izvajalci: Natalija Kosmač, Martina Mohorič, Aljaž Rudolf, Žan Dolinar, Matej Markovič, Blaž Bačar, Marko in Vuk
Janković, Lovro Kolbl, Maja Janeš
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nagrade, priznanja in sodelovanja na festivalih:
• Priznanje za posebni dosežek na področju gledališke ustvarjalnosti gledališki predstavi Reciklirani na
festival Generacija X / CD, april 2000, ponovitev predstave v Gledališču Glej in uvrstitev na XIII. Linhartovo
srečanje,
• sodelovanje na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije - uvrstitev plesne predstave
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Z-FILM, 1999

...

Plesno igrani video / Režija: Katarina Starič / Scenarij, koreografija, adaptacija za film: Sebastjan Starič/Snemanje:
Matjaž Mrak / Asistent snemanja: Andrej Gorenc / Maska: Alenka Nahtigal / Kostumografija: Katarina Starič /
Montaža: Morena Fortuna, Iztok Šuc / Glasba: Brane Zorman, The Bambi Molesters / Vokal: Kristina Milićev / Izvršni
producent: Drago Pintarič / Organizatorji produkcije: Erika Šešek, Vera Kraševec, Zoran Grgič / Producenta: Manja
Petelin, Drago Pintarič / Produkcija: Dijaški dom Ivana Cankarja - Ljubljana, Video produkcija Kregar / 17 min

Gibalnega teatra Pozitiv Planet DIC in priznanje predstavi Če, če, če…bula Teatra Pozitiv za poseben
prispevek / CD; maj 2001,
• priznanje plesnogledališki predstavi Gibalnega teatra Pozitiv Polnoletni za poseben prispevek na festivalu
Transgeneracije / CD, maj 2002/ in prva nagrada v kategoriji gledaliških vizij na 14. Linhartovem srečanju
/ maj 2002,
• priznanja festivala Transgeneracije za izjemen prispevek je prejel Borut Bučinel za sodelovanje v dveh
plesnogledaliških predstavah; Lej do luta in Na svoji zemlji, ter za avtorstvo predstave Kdo me riše in Drago
Pintarič za mentorstvo / CD, april 2003,
• prva nagrada mednarodne strokovne žirije predstavi Lej do luta na 42. Linhartovem srečanju gledaliških
skupin Slovenije v sekciji gledališke vizije / Trzin, junij 2003,
• uvrstitev predstave na:
•
•
•

mednarodni festival mladinskih gledaliških skupin Jugendtheater 2.3 / Bad Radkesburg, maj 2003,
na Festival pouličnega gledališča / Neapelj, september 2003/ in
festival Amaterika / Maribor, oktober 2003,

Dargop – duh, pograda, 2000

Plesno igrani video / Režija videa: Igor Vrtačnik / Snemanje: Žiga Koritnik / Asistent: Bojan Sovre / Montaža: Zvezdan
Simič / Montaža zvoka: Omar Karalič / Luč: Vito Borenovič / Glasba: Frane Povirk / Asistent zvoka: Samo Kozlevčar /
EFP: Joško Repovž / Maska: Erika Šešek / Organizatorja produkcije: Vera Kraševec, Erika Šešek / Producenta: Manja
Petelin in Drago Pintarič / 16 min

Dnevi ljubezni, 2001

Dokumentarni video o projektu mednarodne izmenjave mladih Gib univerzalni jezik / Mentor: Tomaž Štrucl / izvedba:
udeleženci izmenjave, skupina Gibalnega teatra Pozitiv, Zavoda za gluhe in naglušne ter gledališka skupina iz
Poitersa, Francije / 5 min

Trenje lanu, 2001

dokumentarni film / Bojan Matjašič / 10 min

Prepovedani vzornik, 2002

Kratki igrani video / Marko Horvat in filmska ekipa: Miha Pintar, Maja Bertole, Marko Šamperl, Suzana Košir, Nace
Zavrl, Andrej Mavrič, Anka Grmek, Erika Šešek, Manja Obid, Ljuba Plesec, Ajda Bezgovšek / mentorja: Matjaž Mrak in
Mirko Simić / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 6 min

Tile in oni, 2002

Eksperimentalno raziskovalni video: Atej Tutta, Marko Horvat, Kristina Bratuš, Marko Uršič, Stipan Miladinovič,
Čedomir Pakuševskij, / produkcija projekta NoMansLand / mentor: Želimir Žilnik in Matjaž Mrak vodja projekta:
Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 16.min

• nagrada za najbolj oblikovno dovršeno predstavo festivala plesnogledališki predstavi Pozitiv za Rumu na
Tremafestu v Rumi in ŠKC v Novem Sadu / marec 2004,

Asterix in Obelix v No Mans Landu, 2002

•nagrada festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2006 za najboljšo predstavo Speče celice /
producentstvo CD novi gledališki predstavi Teatra Pozitiv v naslednji sezoni / CD, april 2006,

Zero tolerance, 2002

• priznanje festivala sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2007 novi gledališki predstavi Teatra
Pozitiv Druga vrata / CD, april 2007,
• sodelovanje na Festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. Produkcijska nagrada Teatru za
plesnogledališko predstavo STRUP / april 2009,

Kratki animirani video / Aleš Gibičar, Marko Vidmar/ produkcija projekta NoMansLand / mentorja: Želimir Žilnik in Matjaž Mrak /
vodja projekta: Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 2 min
Kratki animirani video / Bojan Matjašič, Marija Nabernik / produkcija projekta NoMansLand / mentorja: Želimir Žilnik in Matjaž
Mrak / vodja projekta: Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 5 min

No Man’s Land, 2002

Kratki igrani video / Stipan Miladinović / produkcija projekta NoMansLand / mentorja: Želimir Žilnik in Matjaž Mrak / vodja
projekta: Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 8 min

Propaganda muvis prezent: Pridni fazan, Šit hepens, Šamar party, 2002

Kratki animirani video / Aleš Gibičar, Gašpar Antauer, Marko Vidmar/ mentor: Bojan Matjašič / projekt: Pozitiv Digital / vodja
projekta: Drago Pintarič / 5 min

• s predstavo Teatra Pozitiv 15. bojevnik so dijaki sodelovali na Festivalu gledaliških vizij 2011. Nagrada
Vizionar za skupinsko igro / NG, maj 2011,

Magic box, 2002

• sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2013, s predstavo Elita / priznanje festivala sta prejela Radovan
Jaušovec in Bara Kolenc za mentorstvo predstave, april 2012,

Master, 2002

• sodelovanje na 1. mednarodnem festivalu srednješolskih gledališč Juventafest v Sarajevu s predstavo
Hrabri novi svet / 1. nagrada festivala /september 2013,

Kratki animirani video / Aleš Gibičar/ produkcija projekta NoMansLand / mentorja: Želimir Žilnik in Matjaž Mrak / vodja projekta:
Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 1min
Kratki animirani video / Aleš Gibičar/ produkcija projekta NoMansLand / mentorja: Želimir Žilnik in Matjaž Mrak / vodja projekta:
Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 1 min

Kekec history, 2002

Kratki animirani video / Aleš Gibičar, Gašpar Antauer, Marko Vidmar/ mentor: Bojan Matjašič / projekt: Pozitiv Digital
(dragonasteradelatrisanke) / vodja projekta: Drago Pintarič / 4min

• uvrstitev predstave Hrabri novi svet na Mednarodni gledališki festival MESS, september 2013,
• sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2014, s predstavo Hrabri novi svet / glavna, produkcijska
nagrada /april 2013,

Foreigner, 2002

• sodelovanje na 2. mednarodnem festivalu srednješolskih gledališč Juventafest v Sarajevu s predstavo
Tretje / nagrada festivala za inovativen pristop v gledališki dejavnosti /september 2014,

Razprodaja sreče, 2003

• sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2015, z otvoritveno predstavo festivala Matica / glavna,
produkcijska nagrada preteklega leta in predstavo Tretje / priznanje za poseben prispevek k festivalu / april
2015,
• sodelovanje na 3. mednarodnem festivalu srednješolskih gledališč Juventafest v Sarajevu s predstavo
Matica / nagrada za najboljšo predstavo festivala / september 2015,

Žiga Aljaž, Marko Vidmar / produkcija projekta NoMansLand / mentorja: Želimir Žilnik in Matjaž Mrak / vodja projekta: Drago
Pintarič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 1 min
igrani film /Scenarij in režija: Marko Horvat / Igrajo: Manjana Zadeavec, Gregor Andolšek, Matjaž Mrak, Enrica Buongiorno, Marko
Horvat / Kamera: Aleš Pungeršič / asistent kamere: Andraž Poje / Maska: Irena Podlipec Izak / Kostumi: Suzana Košir / Best boy: Rok
Germovšek / Organizatorica snemanja: Ljuba Plesec / Tonski mojster: Uro Gorenc / Glasba: Borut Praper, Brane Škvorc / Vokali: Nežka
Trobec / Kitara: Rok Predin / Mentor: Matjaž Mrak / Producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 12 min

Tri kosmate o DIC-u, 2003

Eksperimentalni video / Marko Horvat, Gašper Antauer / Mentor: Matjaž Mrak/ 3 min

Maš jajca, 2003

Kratki igrani video / Gašper Antauer / filmska ekipa: Radovan Jaušovec, Andrej Mavrič, Blaž Bačar / Mentor: Matjaž Mrak / 5 min

• sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2016, s predstavo Maya / priznanje festivala so prejeli mentorji
Borut Bučinel, Boštjan Božič, Miha Maver in Radovan Jaušovec, april 2016.

14
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MKK Črnomelj vs JUKEBOX, 2003

Divided God, 2007 – 2008:

Dokumentarni video / Bojan Matjašič / 18 min

Alloy, 2003

Plesni/igrani film / Bojan Matjašič / 4 min/ Sabina Schwener, Borut Bučinel, Sandi Lenko, Emil Karajič/ glasba: Broken Lock/ 3min

Winter song, 2003

Glasbeni spot skupine Leaf Fat / režija: Eva Nina Lampič / nastopajo člani zasedbe in Gea Erjavec/ Mentorstvo: Matjaž Mrak/
producent: Drago Pintarič / 3 min

• Srebrenica - Point Zero
Bojan Matjašič, Atej Tutta / 11 min

Soočenje, 2003

• Mon Dieu
Elias Raum / 3 min;

Bomba, Šnufer, 2004

• Medjugorje
Atej Tutta / 3 min

Maria, 2004

• Balkan Blues
Sandi Puce, Jasenko Čučurović / 14 min

Neizbežen dan, 2004

• Having a break with Jovan
Wegenast Julia / 10 min

Igrani video / Bojan Matjašič / Marjetka Pezdirc, Damir Derganc/ glasba: Brocken Lock / 7 min

Animirani video / Blaž Bačar / mentor: Bojan Matjašič / 2 min
Glasbeni spot / Ariana Rožac / Kristina Rajgel / 3 min
Glasbeni video skupine SUR / Borut Bučinel / ekipa: Bara Kolenc, Jernej Černalogar, Bojan Zupančič, Manja Obid, Sabina Scwener, Gea
Erjavec, Suzana Košir, Sandi Lenko, Radovan Jaušovec, Neža Trobec/ 4 min

Raztreščeni up, 2004

• Islam is coming
Sandi Puce, Olgu Demir / 15 min

Igrani video/ Ariana Rožac / filmska ekipa: Jošt tarniš Pengov, Ariana Rozac, Niko Coif, Mira Narobe/ mentor: Matjaž Mrak / 5 min

• 5 minutes of atheism
Nora Fingscheidt / 5 min

Igrani video / Scenarij in režija: Gašper Antauer / Kamera: Rok Germovšek. Nik Rovan / Zvok: Jernej Černalogar / Montaža: Gašper
Antauer, Marko Horvat / Asistenta režije: Aleš Gibičar, Arjana Rožac / Asistent kamere: Nik Rovan / Igrajo: Marko Horvat, Katja
Rovan, Matjaž Mrak. Drago Pintarič, Radovan Jaušovec, Luči: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec / Kostumi in maska: Suzana Košir /
Statisti:Arjana Rožac, Kristina Rajgelj, Neža Pavšič, Irena Cvek, Tijana Čvorak, Nik Rovan, Andraž Poje, Lovro Pertinač, Jan Simič / Best
boy: Blaž Bačar / Mentorica pri pripravi scenarija: Ana Lasić / Mentor: Matjaž Mrak / Producenta: Drago Pintarič , Manja Petelin /
16 min

• Scarf
Ana Zirner, Sara Bungartz / 11 min

Katja, 2005

Katja – making off, 2005

Dokumentarni video / Andraž Poje, Lovro Pertinač / 7 min

Petrovaradinska trdnjava/Petrovaradin Tribe, 2005

Dokumentarni video / festiva Exit 05 / Umetniški vodja: Želimir Žilnik, Tehnični koordinator: Matjaž Mrak, Vodja projekta in
producent: Drago Pintarič / Projektni tim po abecednem vrstnem redu: Branko Andrić, Anja Bizjak, Borut Bučinel, Marko Cvejić, Jernej
Černalogar, Jovan Đerić, Srđan Đuranović, Muhamed Elašani, Gea Erjavec, Goran Filipaš, Karla Hari, Milan Jančurić,Radovan Jaušovec,
Kristjan Kaurić, Bara Kolenc, Ivan Knežević, Žolt Lazar, Tina Leish, Teaofil Pančić, Janus Pintarič, Aleksandar Ramadanovič, Luka Škof,
Anđelija Vučurević; Vuk Vukmirović / 53 minut

Ena kosmata o DIC-u, 2006

TV oglas ob informativnem dnevu v DICu / Bojan Matjašič, Marko Horvat / 1 min

10. let neutrudnega in sistematičnega dela, 2006

Video spot posnet kot del celostne grafične podobe 10. obletnice skupine Pozitiv / avtorska ekipa: Marko Horvat, Bojan Matjašič, Atej
Tutta / 3 min

Začetek Pozitiva, 2006

Animirani video narejen ob 10.obletnici Pozitiva / scenarij in animacija: Gašper Antauer in Aleš Gibičar / ekipa: Jernej Černalogar,
Bojan Matjašič, Matjaž Zorc / 3 min

Nistagmus, 2006

Kratki igrani video / Scenarij in režija: Sara Malačič, Mateja Hohnec / Kamera: Samo Gnezda, Mateja Hohnec, Sara Malačič, Bojan
Matjašič, Andraž Požar / Montaža: Bojan Matjašič, Andraž Požar / Maska: Mateja Krušlin / Luč in best boy: Radovan Jaušovec / Igra:
Blaž Bačar, Nejc Bahor, Marko Ftičar, Erik Garbajs, Samo Gnezda, Ajda Hribernik, Jure Pahar / Glasba: Broken Lock / Mentor: Bojan
Matjašič / 13 min

Marš na kulturo!, 2007

Dokumentarni video / skupina avtorjev / intervjuji: Katarina Rešek / kamera: Arjana Rožac, Nik Rovan, Andraž Poje, Benjamin Kovač,
Lovro Pertinač / Tonska obdelava: Jernej Černologar / tekst v offu: Maša Pavokovič / mentorstvo in montaža: Bojan Matjašič / projekt:
Marš na kulturo / sofinancer MRSŠ/ vodja projekta: Drago Pintarič / producenta: Manja Petelin in Drago Pintarič

16

40 dokumentarnih, igrano dokumentarnih, eksperimentalnih in animiranih videov, nastalih v okviru istoimenskega
projekta, posnetih v Srebrenici, Medjugorju, Mostarju, Novem Sadu, Ljubljani, Berlinu in Istanbulu:
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• The fact of Olgu
Dikici Bugrahan, Benan Orhon / 7 min
• River flows slowly
Bogdan Janković, Radovan Jaušovec / 11 min
• Tolerance in sLOVEnia
Volkan Pirincci / 7 min
• Children of Divided School
Katarina Rešek, Kristina Rešek, Maja Bertole / 20 min
• Interviews with Drago Pilsel
Atej Tutta in Bojan Matjašič / 15 min
• Interviews with Mirko Djordjevic
Atej Tutta, Bojan Matjašič / 15 min
• Mind Circles
Elias Raum / 2 min
• Still Divided
Bogdan Janković, Radovan Jaušovec / 15 min
• Escape
Bogdan Janković, Saša Srečković / 12 min
• In face of History
Andreas Leon Gejer / 7 min
• Tale of a very small rock
Blaž Bačar, Nejc Bahor
• Final debate in Ljubljana
Bojan Matjašič / 45 min

• Making Of Divided God
Maja Žiberna, Marko Cvejić, Tomaž Pavkovič, Cecile
Horreau, Dženi Rostohar, Tom Gomizelj, Bojan Matjašič /
Luksuz produkcija / 11 min
• Babelia
Martin Capatinta / 3 min
• Na Gazimestanu
Bogdan Jankovič / 6 min
• Dori - Slovenian Catholic Mission in Berlin
Bojan Matjašič, Katarina Rešek / 17 min
• Berlinear
Atej Tutta, Jernej Černalogar, Radovan Jaušovec, Nik Rovan / 2 min
• Red Apple
Borut Bučinel, Bara Kolenc / 16 min
• Turk Pazari
Volkan Pirinççi / 10 min
• Bali Saygili
Volkan Pirinççi / 7 min
• Kelly watch the Stars
Metin ÖZÇAKIR / 5 min
• Just Muslims?
Meri Musa / 10 min
• Mr. Lady
Katarina Rešek, Arijana Rožac / 17 min
• Istanbul - Flying Carpet
Kati, Atej, Bojan, Rado, Drago, Volkan / 5 min
• Divided God - Making Of, Berlin
Cecile Horreau / 15 min
• Being Far Away
Volkan Pirinççi / 11 min
• The Sun on her Scarf
Katarina Rešek / 16 min
• God is Out Side
Blaž Bačar, Nejc Bahor / 11 min
• Women - Scarf - Societ
Julia Wegenast / 10 min
• Third eye ritual
Borut Bučinel / 7 min
• Whirling Dervishes
Bogdan Janković / 15 min
• Ljudje so zmeraj bili in zmeraj bodo
Bojan Matjašič, Zoran Laketa / 17 min
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Video produkcija v okviru projekta BITI / 2009 – 2016

Video produkcija v okviru projekta BITI / 2009 – 2016 / vodja projekta: Drago Pintarič / producenta: Drago
Pintarič in Manja Petelin
• Art core BITI, 2009

Experimentalni video / Radovan Jaušovec, Rado Jaušovec / 5 min

• Pogovor z dr. Rajko Muršičem, 2009

Z-Film

Intervju / Bojan Matjašič, Radovan Jaušovec, Blaž Bačar / 30 min

• BITI strup, 2009

BITI strup –TV prispevek o gledališki predstavi Strup / Radovan Jaušovec, Jernej Černalogar / 4 min

• Flaška, 2010

Oglasni video spot projekta BITI / Radovan Jaušovec / 1 min

• Skriti zaklad, 2010

Oglasni video spot projekta BITI / Bojan Zakšek, Matej Zorc, Oliver Peljhan / mentorsko vodstvo: Blaž Bačar, Aleš Gibičar, Radovan Jaušovec

• Plastika da ali ne?, 2010

Oglasni video spot projekta BITI / Ribana Rožac, Bojan Zakšek, Oliver Peljhan / mentorja: Blaž Bačar in Aleš Gibičar / 3 min

• Pazi se planet, 2009

Oglasni video spot projekta BITI / Oliver Peljhan, Bojan Zakšek / mentor: Bojan Matjašič / 3 min

• Loneliness, 2010

Video ART core BITI / Blaž Bačar, Radovan Jaušovec / 2 min

• Recikliraj / Kindr jajc, 2009

Oglasni video spot projekta BITI / Katarina Rešek, Jaša Montani, Boris Nemet, Mateja Krušlin, Urška Fidel, Luka Antič, Tadej Podgornik / mentorja: Gašper
Antauer, Blaž Bačar / 3 min

• Hemeroidi, 2010

Animirani video / Nejc Bahor, Aleš Gibičar / 1 min

• Face Knockout - video delavnica, 2010

Kratki igrani video / Bojan Zakšek, Oliver Peljhan, Bela Horvat, Ribana Rožac / gostujoči igralec: Bojan Jelovšek / Mentorji: Blaž Bačar, Radovan Jaušovec, Vedran
Tomšič / 4 min

• Pogovor z dr Metko Kuhar, 2010

Intervju / Radovan Jaušovec, Blaž Bačar / 12 min

• Poletje ljubezni, 2011

Igrani video / video nastal v delavnici v projektu mednarodne izmenjave mladih BITI izmenjava / BITI exchange; Program MVA / Ekipa: Maja Torlo, Vuk
Janković, Anton Mikelj, Miha Nagode, Đorđe Marković, Aleš Gibičar, Matjaž Zorec, Mitja Cerkovnik, Pero Ćorić, Dušan Jankovič, Jerneja Korošec, Natalija Kosmač
/ Mentor: Bojan Matjašič / izvedba DIC in KUD Poziv / producenta: Manja Petelin Drago Pintarič / 15 min

• Da me vidi Babo, 2011

Igrano eksperimentalni video / video nastal v delavnici v projektu mednarodne izmenjave mladih BITI izmenjava / BITI exchange; / Andir Keskin / Mentor: Bojan
Matjašič / 5 min

• Eco guerilla and divided city, 2011

Dokumentarni video / video nastal pred izmenjavo, v Mostarju / Andir Keskin in skupna UWC Mostar / 15 min

• Recycling , 2011

Dokumentarni video / video nastal pred izmenjavo, v Novem Sadu/ Dušan Janković, Đorđe Marković, Daniela Todorović, Mina Velimirović, Jovana Manojlović /
Mentor: Bogdan Janković / 15 min

• Phobia , 2011

Eksperimentalno igrani video / video nastal v delavnici v projektu mednarodne izmenjave mladih BITI izmenjava / BITI exchange /Avtorica: Natalija Kosmač /
Ekipa: Blaž Bačar, Andir Keskin, Dušan Jankovič, Đorđe Marković, Matej Markovič, Jerneja Korošec, Marko Janković, Žan Dolinar, Mitja Cerkvenik / Mentor: Bojan
Matjašič / producenta: Manja Petelin, Drago Pintarič / 6 min

• Dobrodošli doma / koprodukcija z zavodom Zvviks, 2011

Animirani video nastal v enotedenski delavnici / So-avtorji: Andraž Simčič, Natalija Kosmač, Urša Godina, Jan Hiršenfelder, Nikolaj Salaj, Žan Dolinar, Miha
Šajina, Teo Rižnar / Mentor: Kolja Saksida / Making of: Radovan Jaušovec / producent: Matic Šturm

• BITI državljan, 2013

Video utrinki projekta / Blaž Bačar / 7 min / projekt MVA v izvedbi DIC in KUD Pozitiv / producenta: Manja Petelin in Drago Pintarič

• Hočemo zelenice prostor in prihodnost, 2013

Video performans Teatra Pozitiv nastal v okviru projekta BITI državljan / predstavljen in posnet v Celju, dec, 2013 / posnetek in montaža: Blaž Baćar

• DIC, julij, 2013

Making of projekta BITI državljan / projekt MVA / izvedba DIC in KUD Poziv / avtorica: Šarenka Hudurovac / Mentorja: Boris Petković in Jure Černec / producent:
Tom Gomizelj / Luksuz produkcija / 4 min

• Asya, 2015

Igrano eksperimentalni film nastal v videodelavnici / So-avt orji: Sanja Halb, Erik Školiber, Brigita Škoberne, Vid Uršič, Matic Veber, Kleja Kovačič, Urška Kukec,
Filip Jembrih, Aleš Peternelj, Amadej Tauses / Mentor: Boštjan Božič

• Biti Mlad, 2015

Dokumentarni video / projekt Erazem + / Dušan Janković, Stojan
Jankovič, Vuk Radošević, Srečko Milosavljević, Vanja
Miloš Jovanović, Luka Kirn, Martina Mohorič /
mentorja: Boštjan Božič, Radovan Jaušovec / izvedba
DIC in KUD Poziv / producenta: Manja Petelin in

• 1. mesto v kategoriji igranega filma ter priznanja za najboljšo režijo, kamero in montažo na IV. festivalu neodvisnega filma in videa
Slovenije / Ljubljana, oktober 1999,
uvrstitve:
• v posebni program “ Novi filmski in TV jezik” Video Art Festivala v Locarnu v Švici,
• v tekmovalni program filmskega festivala “Victoria Independent Film & Video Festival”/ Canada, marec 2000,
• v tekmovalni del 3. festivala slovenskega filma / Portorož, 2000,
• priznanje za izjemen prispevek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Ljubljana, CD, maj 2001.

DARGOP– duh pograda

• priznanje za izjemen prispevek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Ljubljana, CD, maj 2001.

Dnevi ljubezni

• priznanje za izjemen prispevek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Ljubljana- CD, maj 2001.

Trenje lanu

• priznanje za posebni dosežek - za avtentični prikaz etnološke dediščine za video na VII. festivalu slovenskega neodvisnega filma /
Ljubljana, oktober 2002.

Prepovedani vzornik

• priznanje za izjemen prispevek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Ljubljana - CD, april 2002,
• prva nagrada v kategoriji amaterski film na študentskem filmskem festivalu Sniff / Novo mesto, avgust 2002,
• prva nagrada v kategoriji amaterski film na VII. festivalu slovenskega neodvisnega filma / Ljubljana, oktober 2002,
• nagrada za režijo na Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje, januar 2004,
• uvrstitve: na festival Alternative filma in videa / Beograd, december 2003,
• na Festival kratkega filma v Mostarju / Mostar, maj 2005,
• javno predvajanje / TVS 1, marec 2003, na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003,
• Festival poceni filma Luksuz / Krško, november 2003,
• uvrstitev v program Varuha človekovih pravic na temo Odgovornost filmskih ustvarjalcev in človekove pravice (ob dnevu človekovih
pravic / Ljubljana, Kino Dvor, december 2005.

Tile in oni

• diploma s pohvalo na 5. Mednarodnem video festivalu TOTI / Maribor, oktober 2004,
• uvrstitve: na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Ljubljana, CD, april 2003 in
• na VII. festival slovenskega neodvisnega filma / Ljubljana, oktober 2002.

Asterix in Obelix v No Mans Landu

• uvrstitev na 2. festival slovenskega animiranega filma / Izola, september 2002,
• na študentski filmski festival Sniff / Novo mesto, avgust 2002 in
• na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003.

ZERO tolerance

uvrstitve:
• na 2. festival slovenskega animiranega filma/ Izola, september 2002,
• na študentski filmski festival Sniff /Novo mesto, avgust 2002 in
•na dokumentarni filmski festival FREEka /Tolmin, september 2003.

No Man’s Lands

uvrstitve:
•na študentski filmski festival Sniff / Novo mesto, avgust 2002 in
•na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003.

DragoPintarič / 18 min

• Migracije, 2016

Oglasni video spot / Ekipa: Vanja Miloš
Jovanović, Luka Kirn, Eva Semolič,
Tine Vidmar, Žan Žigon / Mentorja:
Boštjan Božič, Radovan Jaušovec /
Producent: Drago Pintarič / 2 min

18

priznanja, nagrade in uvrstitve...

Propaganda muvis prezent: Pridni fazan, Šit hepens, Šamar party
•uvrstitev na 2. festival slovenskega animiranega filma/ Izola, september 2002.
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...

Winter song

Master

Bomba, Šnufer

• priznanje za posebne dosežke na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2005 / Ljubljana, CD, april 2005.

Soočenje

• diploma s pohvalo na 5. mednarodnem video festivalu TOTI Maribor, oktober 2004.

• uvrstitev na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003.

Kekec history

• uvrstitve: na študentski filmski festival Sniff / Novo mesto, avgust 2002,
• na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Ljubljana, CD, april 2003, na VIII.,
• na festival neodvisnega filma in videa Slovenije / Ljubljana, oktober 2003 in
• na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003,
• pohvala na Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje, januar 2004,
• diploma s pohvalo na 5. mednarodni video festivalu TOTI / Maribor, oktober 2004,
• nagrada Čižek za najboljši kratki digič leta 2004, ki ga podeljuje Mobitelov Planet 9 / Ljubljana, november 2004,
• uvrstitve: na 3. festival slovenske animacije / Izola, oktober 2004,
• na mednarodni festival Kino Otok / Izola, maj 2005,
• na Festival kratkega filma v Mostarju / Mostar, maj 2005 in
• na II. večer amaterskega filma – offline film / Celje, julij 2006.

Foringer

• uvrstitve: na VII. festival slovenskega neodvisnega filma / Ljubljana, oktober 2002, na študentski filmski festival Sniff / Novo mesto,
avgust 2002,
• na festival kratkega filma v Mostarju / Mostar, maj 2005 in
• mednarodni balkanart festival Terminal / oktober 2005,
• 1. mesto v kategoriji animiranega filma na Ljubljanski filmski festival kratkometražnega filma ff 600″/ Ljubljana, marec 2005.

Razprodaja sreče

• prvo mesto v kategoriji igrani film ter posebna nagrada za igro na VIII. festivalu neodvisnega filma in videa Slovenije / Ljubljana,
oktober 2003,
• prva nagrada/zlata plaketa na Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje, januar 2004,
• nagrada za 2. mesto na Festivalu študentskega filma Štunf / Kranj, maj 2004,
• uvrstitve: na študentski filmski festival Sniff / Novo mesto, avgust 2002,
• na festival Alternative filma in videa / Beograd, december 2003,
• na Festival poceni filma Luksuz / Krško, november 2003, na mednarodni festival Kino Otok / Izola, maj 2005,
• uvrstitev v program Varuha človekovih pravic na temo Odgovornost filmskih ustvarjalcev in človekove pravice (ob dnevu človekovih
pravic / Ljubljana, Kino Dvor, december 2005,
• II. večer amaterskega filma – offline film / Celje, julij 2006.

Tri kosmate o DIC-u

• uvrstitve: na študentski filmski festival Sniff / Novo mesto, avgust 2002,
• VIII. festival neodvisnega filma in videa Slovenije / Ljubljana, oktober 2003,
• dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003, na Festival poceni filma Luksuz / Krško, november 2003,
• na 1. festival slovenskega mladinskega filma Videomanija / Ljubljana, maj 2005,
• pohvala na Festivalu ljubiteljskega filma in videa /Radomlje, januar 2004.

Maš jajca

• diploma s pohvalo na 5. mednarodnem video festivalu TOTI Maribor, oktober 2004.

MKK Črnomelj vs JUKEBOX

• uvrstitve: na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003,
• na festival poceni filma Luksuz / Krško, november 2003.

• priznanje za posebne dosežke na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2005 / Ljubljana, CD, april 2005,
• diploma s posebno pohvalo na 6. mednarodnem festivalu TOTI / Maribor, november 2005.

Maria

• priznanje za posebne dosežke na festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije 2005 / Ljubljana, CD, april 2005,
• diploma s posebno pohvalo na 6. mednarodnem festivalu TOTI / Maribor, november 2005.

Neizbežen dan

• posebna nagrada za kamero na Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje, januar 2004,
• priznanje za izjemen prispevek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije, /Ljubljana, CD, april 2004,
•uvrstitev na festival plesnega videa Napolidanza / Neapelj,maj 2004.

Raztreščeni up

• priznanje na 1. festivalu slovenskega mladinskega filma Videomanija / Ljubljana, maj 2005.
KUD Pozitiv je prejel posebno pohvalo žirije za dosežke pri skupinski ustvarjalnosti na Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje,
januar 2004.

Katja

• diploma s posebnim priznanjem za 1. mesto v kategoriji Slovenski film na 6. mednarodnem festivalu TOTI / Maribor, november 2005,
• nagrada po izboru mladinske žirije na festivalu Videomanija / KinoDvor, maj 2006,
• uvrstitev na II. večer amaterskega filma – offline film / Celje, julij 2006.

Katja – making off

• uvrstitev na 1. festival slovenskega mladinskega filma Videomanija / Ljubljana, maj 2005,
• diploma s posebno pohvalo na 6. mednarodnem festivalu TOTI / Maribor, november 2005,
• diploma po izboru mladinske žirije na festivalu Videomanija 2006.

Petrovaradinska trdnjava/Petrovaradin Tribe

Uvrstitve:
• na festival Alpe adria / Trst, januar 2006 /, ZagrebDOX / februar 2006 /, ArtKinoOdeon / Celje, marec 2006,
• na HT-KINO - Cinestudio Viena / junij 2006,
• na Art & Music festival v Puli /avgust 2006.

Pariz - Maison d’Europe et d’Orient / September 2006
• Balkan Black Box Festival / November 2006.

Ena kosmata o DIC-u

• predvajan po slovenskih lokalnih TV postajah.

10. let neutrudnega in sistematičnega dela (video spot posnet kot del celostne grafične podobe 10.

obletnice skupine Pozitiv)

• priznanje festivala Transgeneracije / CD, april 2006,
• uvrstitev na filmski festival 600 / Stara elektrarna, maj 2006.

Alloy

• posebna nagrada na festivalu Alternative filma in videa / Beograd, december 2003,
• 2. nagrada /srebrna plaketa Festivalu ljubiteljskega filma in videa / Radomlje, januar 2004,
• diploma s posebnim priznanjem / bronasta in srebrna plaketa / na 5. mednarodnem video festivalu TOTI Maribor, oktober 2004,
• uvrstitve: na dokumentarni filmski festival FREEka / Tolmin, september 2003,
• na Festival poceni filma Luksuz / Krško, november 2003,
• na Festival kratkega filma v Mostarju / Mostar, maj 2005.
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Kindr jajc

Nistagmus

• uvrstitev v tekmovalni del Festivala neodvisnega filma /FNP, Domžale /december 2011,
• priznanje/posebna omemba žirije na filmskem festivalu Zoom.6, marec 2012.

• priznanje za izjemen prispevek na festivalu 25. Transgeneracije 2010 / festival sodobnih umetnosti mladih,
•uvrstitve na festival ZOOM.

Filmi nastali v delavnici v projektu mednarodne izmenjave mladih BITI:

Poletje ljubezni

• mednarodnem festivalu Luxus – poceni filma prejel nagrado / Krško, september 2006,
• natečaj Varuha človekovih pravic je prejel posebno priznanje / Kinodvor, november 2006,
• Festival Transgeneracije 2007 / CD, april 2007 / na filmski festival ff 600’’ ,
• Festival slovenskega mladinskega filma Videomanija / Kinodvor, maj 2007.

Migracije Videosvet, kratki film

• sodelovanje na festivalu Transgeneracije 2016 / priznanje za izjemen prispevek/ nagrada v sekciji video, april 2016

Marš na kulturo

• Filmski festival ZOOM / Pionirski dom, 2008, nagrada Katarini Rešek.

Produkcije projekta Razdeljeni bog (Divided God):

• Filmski festival ZOOM/Pionirski dom: priznanje za sodelovanje s filmi: Children of divided school, Mister Lady, april 2008,
• sodelovanje na festivalu ff600’’ / 1. nagrada za dokumentarni film Still Divided / Še vedno razdvojeni / maj 2008,
• različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani na 10. konferenci evropske zveze socialnih antropologov EASA /
Ljubljana, avgust 2008,
• različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani na filmskem festivalu Kino mladih / Trst, september 2008,
• na 9. festivalu Toti je 2. nagrado v kategoriji dokumentarnega filma prejel film Še vedno razdvojeni / Maribor, november 2008,
• na Festivalu kratkometražnih filmov Sarnico je posebna nagrado žirije prejel film Mind Circle / Italija, november 2008,
• sodelovanje na Festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije, 2009. Priznanja za izjemen prispevek so prejeli: Video delavnica
Pozitiv za filma: Sonce na njeni ruti, in Bog je zunaj / april 2009,
• sodelovanje na 5. filmskem festivalu ff600 je film Ljudje so od nekdaj bili in tudi vedno bodo prejel nagrado posebna omemba žirije /
maj 2009,
• Festival nevladnih organizacij Slovenije LUPA: Nagrada za Naj projekt leta 2009 za projekt »Divided God« / september, 2010,
• različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani tudi na Univerzi Kolumbija/ New York, april, 2008,
• konferenca Razdeljeni bog / sklepni del projekta / april 2008,
• različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani na 10. konferenci evropske zveze socialnih antropologov EASA/ Ljubljana,
avgust 2008,
• različni filmi projekta Razdeljeni bog so bili predvajani na na filmskem festivalu Kino mladih/Trst, september 2008,
• predstavitev projekta Divided God na Berlinale Talent Campus / srečanje nadarjenih mladih filmarjev, v okviru Berlinskega festivala /
Berlin, februar, 2009,
• predstavitev projekta Divided God, Peace Convention / Konvencija za mir / Liverpol, april, 2009,
• zaključna predstavitev projekta Divided God v Novem Sadu, april, 2009 in Center za kulturno dekontaminacijo, Beograd, April, 2009,
• sodelovanje na Festivalu Yeff – Švedska: God is outside, Still divided, junij 2009,
• predstavitev projekta BITI VI. mednarodni konferenci / Learning Teachers Network: Kreativnost in inovacije za trajnostni svet: /
Ljubljana, hotel Union, oktober 2009.

»Divided God«:

• Festival nevladnih organizacij Slovenije LUPA: Nagrada za Naj projekt leta 2009 za projekt »Divided God« / 40 dokumentarnih, igrano
dokumentarnih in eksperimentalnih filmov / september 2010.

Still Divided

• 1. nagrada v kategoriji dokumentarnega filma na festivalu ff600, 2008.
Filmi nastali v delavnici v projektu mednarodne izmenjave mladih BITI:
Poletje ljubezni
• uvrstitev v tekmovalni del Festivala neodvisnega filma /FNP, Domžale /december 2011,
• priznanje/posebna omemba žirije na filmskem festivalu Zoom.6, marec 2012.

Časopis Pozitiv, št. 1, 1996

Uredništvo in sodelujoči: Roman Ražman, Tomaž Milač, Boštjan Papič, Lovro Ravbar, Jerneja Kobe, Kristina Oberžan,
Eva Klinc, Alen Ograjenšek, Dejan Brećko, David Pavlin, Maja Glavač, Igor Muršič, Jasmina Tomšič, Mojca Hribar,
Samo Refent, Andrej Petelinšek, Olivija Slivnjek, Drago Pintarič, Miha Maver, Dejan Žnidaršič, Erik Mavrič, Izidor
Kopavnik / mentor: Drago Pintarič

Časopis Pozitiv, št. 2 1997

Uredništvo in sodelujoči: Dejan Brečko, Igor Dabižljevič, Maja Glavač, Miha Maver, Mateja Mlakar, Tomaž Milač, Igor
Muršič, Alen Ograjenšek, Boštjan Papič, Roman Ražman, Lovro Ravbar, Jasmina Tomšič, Jana Vilman, Petra Zver,
Saša Dolinšek, Erik Mavrič, Boris Sovinc, Marko Čekada, Brane Janežič, Brane Škvorc / mentor: Drago Pintarič.

Časopis Pozitiv, št. 3. 1998

Uredništvo in sodelujoči: Snežka Bračun, Lucijan Bratuš, Tomaž Breznikar, Zoran Grgič, Klemen Guštin, Izidor
Kopavnik, Jure Koritnik, Vera Kraševec, Bojan Matjašič, Miha Maver, Rik Mavrič, Tomaž Milač, Mateja Mlakar, Aljoša
Murn, Igor Muršič, Boštjan Papič, Manja Petelin, Drago Pintarič, Ljuba Plesec, Marija Gerdej Poljanšek, Roman
Ražman, Samo Regent, Rado Romih, Mojca Šemrov, Erika Šešek, Brane Škvorc, Olivija Slivnjek, Nataša Tratnik, Atej
Tutta, Rok Veber, Bojan Žalar / mentor: Drago Pintarič.

Pesmi treh, 1997

Uredništvo in sodelujoči: Izidor Kopavnik, Jure Koritnik, Sandra Škrlj, Alenika Žnidaršič, Dejan Prša, Marija Gerdej
Poljanšek, Erika Šešek, Vera Kraševec, Drago Pintarič, Manja Petelin

Pozitiv Light, 17 številk, 1998-2001

Uredništvo in in drugi »izdajalci«: Alen, Alma, Aljoša, Bojan, Boan, Borut, Danijel, Donja, Dejan, Dragon, Eva,
Greta, Ivana, Jernej, Jure, Lina, Maja, Martina, Matej, Matija, Melita, Mira, Marija, Nace, Nena, Neva, Nina, Nika,
Nataša, Petra, Polona, Sandra, Silvija, Suzana, S&B Špela, Valerija, Tadeja, Tonček, Uroš, Urška, Vera, Zoran /
Mentorja: Mira Narobe in Drago Pintarič

Petrovaradinsko pleme/Petrovaradin Tribe, 2005

Uredništvo in sodelujoči: Anja Bizjak, Marko Cvejić, Bara Kolenc, Jure Koritnik, Žolt Lazar, Bojan Matjašič, Rajko
Muršič, Teofil Pančić, Drago Pintarič, Anđelija Vučurević, Želimir Žilnik

10 let Pozitiva, 2006

Uredništvo in sodelujoči: Vera Kraševec, Drago Pintarič, Jure Koritnik, Atej Tutta, Borut Bučinel, Marija Gerdej
Poljanšek, Marko Horvat, Radovan Jaušovec, Bara Kolenc, Bojan Matjašič, Mira Narobe, Erika Šešek, Tomaž Štrucl,
Matjaž Zorc
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Marš na kulturo, 2007

Uredništvo in sodelujoči: Neža Ahčin, Nejc Bahor, Gregor Geč, Dr. Alenka Gril, Radovana Jaušovec, Stanislav Kink,
Aleksij Kobal, Bara Kolenc, Jure Koritnik, Vera Kraševec, Bojan Matjašič, Martin Moschnitz, Manja Petelin, Drago
Pintarič, Draga Potočnjak, Tone Rački, Koni Steinbacher, Blaž Šef, Erika Šešek, Atej Tutta, Matjaž Zorec / Dijaki in
študenti v projektu: Tanja Jolič, Alenka Lozar, Elma Bajramoska, Katja Curk, Ema Demšar, Nuša Kerin, Pia Klančar,
Maja Panič, Lovro Pertinač, Monika Pirc, Katarina Rešek, Arjana Rožac, Andraž Poje, Benjamin Kovač, Nik Rovan,
Belinda Somer, Tjaša Sušin, Mateja Krušlin, Saša Bizjak, Jernej Černalogar, Miha Indihar in Kristjan Ilić.

Razdeljeni bog/Divided GOD, 2008

Uredništvo in sodelujoči: Tomislav Žigmanov, Atej Tutta, Želimir Žilnik, Drago Pintarič, Drago Pilsel, Azra Akšamija,
Mirko Đorđević, Neslihan Akbulut, dr. Zorica Kuburić, Petar Atanacković, Zoran Terzić, Boris Buden, Rajko Muršič,
Iradj Roberto Eghrari, Maja Lovrenov, Marjetka Pezdirc, Borut Praper, Rendall Major, Nik Rovan, Radovan Jaušovec,
Saša Srečković, Manja Petelin

Razdeljeni Bog – Projekt s področja medkulturnega dialoga in medkulturnega
učenja

priznanja in nagrade
• nagrada časopisu Pozitiv za najboljše srednješolsko glasilo na sejmu Vse za otroka v Celju, maj 1998,
• priznanje za posebne dosežke na področju šolskega novinarstva časopisku Pozitiv light na Sejmu vse za otroka in
družino v Celju, maj 1999,
• izid Pesmi treh, marec 1998, v okviru projekta Pozitiv / priznanje na Festivalu Generacija X Sandri Škrlj, Alenki
Žnidaršič in Izidorju Kopavniku / CD, april 2000,
• priznanje za posebne dosežke za najboljše glasilo in koncept srednješolskega glasila časopisku Pozitiv light na Sejmu
vse za otroka in družino / Celje, april 2001,
• priznanje za doseženo 1. mesto na nagradnem natečaju najboljša spletna stran za spletni časopis Pozitiv digital na
festivalu eSchola / maj 2002.

Pedagoški priročnik dodan k izbranim filmom iz projekta za predavanje v okviru programa Kino Balon v Kinodvoru,
2008 / Uredništvo in sodelujoči: Drago Pintarič, Petra Slatinšek, Atej Tutta, Vera Kraševec, Manja Petelin.

Knjižice BITI, 14 številk, 2009 - 2016

BITI kruh, BITI voda, BITI lep, BITI energija, BITI kolo, BITI izmenjava, BITI mediator, BITI srce, BITI
grafiti, BITI državljan, BITI v redu, BITI Gandža, BITI mlad, BITI pozitiv 20.
Uredništvo: Drago Pintarič, Vera Kraševec, Nina Golob
- Oblikovanje: Atej Tutta, Bojan Matjašič, Matej Markovič, Natalija Kosmač
- Fotografije: Radovan Jaušovec, Žan Dolinar, Filip Jembrih, Jerneja Korošec, Miha Indihar
- Teksti: Drago Pintarič, Marija Gerdej Poljanšek, Bara Kolenc, Bojan Matjašič, Katarina Rešek, Blaž Bačar, Erika
Šešek, Darja Mlakar, Nina Golob, Jan Vegelj, Žan Dolinar, Ljuba Plesec, Aljaž Rudolf, Tjaša Strmšek, Jasmina
Želježnjak

Časopis Triper, 6 številk, 2013-2016
1. številka, 2013 / Uredništvo in sodelujoči: Aljaž Rudolf, Jan Vegelj, Lovrenc Habe, Sanja Halb, Stane Perkič, Žan
Dolinar, Matic Veber, Natalija Kosmač, Filip Jembrih, mentorja: Drago Pintarič, Nina Golob
2. številka, 2013 / Uredništvo in sodelujoči: Alajž Rudolf, Jan Vegelj, Sanja Halb, Klara Šafner, Maja Remškar,
Monika Kvržić, Natalija Kosmač, Nika Vidovič, Žan Dolinar, Rok Roudi, Tilyen Mucik, Marko Kolarič Gavez,
mentorja: Drago Pintarič, Nina Golob
3. številka, 2014 / Uredništvo in sodelujoči: Alajž Rudolf, Jan Vegelj, Sanja Halb, Natalija Kosmač, Nika Vidovič,
Alma Zupan, Eva Smrekar, Patricija Resnik, Rok Furlan, Sanja Kranjc, Zoya Mesarič, Urška Križman, Margot Savin,
mentorja: Drago Pintarič, Nina Golob
4. številka, 2014 / Uredništvo in sodelujoči: Alajž Rudolf, Jan Vegelj, Sanja Halb, Natalija Kosmač, Nika Vidovič,
Aljaž Novak, Nina Boben, Rožana Švara, mentorja: Drago Pintarič, Nina Golob
5. številka, 2015 / Uredništvo in sodelujoči: Nika Vidovič, Sanja Halb, Patrik Komljenović, Monika Šinkovec, Eva
Smrekar, Špela Pustotnik, Alma Zupan, Rožana Švara, Nina Vončina, Anže Petelinšek, mentorja: Drago Pintarič,
Nina Golob
6. številka, 2016 / Uredništvo in sodelujoči: Patrik Komljenović, Monika Šinkovec, Špela Pustotnik, Urška
Šparemblek, Julija Brudar, Nina Hočevar, Katja Zgoznik, mentorja: Drago Pintarič, Nina Golob
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Kreatorij DIC – dogodki: 2002 – 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

24.04.2002
11 05.2002
22.05.2002
22. 05.2002
28.05.-2.06.
01.06.2002
04.06.2002
06.06. 2002
13. 06.2002
25.7.- 6.8.02
03.10.2002
10.10.2002
17.10.2002
07.11.2002
14.11.2002
21.11.2002
28.11.2002
05.12.2002
12.12.2002
19.12.2002
09.01.2003
16.01.2003
23.01.2003
30.01.2003
13.02.2003
19.02.2003
06.03.2003
14.03.2003
26.03.2003
27.03.2003
01.04.2003
02.04. 2003
10.04.2003
14.04.2003
07.05.2003
08.05.2003
14.05.2003
15.05.2003

Gledališka predstava Teatra POZITIV: Razredni sovražnik Avtorji: Tomaž Štrucl, skupina Barabe
Plesnogledališka predstava Lina Teater Pozitiv in gledališka skupin UniT iz Gradca
Svečana otvoritev večnamenskega mladinskega prostora Kreatorij DIC;
predstava Polnoletni, film Propaganda muvis ter igrani film Prepovedani vzornik
41. Linhartovo srečanje gledaliških skupin Slovenije: 5 predstav srečanja
Predstava Teatra Pozitiv Polnoletni ponovitev/Nagrada Linhartovega srečanja / vizije
Predstava Teatra Pozitiv Polnoletni ponovitev
Četrtkov večer: Punk rock večer: Leaf-Fat
Franeta Milčinskega-Ježka: Legenda o birokratu Tomažu Štampiljki, ki ni mogel umreti
Projekt mednarodne izmenjave mladih No Man´s Land /delavnice in produkcije
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Polnoletni
Gledališka predstava Teatra POZITIV: Razredni sovražnik
Četrtkov večer Mešano na žaru
Četrtkov večer Mešano na žaru
Multimedijska predstava Beri me za naprej
Četrtkov večer Mešano na žaru
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Polnoletni
Četrtkov večer Mešano na žaru
Četrtkov večer , pravljica Oscarja Wilda Srečni kraljevič
Četrtkov večer Prireditev skupine POZITIV ob zaključku leta 2002:The best of 2002
Četrtkov večer Kratke hlače solo fizičnega teatra MAMUT
Četrtkov večer Mešano na žaru
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv:Polnoletni /Štirinajsta ponovitev!
Četrtkov večer Koncert glasbene skupine DIC-a: Gor me vužgi
Četrtkov večer Valentinovo
Gledališka predstava avtorice Aleksandre Schuller: Isomnia
Teater pozitiv Kdo me riše, javna vaja-predstava v nastajanju
Premiera plesnega videa Alloy in koncert glasbene skupine Broken Lock
MK ljubljanskih dijaških domov:Promocija meddomskega literarnega glasila Utrip
Četrtkov večer Glasbeni žur s skupino Exit
Plesnogledališka predstava Immer nie gemeisam /Nikoli vedno skupaj
premiera! plesnogledališka predstava Teatra pozitiv Kdo me riše?
javna vaja / plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Lej do luta
Gledališka predstava Teatra pozitiv Janis,neznana biografija
Ponovitev! gledališka predstava Janis,neznana biografija
Ponovitev! gledališka predstava Janis,neznana biografija
Ponovitev!Kdo me riše? plesnogledališka predstava
Ponovitev!Kdo me riše? plesnogledališka predstava
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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21.05.2003
22.05.2003
12.06.2003
19.06.2003
23.09.2003
07.10.2003
16.10.2003
23.10.2003
06.11.2003
07.10.2003
11.11.2003
18.11.2003
25.11.2003
17.11.2003
04.12.2003
09.12.2003
11.12.2003
16.12.2003
18.12.2003
06.01.2004
15.01.2004
20.01.2004
29.01.2004
05.02.2004
24.02.2004
02.03.2004
04.03.2004
09.03.2004
16.03.2004
01.04.2004
08.04.2004
13.04.2004
15.04.2004
19.04.2004
20.04.2004
22.04.2004
04.05.2004
04.05.2004
06.05.2004
10.05.2004
18.05.2004
19.05.2004
20.06.2004
25.05.2004
27.05.2004
28.05.2004
01.06.2004
02.06.2004
15.06.2004
19.06.2004
23.09.2004
28.09.2004
07.10.2004
08.10.2004
14.10.2004
19.10.2004
28.10.2004
08.11.2004
10.11.2004
11.11.2004
16.11.2004
18.11.2004
23.11.2004
24.11.2004
25.11.2004
29.11.2004
02.12.2004
04.12.2004
01.12.2004
23.12.2004
06.01.2005
13.01.2005

Ponovitev! Lej do luta plesnogledališka predstava
Ponovitev! Lej do luta plesnogledališka predstava
Četrtkov večer R&R party
Rok Krivec in Robi Smiljkovič
Četrtkov večer: predstavitev interaktivnega CD-ja: Razprodaja sreče – kratki igrani film
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv:Kdo me riše
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Lej do luta na 42.Linhartovem srečanju - 1.nagrada
Koncert punk rock skupine:Leaf-fat
Multimedijski dogodek: Rispetto! la famiglia Pozitiv
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Na svoji zemlji
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Lej do luta
Enajsta ponovitev!
Gledališka predstava, tragikomedija Vrtiljak
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Lej do luta
Gledališka predstava skupine Tofsi iz Gimnazije Bežigrad: Kalorija? Ne, hvala!
Mešano na žaru
Gledališka predstava Teatra Pozitiv, skupine Barabe:Janis, neznana biografija 4 ponovitev!
Enodejanka Avtobus v izvedbi skupine projekta Tvoje pravice – moje pravice
Mešano na žaru Kratke in sladke na žaru
Predstavitev ŠILE – šolske improlige, skupine NOHT, Gimnazija Poljane
Zaključna prireditev skupine Pozitiv: The best of 2003
Plesnogleadališka predstava Teatra Pozitiv:Kdo me riše
Mešano na žaru
gostovanje Gledališke šole Prve gimnazije Maribor z mjuziklom za 6 fušačic: Najgrša klobasa
Mešano na žaru
koncert skupine SUR in predstavitev videospota Neizbežen dan
Pustna prireditev Dicarske karnevalske šeme
plesna predstava Missawa
Mešano na žaru - zvezdniški večer
gledališka predstava Skoraj preč,čisto preč,mrtev /Halb Durch, Ganz Durch, Tot/
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Lej do luta
Mešano na žaru
Mešano na žaru filmsko glasbeni večer
Monodrami »Fiks ideja«, Branko Petar Lukać: »Kako sam pojeo psa«
Laura Zafred s popevko v PROSTOR ZA SANJE, za klavirjem Sašo Gačnik
Zaključni večer Meseca kulture ljubljanskih dijaških domov
Gledališka predstava Teatra Pozitiv: Karčy, novodobni božji posrednik
koncert skupine Exit
Gledališka predstava Teatra Pozitiv: KARČY, novodobni božji posrednik
prva ponovitev
Predstavitev gledališke skupine Dartington College iz Anglije
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Odiseja 2004
premiera!
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Odiseja 2004
Gledališka predstavaKarčy – novodobni božji posrednik Teater Pozitiv4.ponovitev!
plesna predstava Premik / Urša Rupnik
Mešano na žaru
glasbeno gledališki šou dijakov Srednje glasbene in baletne šole Refleksije
Filmski in video večer predstavitev izbranih produkcij Kino kluba Novi Sad
Pravljica o zajčku brez repa skupina Alje Adam
plesnogledališka predstava Bare Kolenc Brezdno predpremiera
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Odiseja 2004
Tretja ponovitev!
Gledališka predstava Karčy – novodobni božji posrednik Teater Pozitiv –
5.ponovitev
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Lej do luta
Družabna prireditev s Krstom novink in novincev
gledališka predstava Karčy, novodobni božji posrednik
Odhod v neznano modna revija avtorja kreacij Suzana Košir in Miro Mišljen
Odhod v neznano modna revija - ponovitev za goste iz Dubrovnika
Mešano na žaru
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv: Odiseja 2004
Mešano na žaru
Plesno-gledališki solo Boruta Bučinela: Zimska pravljica premiera
Plesno-gledališki solo Boruta Bučinela: Zimska pravljica ponovev
Plesno-gledališki solo Boruta Bučinela: Zimska pravljica ponovev
Plesno-gledališki solo Boruta Bučinela: Zimska pravljica ponovev
Četrtkov večer »Iz teme v svetlobo«
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Kaskaderji za enkratno uporabo Premiera!
Coreo BalfourNovo življenje – A New Life monoigra
Punk rock koncert skupine Leaf-Fat s predskupino FDP
Kaskaderji za enkratno uporabo 1.ponovitev
Plesnogledališki predstavi: Sebastjan Starič: Tristopetdeset tisoč; Rosana Hribar: Zmenek z venero
Plesnogledališki predstavi: Sebastjan Starič: Tristopetdeset tisoč; Rosana Hribar: Zmenek z venero ponovitev
Mešano na žaru povezovalec Mury Krasnik
novoletni mešano na žaru The best of POZITIV 2004
Kaskaderji za enkratno uporabo 2.ponovitev
Mešano na žaru
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20.01.2005
03.02.2005
10.02.2005
17.02.2005
24.02.2005
07.03.2005
01.03.2005
10.03.2005
16.03.2005
17.03.2005
24.03.2005
31.03.2005
21.04.2005
01.05.2005
14.05.2005
17.05.2005
17.05.2005
19.05.2005
26.05.2005
31.05.2005
02.06.2005
07.06.2005
09.06.2005
15.06.2005
16.06.2005
06.10.2005
06.10.2005
13.10.2005
20.10.2005
25.10.2005
27.10.2005
10.11.2005
17.11.0205
24.11.2005
29.11.2005
01.12.2005
08.12.2005
09.12.2005
12.12.2005
17.12.2005
20.12.2005
21.12.2005
22.12.2005
06.01.2006
12.01.2006
19.01.2006
26.01.2006
02.02.2006
09.02.2006
12.02.2006
16.02.2006
28.02.2006
01.03.2006
16.03.2006
20.03.2006
20.03.2006
20.03.2006
21.03.2006
22.03.2006
23.03.2006
23.03.2006
27.03.2006
30.03.2006
11.04.2006
13.04.2006
20.04.2006
03.05.2006
06.05.2006
04.05.2006
11.05.2006
17.05.2006
25.05.2006

koncert rock skupine Day Out
Večerja z demoni gibalno-plesni projekt
Mešano na žaru
The Action Group jazz standard, blues, latino, swing
LUBLANA JE BULANA All Capone Štrajh Trio javna vaja
Koncert skupine SUR
predstavitev produkcij v nastajanju Teatra Pozitiv za selektorja Transgeneracij: 1.TIK PRED SPANJEM
Plesno gledališka predstava Teatra Pozitiv MAPIJA /kaskaderji za enkratno uporabo
predstavitev produkcij Teatra Pozitiv za selektorja Transgeneracij:MARIONETA in MJUZIKL BJUZIKL
Mešano na žaru NašVegas OpenParty
plesnogledališka predstava teatra Pozitiv / premiera 2003! / Lej do luta zadnja uprizoritev
Mešano na žaru
Mešano na žaru / 22.april DAN ZEMLJE!
Plesno gledališka predstava Teatra Pozitiv MAPIJA 1. ponovitev
Martin Krpan
Plesno gledališka predstava Teatra Pozitiv MAPIJA2.ponovitev
lutkovna predstava MARIONETA premiera
2 x mešano na žaru
Plesno gledališka predstava Teatra Pozitiv BU-FA
ponovitev
premiera kratkega filma KATJA
Plesno gledališka predstava Teatra Pozitiv BU-FA
ponovitev
TIK PRED SPANJEM /skupina 3D/ ponovitev
Zaključni četrtkov večer VELIKI MEŠANO NA ŽARU, Koncert skupine DISTANGO
koncert skupin: Crossing fields Gimnazija Vič, FDP DIC, Social cookieGimnazija Jožeta Plečnika
Druga scena Prvega odra ZADNJA UČNA URA
lutkovna predstava MARIONETA ponovitev
Gledališka predstava – burleska MAPIJA ponovitev
DJ FUMA: Kreatorij Fussion - techno večer
MEŠANO NA ŽARU predstavitev dela Cirkuške delavnice in Coreo show !
Predpremiera dokumentarnega filma Petrovaradin Tribe
MEŠANO NA ŽARU s peko kostanja
Gledališka predstava – mednarodna koprodukcija RomaNovela
Petrovaradin Tribe – dokumentarni film o Festivalu EXIT 05
Modna revija – Miroslav Mišljen: Odhod v neznano 2005
Predpremijera plesno-gledališkega raziskovalnega gledališča ČUDA SO POTNA GOSPODOVA
Mešano z žarom proti AIDS-u
Dan človekovih pravic: Izbor filmov produkcije Pozitiv
Beli Mačkon / produkcija Gledališče Glej
BOG / Woody Alen /predstava gledališke skupine Poljanske Gimnazije
plesna predstava Morska deklica / premiera, avtorica Urša Rupnik
Škratki / Alja Adam in skupina Plesoprejka
plesna predstava Morska deklica / ponovitev, avtorica Urša Rupnik
Pozitiv: The best of – 2005
Škratki / Alja Adam in KUD Pravljičarka
Plesno gledališka predstava Teatra Pozitiv BU-FA
ponovitev
Družinske zgodbe /Biljana Srbljanović, gledališče ECHO, Zagreb
Modna revija: Mury Krasnik s kolekcijo STREET GLAM
koncert glasbene skupine Hoffman,
Projekcija dokumentarnega filma Petrovaradinsko pleme
Lepe Anke folklorna skupina iz Bele krajine
mešano na žaru Naš Vegas OPEN PARTY
KARNEKRAVAL s pustnimi krofi, nagradami za najboljše šeme, programom, in rajanjem
Stend up comedie izvajalci: skupina Gimnazije Poljane
10 let Pozitiva: Večer klasične glasbe
10 let Pozitiva: Predstavitev krajših video del in animacij
10 let Pozitiva: Koncert skupine Leaf Fat / predskupina F.D.P.
10 let Pozitiva: Pozitiv performance in poezija
10 let Pozitiva: Premiera plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv “Speče celice”
10 let Pozitiva: Gledališka predstava Čuda so potna gospodova.
10 let Pozitiva: Otvoritev pregledne multimedijske razstave Pozitiv 1996 – 2006
10 let Pozitiva: Glasbeni spektakel skupine Matice / TheStroj
10 let Pozitiva: Filmski večer: Vpliv alternative na filmsko umetnost, okrogla miza
Mešano na žaru: Predstavitev dejavnosti Produkcijske šole/Mesec kulture dijaških domov
Premiera dokumentarne reportaže ob praznovanju 10. obletnice skupine Pozitiv
plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Speče celice 2.ponovitev
Koncert MClaren
plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Speče celice 3. ponovitev
plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Speče celice 4. ponovitev
Lederhozen predstava gledališke skupine iz Šentjanža na Koroškem, režija: Draga Potočnjak
Mešano na žaru / …ko kuhinja vzame stvari v svoje roke
Teater Pozitiv s prformansom
Pozitivni dan: sheeva, make up2, matice/theStroj, hip hop, teater Pozitiv, hitower, Hoffman,…
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11.01.2007
18.01.2007
25.01.2007
26.01.2007
08.02.2007
15.02.2007
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08.03.2007
12.03.2007
19.03.2007
22.03.2007
29.03.2007
05.04.2007
10.04.2007
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19.04.2007
24.04.2007
08.05.2007
09.05.2007
17.05.2007
22.05.2007
24.05.2007
31.05.2007
07.06.2007
14.06.2007
19.06.2007
21.06.2007
28.06.2007
23.7. -5.8.
18.09.2007
25.09.2007
20.09.2007
27.09.2007
04.10.2007
16.10.2007
18.10.2007
23.10.2007
08.11.2007
13.11.2007
15.11.2007
20.11.2007
22.11.2007
27.11.2007
29.11.2007
04.12.2007
06.12.2007
11.12.2007
13.12.2007
14.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
19.12.2007
03.01.2008
08.01.2008
10.01.2008

gledališka predstava – komedija: Kapo / premiera
Modna revija Ne vem kdo sem Miro Mišljen
Premiera filma videodelavnice Pozitiv 2006: NIISTAGMUS
Produkcija Pozitiv 2005/2006
Razdružene države Amerike / Divided states of Amerika
Kad muzičari šokiraju Incidenti rock skupin v 80-tih in 90-tih na področju ex Yu
Speče celice 5. Ponovitev
Gostovanje mladinske skupine SDD Jake ŠTOKA, Prosek – Kontovel, Trst: Večerja s pismom
Gledališka predstava – komedija: KAPO
MEŠANO NA ŽARU Predstavitev dela letošnje Delavnice za gledališče in cirkus
predstavitev izbora filmov Luksuz produkcije
gledališka predstava v izvedbi neodvisne gledališke skupine iz Celja ODTENKI
decembrski mešano na žaru
TRISTAN VOX prilika o izgubljenem glasu
HOSPITALIZACIJA SUBKULTURE otvoritev razstave
Gledališka predstava VAL Teater Šentjanž St. Johann
Miusow Quartet, koncert
mešano na zaru: HI- tover z gosti
Razdružene države Amerike / Divided states of Amerika
TRISTAN VOX prilika o izgubljenem glasu - ponovitev
Filmski večer: romski videospoti
KUD C3: Nevidna mesta
Mešano na žaru: Naš Vegas Open Party
Plesnogledakiška predstava Speče celice ponovitev
Javna vaja/za selektorja Festivala Transgeneracije 2007 predstave Teatra Pozitiv Druga vrata
Martonci tečejo častni krog – gostovanje Gledališke skupine Gimnazije Poljana
Izbor Mistra simpatičnosti DIC-a 2007
Muritto show
Pogovori o modi z gostjo Nevenko
Gledališka predstava Večna medikacija /produkcija Mesto žensk
Gledališka predstava: Beograjska trilogija /avtorica Biljan Srbljanovič, produkcija B.O.D.I Teater, KUD
France Prešeren
Plesno gledališka predstava Teatra Poziv: Na drugi strani Podplat / ponovitev
Gledališka predstava Teatra Pozitiv: Druga vrata / ponovitev
Filmski večer » Podrl se je zid, vstopil je film« z gosti: Mirjana Borčič, Koni Steinbacher …
Plesno gledališka predstava Teatra Poziv: Na drugi strani Podplat! / jubilejni dogodek
Gledališka predstava Teatra Pozitiv: Druga vrata / ponovitev
Maximarket motenosti gledališka skupina Dijaškega doma Bežigrad
Pozitivni dan koncert glasbenih skupin: D’ Neeb, Tribute 2 Love, Leaf - Fat
Ples & ples tango & swing & hip-hop & sodobni ples & brake dance
Večer argentinske glasbe:Piazzolla, Pujol, Marchelie, Cardoso/A.Grauf in M. Stošič
Ples & ples tango & swing & hip-hop & sodobni ples & brake dance / ponovitev
Plesna predstava REVOLUCIJA 2200 / premiera Teatra Pozitiv
Piknik ob zaključku sezone – za izvajalce in stalne goste dogodkov in prireditev v Kreatoriju
Srečanje mladih predstavnikov mest Zveze prestolnic EU v Ljubljani / v organizaciji MOL
Mednarodna izmenjava mladih v okviru projekta Razdeljeni bog /Divided God
Predstavitev video produkcij in projekta Devided God
Predstavitev novejših flmov Luxuz produkcije DZMP Krško
Plesna predstava REVOLUCIJA 2200 / ponovitev
Plesno gledališka predstava Teatra Poziv: Na drugi strani Podplat!
Islambull FF Party !
Kratki dokumentarni filmi Želimirja Žilnika / zgodnje obdobje
Gledališka predstava – predstavitev produkcije Gledališke šole Barice Blenkuš
Divided God »pred Berlinom« / predstavitev projekta in produkcij
Skupina Bogunov – akustična poezija / koncert
Pozitiv produkcija: Izbor igranih filmov iz obdobja 2003-2006
Mešano na žaru: Predstavitev dela jesenskih delavnic Teatra Pozitiv
Pozitiv produkcija: Izbor animiranih filmov 2001-2006
Memoari / plesno gledališka predstava – solo avtorice Bare Kolenc
Pozitiv produkcija: Izbor dokumentarnih filmov: Tile in oni, Petrovaradinska trdnjava
HiTower: Her Asher - multimedijski performans
Izbor iz produkcije Pozitiv
gledališka predstava – komedija KAPO ponovitev
Animirani filmi Konija Steinbacherja Figov list, Agonija, Študent, Močvirje
Večna medikacija, slovenska adaptacija gledališke predstave Endless Medication
plesna pravljica Rešimo pingvinčka /učenke sodobnega plesa na SGBŠ/
Prednovoletno srečanje predstavnikov mladinskih organizacij v MOL
Projekcija filma Želimirja Žilnika: Tito, drugič med Srbi
Zadnji MEŠANO NA ŽARU v 2007
Iz ciklusa filmov na temo projekta Divided God: Takva – strah pred bogom
Javna avdicija za novo gledališko predstavo teatra Pozitiv, mentorici A. Rožac in A. Kapun
Jaz, žrtev/Simona Semenic Produkcija: Mesto zensk v sodelovanju: klub Gromka
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15.01.2008
17.01.2008
18.01.2008
24.01.2008
29.01.2008
31.01.2008
06.02.2008
12.02.2008
26.02.2008
28.02.2008
04.03.2008
06.03.2008
13.03.2008
18.03.2008
20.03.2008
26.03.2008
27.03.2008
03.04.2008
07.04.2008
15.04.2008
17.04.2008
22.04.2008
24.04.2008
06.05.2008
09.05.2008
15.05.2008
29.05.2008
05.06.2008
12.06.2008
19.06.2008
26.06.2008
16.09.2008
18.09.2008
23.09.2008
02.10.2008
09.10.2008
16.10.2008
23.10.2008
06.11.2008
12.11.2008
20.11.2008
27.11.2008
04.12.2008
09.12.2008
11.12.2008
16.12.2008
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19.12.2008
08.01.2009
15.01.2009
22.01.2009
29.01.2009
05.02.2009
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19.02.2009
05.03.2009
12.03.2009
19. 03.2009
20.03.2009
26.03.2009
09.04.2009
16.04.2009
22.04.2009
23.04.2009
07.05.2009
14.05.2009
16.05.2009
21.05.2009
22.05.2009
28.05.2009
04.06.2009
09.06.2009

Filmski večer DZMP Luksuz produkcija Krško: Filmi o romih
Lyman Frank Baum ČAROVNIK IZ OZA Priredba: skupina Artizani
ČAROVNIK IZ OZA ponovitev
Mešano na žaru
filmski večer: prepremiera filma: POSLEDNJI ŽILNIK, film Dimitra Anakieva
koncert skupine Real Life Version rock… metal…hard core…
Predstavitev publikacije Marš na kulturo!
plesnogledališka predstava gledališke skupine Šentjanž IZSTOPNI VIZUM
Premierna predstavitev krajših produkcij Divided God, nastalih v Berlinu novembra 2007
Javna vaja za plesnogledališko predstavo Teatra Pozitiv Zmore ostriga
Filmski večer ZADNJI ŽILNIK film Dimitra Anakieva / ponovitev
Javna vaja nove plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv /skupina Pljusk/ Ta stvar
Filmski večer: AMERICAN ZEITGEIST
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Zmore ostriga
Barbecue 30 C/ Bara na žaru
Nemi animirani filmi Ladislasa Starewitcha z živo glasbo skupine Od Vlasova prjatu
HiTower: Her Asher - multimedijski performans
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Zmore ostriga
Premiera gledališke predstave Na odprtem morju
Festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije / Kosovelova dvorana CD Zmore ostriga
Gledališka predstava Na odprtem morju
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Zmore ostriga, črni simpozij / 6 ponovitev
Gledališka predstava Teatra Pozitiv Na odprtem morju / ponovitev
Gledališka predstava Teatra Pozitiv Na odprtem morju / ponovitev
Predstavitev projekta Divided God za udeležence konference županov evropskih prestolnic
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv / skupina Pljusk/ Ta stvar
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv / skupina Pljusk/ Ta stvar / ponovitev
Mešano na žaru v loncu, zaključni piknik
Medkulturni dialog: Predstavitev filmov produkcije Divided God – izbor 1
Medkulturni dialog: Predstavitev filmov produkcije Divided God – izbor 2
Zoran Laketa – Džigarica, “Za sve sam ja kriv!” (Stand-up komedija)
Projekcije filmov Divided God I.
Projekcije filmov Divided God II. / Sonce v njeni ruti, Tolerance in sLOVEnija, Balkan Blues…
Projekcije filmov Divided God III. / Babelia, Vrteči se Derviši, Rdeče jabolko, Beg, Počasi teče
Plesno gledališki solo Tine Janežič Babuška
plesnogledališka predstava Teatre Pozitiv /skupine Pljusk/ Ta stvar /ponovitev
plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Zmore ostriga /ponovitev
Mešano na žaru / glasba in ples
Gledališka predstava Zgodbe iz Bordertowna/Tales from Bordertown/Eric Dean Scott
Tadej Toš: Fender Hamlet
Arkadaš! Turško-balkansko-afriški večer
Predstavitev projekta / javni forum: BITI
Rock koncert skupine Dynamic Pill
Interna projekcija filma v okviru projekta BITI Gomora
Uvod v Videodelavnico ter delavnice za digitalno animacijo, projekcije PP 2001-2007
Projekcija nominiranih in nagrajenih filmov filmov Stranger festivala v Amsterdamu
Zaključni prednovoletni Mešano na žaru z zabavo: The best of …včeraj in danes za jutri!
Nariši mi pajacka, predstavica otrok SGBŠ / pedagoginja Jana Kovač Valdes
Jazz koncert skupine iz Ilirske Bistrice Spavperizacijski odbor
Monodrama Ampak Dane / Gledališče Glej
Mešano na žaru
Plesnogledališka predstava Uspavanka Smrti / Borut Bučinel
Plesnogledališka predstava Uspavanka Smrti / Borut Bučinel/ponovitev
Monodrama Govor malemu človeku / mgPtuj, Vlado Novak
Predstavitev filmov na temo projekta BITI
Javna vaja nove plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv STRUP
Premiera plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv STRUP
Moliere: Sozij predstava študentov AGRFT / Blaž Šef in Miha Bezeljak
Moliere: Sozij predstava študentov AGRFT / Blaž Šef in Miha Bezeljak /ponovitev
Mešano na žaru z gostom, artistom Coreom Balfourjem
Vizualno gledališče Druge roke / Denar preštejte takoj, kasnejših reklamacij ne upoštevamo!
Les Théâtreux Univerze v Ljubljani, univerzitetna frankofonska gledališka skupina
Zaključek Dneva zemlje: BITI voda, BITI kruh/predstavitev filmov videodelavnice BITI
Goran Marković Turneja
Projekcija filmov Stranger festivala/Amsterdam
Dramska skupina Gimnazije Poljane/Dragica Potočnjak: Ne zdej stran gledat
Skupina Kivi Koktejl / impro predstava brez omejitev in oblik Tja pa nazaj / premiera
Skupina Kivi Koktejl / impro predstava brez omejitev in oblik Tja pa nazaj / 1. ponovitev
Skupina Kivi Koktejl / impro predstava brez omejitev in oblik Tja pa nazaj / 2. ponovitev
Zaključni del prireditve ob Dnevu sonca BITI lep
Projekcija film Bena Stewarta Kymatica
Intermedijski performans: Luka Prinčič: Fiberoptikal / premiera

251

29

326.
327.
328.
329.
330
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

30

11.06.2009
18.06.2009
01.10.2009
08.10.2009
15.10.2009
22.10.2009
15.11.2009
12.11.2009
19.11.2009
26.11.2009
03. 12.2009
10.12.2009
17.12.2009
07.01.2010
14.01.2010
21.01.2010
28.01.2010
04.02.2010
08.02.2010
11.02.2010
25.02.2010
04.03.2010
11.03.2010
16.03.2010
25.03.2010
06.04.2010
08.04.2010
15.04.2010
15.04.2010
16.04.2010
19.04.2010
06.05.2010
13.05.2010
20.05.2010
27.05.2010
03.06.2010
10.06.2010
17.06.2010
17.10.2010
14.10.2010
21.10.2010
04.11.2010
11.11.2010
25.11.2010
29.11.2010
02.12.2010
09.12.2010
06.01.2011
13.01.2011
20.01.2011
23.01.2011
27.01.2011
03.02.2011
10.02.2011
17.02.2011
03.03.2011
10.03.2011
15.03.2011
17.03.2011
24.03.2011
31.03.2011
07.04.2011
13.04.2011
14.04.2011
16.04.2011
12.05.2011
17.05.2011
19.05.2011
24.05.2011
02.06.2011
15.06.2011
15.06.2011

Projekcija dokumentarnega filma Zemlja – naš dom
Zaključni večer članov in simpatizerjev skupine Pozitiv - občni zbor
Iskanje ravnotežja / produkcija Mesto žensk, koprodukcija KUD Pozitiv - DIC
Gledališka predstava, komedija absurda: Lepo je biti riba… dokler nisi na trnku
1. Mešano na žaru v šolskem letu 2009/2010
Predstava Spomenik G2, Janez Janša, Dušan Jovanović
Rock pop plesna predstava Koroško kolo / Kärntner Reigen, SPD Danica iz Šentprimoža
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv Strup
Mešano na žaru
Predstava Škrip Orkestra, Jelena Rusjan, Gledališče Glej
Celovečerni film Želimirja Žilnika Marble Ass
Večer videa in fotografije, izbor izdelkov delavnic iz preteklih let
Zadnji Četrtkov večer v letu 2009, DJ-party
Izbor filmov videoprodukcije Pozitiv / Z-film, Alloy, Razprodaja sreče, Foreinger, Kekec History
Projekt BITI – predstavitev dosežkov in izbranih produkcij iz leta 2009
Mešano na žaru: Balkan boys in Nina Mlakar / otvoritev razstave Vseprisotnost
Predstavitev produkcij projekta Razdeljeni bog/izbor filmov
Ponovitev plesnogledališke predstave Strup
Literarni večer ob slovenskem kulturnem prazniki / Matjaž Zorec, Nejc Bahor, Bojan Zakšek
Filmski večer: Kam pluje ta ladja
Projekt BITI – posnetek TV oddaje ZaVednoMladi / pogovor z Emi Vega – BITI človek
Mešano na žaru: Dance shov in bitka talentov
Monokomedija Prava Baba / MGPtuj / Režiser Peter Srpčič, Igra Urška Vučak
Javna vaja – ametek nove predstave Teatra Pozitiv: Strup 2 – Nova generacija
Premiera multimedijskega projekta Radio BITI, avtor Luka Škof&team
Premiera plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv Nova generacija/CD, Transgeneracije
Plesnogledališka predstavas Teatra Pozitiv Nova generacija / prva ponovitev
Plesnogledališka predstavas Teatra Pozitiv Nova generacija / v okviru MAKfesta
Plesnogledališka predstavas Teatra Pozitiv Nova generacija / ponovitev za selektorja Vizij
Literarna skupina Letažer z gosti/v okviru MAKfesta
Stand – up komedija / Tin Vodopivec, Tešky
Video večer: Luxsuz produkcija
Hiša otrok in umetnosti, skupina Artizani: Životok / premiera
Plesnogledališka predstavas Teatra Pozitiv Nova generacija
Dan sonca Delavnice/otvoritev razstave …
Predstavitev video produkcij projekta BITI
Projekcija avtorskih filmov: Urška Djukić: Prvi dan v službi in Aleš Gibičar: V spomin na
Predvajanje TV oddaje ZaVednoMladi na temo ne/aktivnosti mladih
Leteči žonglerski menu Petr Markovič / Predstavitev dela žonglerske delavnice 2010/2011
Hiša otrok in umetnosti, skupina Artizani: Životok / ponovitev
Prvi Mešano na žaru / Teater Pozitiv, glasba
Predstavitev produkcije videodelavnice Vesela kamera / DZMP, Kino otok
Predstavitev video produkcije Pozitiv/izbor kratkih filmov zadnjih let
Plesni performans: Neven Korda: Gospod Nahtigal / Igor sviderski
Nastop udeležencev delavnice Stand up komedije
Predstavitev filmov mednarodne delavnice dokumentarnega filma Luksuz produkcije
Multiplikator/Dark light / Teater Pozitiv in Klovnijada gospodične Petrove / Petra Markovič
JACK ali 几个杯咖啡 / Schälchen Kaffee / teater šentjanž|st.johann
Životok - Circle Of Life / skupina Artizani / Hiša otrok in mladine
D´Butlly z uspešnicami: help, imagine, she loves you…
Čefurji raus! po romanu Gorana Vojnovića / Aleksandar Rajaković - Sale
Jeffery Hatcher: Picasso / Radko Polič - Rac in Pia Zemljič / Produkcija MG Ptuj
Plesni performans Kako narediti reistično predstavo? / Samo Gosarič
Dokumentarni film Marš na kulturo! / Ali je kultura za mlade vrednota ali psovka / 2007
Gledališko plesni produkciji / ZGNL in Zarjavele trobente / skupina Metulji
Video večer: ZaVednoMladi
Javna vaja za predstavo 15. bojevnik
Video večer Luxus produkcije: filmi o življenju Romov
BITI mlad / BITI kolo Okrogla miza:vključevanje mladih v družbeno življenje in soodločanje
Gledališče Konglomerat: Srečevanja
Mešano na žaru: DIC ima talent
Premiera plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv 15. bojevnik
Glasbeno ambientalni performans Me here you there/jaz tu ti tam
Gledališka predstava Tiger
15. obletnica skupine Pozitiv / otvoritev razstave Iz privatnih arhivov; Odprti oder in druženje
Gledališka predstava Jaz sem Janis/Ich bin Janis mladinska gledališka skupina SPD Bilka
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv 15. bojevnik / ponovitev
Plesna prireditev ples&ples 2
Interaktivna predstava Ni problema Režija Renate Vidič, igra: Tina Gunzek in Tjaša Hrovat / AGRTF
Gledališka predstava Harold Pintar Mutasti natakar (Strežni jašek), gostovanje MGPtuj
Plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv 15. bojevnik / ponovitev
Predstavitev zbornika Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji/urednici dr. Metka Kuhar in dr. Špela
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16.06.2011 Multimedijski portal DIC/MPD - predstavitev oddaj iz obdobja poskusnega oddajanja: javna ocean in
razprava
8.-18.07.
Projekt mednarodne izmenjave BITI: predstavitve, okrogle mize, delavnice, predstava BITI jaz
06.10.2011 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv 15. bojevnik
13.10.2011 Predstavitev projekta in produkcij BITI – poletna mednarodna izmenjava v DIC-u
20.10.2011 Ugriz / Tina Janežič in Dušan Teropšič
27.10.2011 Mešano na žaru: cirkuška delavnica, sodobni ples, trebušni ples, mešani pevski zbor …
10.11.2011 ZaVednoMladi - predstavitev video produkcij / poletna delavnica DZMP in KUD Pozitiv
16.11.2011 Čas ka druge ma ženo / gledališka predstava, skupina Veseli pajdaši, Števanovci, Slovensko Porabje
24.11.2011 Predstavitev delavnice animiranega filma / zavod Zvviks an KUd Pozitiv
31.11.2011 15. bojevnik / za udeležence mednarodne konference Platforme za medkulturno EU
08.12.2011 Mladinska gledališka predstava, šizodrama: Cifra, mož / SNG Nova Gorica
22.12.2011 Pozitiv – zaključni žur 2011 s programom
11.01.2012 Koncert Orkestra izvirnih inštrumentov
19.01.2012 Glasbeni dokumentarec Kuzle in pogovor z avtorji
02.02.2012 Dokumentarni film o festivalu EXIT, Petrovaradinsko pleme/Petrovaradin Tribe
08.02.2012 Dokumentarni film istoimenskega projekta Marš na kulturo! In poezija z M. Zorcem in N. Bahorjem
16.02.2012 Gledališka predstava Gledališča Glej Svinje
01.03.2012 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv 15. bojevnik
08.03.2012 Gledališka predstava Kisik v izvedbi študentov rusistike na FF
13.03.2012 Gledališka predstava Simfonija v DEF-molu v izvedbi skupine odpisani
15.03.2012 Gledališka predstava Sharlatanus Maximus v izvedbi MGPtuj
16.03.2012 Ugledališčena poezija aba babi babo
22.03.2012 Javna vaja 28. Plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv Elita
29.03.2012 Mešano na žaru: DIC ima talent
19.04.2012 BITI grafiti filmi o Street artu in predstavitev delavnice
08.05.2012 Elita - ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv
16.05.2012 Ples&ples 3.
22.05.2012 10. obletnica uradne otvoritve večnamenskega mladinskega prostora Kreatorij DIC
24.05.2012 Večer poezije in glasbe: predstavitev pesniške zbirke Branka Pintariča Kmični smej/ Temni smeh
07.06.2012 Elita - ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv
12.06.2012 Projekcija dokumentarnega filma Petrovaradinsko pleme/EXIT 2005
13.06.2012 Premiera filma Mediacija v DIC-u in pogovor z ustvarjalci
04.10.2012 Ples & ples, prireditev za novince v DIC-u
11.10.2012 Brane Potočan – Plesni solo: Območje za pešce in Poezija z listka
18.10.2012 Elita - ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv
25.10.2012 Mešano na žaru: Halloween party
08.11.2012 Kratki dokumentarni film Helene Koder Obrazi iz Marijanišča
15.11.2012 Mostar po Mostarju /foto in video predstavitev izmenjave mladih v Mostarju ter čevapčiči party
22.11.2012 RadioAKTIVACIJA /multimedijsko plesna predstava / produkciji Plesnega društva Krokar, Metlika
29.11.2012 Nastop vokalne skupine Cintare
06.12.2012 Skodelica džeza / predpremiera 30 predstave Teatra Pozitiv, za povabljene
07.12.2012 Skodelica džeza / premiera 30 predstave Teatra Pozitiv, praznovanje 15. obletnice Teatra Pozitiv
10.12.2012 Ceh za smeh / Produkcija delavnice stand up komedije
13.12.2012 Skodelica džeza / Teater Pozitiv
20.12.2012 Pozitiv - FENIKS , praznovanje pred »koncem sveta«!
17.01.2013 Čakalnica, gledališka skupina Odpisani / Kralji ulice
24.01.2013 Skodelica džeza, plesno gledališka predstava, 4 ponovitev / Teater Pozitiv
31.01.2013 Alkohol, plesna predstava / Dicarska mladina
19.02.2013 Dokumentarni performans Poetični manifest: kabare moči, skupina Odpisani/Kralji ulice
21.02.2013 Gledališka predstava Mahmud, koprodukcija Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra Ljubljana
07.03.2013 Elita - ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv
21.03.2013 Skodelica džeza – plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv - ponovitev
28.03.2013 Instant - gledališka predstava skupine Žaba gleda&išče iz Prosvetnega društva Vrhovo
18.03.2013 Orientalska glasbeno plesna predstava Med nebom in zemljo
25.04.2013 Javna vaja za novo plesno gledališko predstavo Teatra Pozitiv Hrabri novi svet
23.05.2013 Premiera nove predstave Teatra Pozitiv Hrabri novi svet
29.05.2013 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv Hrabri novi svet
30.05.2013 Plesna prireditev Ples&ples 4
29.6.- 9.7.
Predstavitev produkcij mednarodnega projekta izmenjave mladih BITI državljan
12.09.2013 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv Hrabri novi svet
16.09.2013 Filmski večer: projekcija filma dijaka Lovrenca Habeta Črna orhideja
02.10.2013 Plesna prireditev Ples&ples 5
10.10.2013 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv Hrabri novi svet
17.10.2013 Sarajevo po Sarajevu, o gostovanju Teatra Pozitiv na mednarodnem Festivalu Juvetafest
24.10.2013 Večer Arabske kulture
7.11.2013
Gledališka predstava Semenič & Bulc na prodaj, KD Integrali
14.11.2013 Gledališka predstava Something in the Basement, Malabar Teater in gledališče Glej
21.11.2013 Komedija zatiranih, Inštitut Ekvilib
28.11.2013 Foto grafijeM.Zormana Echoes of the tomb, predstavitev projektov Zavoda NUR v Palestini J.Elmasryja
05.12.2013 Predstavitev projekta mednarodne izmenjave mladih BITI državljan, performans Teatra pozitiv: Hočemo
zelenice, prostor in prihodnost!
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12.12.2013 Koncert Balkan boys ob: 4. obletnici delovanja skupine in 11. obletnici delovanja Kreatorija
19.12.2013 Javna vaja za Plesno gledališko predstavo Teatra Pozitiv Močnejši od sovraštva
23.01.2014 Lastniki humorja: Zaupajte nam svoj umor
29.01.2014 Glasbeni dogodek ORION
30.01.2014 Projekcija filmov Luxuz produkcije
06.02.2014 Gledališka predstava Vojak, pivo in misli, Gledališka skupina Odpisani, Kralji ulice
13.02.2014 Premiera predstave Teatra Pozitiv po knjižni predlogi Tima Guenarda Močnejši od sovraštva
25.02.2004 Ponovitev predstave Močnejši od sovraštva / zaključena predstava za dijake Srednje zdravstvene šole
26.02.2014 Ponovitev predstave Močnejši od sovraštva / zaključena predstava za dijake Srednje zdravstvene šole
27.02.2014 Ponovitev predstave Močnejši od sovraštva / zaključena predstava za dijake Srednje zdravstvene šole
27.02.2014 Lastniki humorja
06.03.2014 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv Močnejši od sovraštva
12.03.2014 Ponovitev predstave Teatra Pozitiv Hrabri novi svet
20.03.2014 Gledališka predstava Tamna soba, Dramski studio Učičište ZKM, Zagrebačko kazalište mladih
27.03.2014 Nastop mladinske skupine Toj To! iz Kranja z dramatizacija Raymonda Queneauja, vaje v slogu
03.04.2014 Gledališka predstavo Matjaža Zupančiča Razred, mladinska gledališka skupina Žaba gleda&išče
08.04.2014 DIC ima talent, izbor za nastop na 52. Domijadi
17.04.2014 Javna vaja nove plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv Tretje
23.04.2014 Modna revija dicarskih nočnih oblačil
24.04.2014 Gledališka predstava Pravica, Teater Curriculum Vitae iz Gimnazije Šentvid
08.05.2014 Gledališka improvizacija z Lastniki humorja
22.05.2014 Slovenska predpremiera filma Marka Cvejića Lev z onega sveta
27.05.2014 Premiera plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv Tretje
23.06.2014 Literarni večer Boga ni več, Zorec&Bahor
11.09.2014 Ponovitev plesnogledališke predstave Teatra Pozitiv Tretje
25.10.2014 Mono spektalel Alter Faust / Neven Korda
02.10.2014 Mi fazani&exfazani pevsko plesni večer dicarjev in projekcija filma Matkova Tina Lovrenca Habeta
09.10.2014 Projekcija filmov LUKSUZ PRODUKCIJE projekta Naj se vidi
16.10.2014 Gledališka improvizacija z Lastniki humorja in partnerji
23.10.2014 Gledališka improvizacija z Lastniki humorja in DICarji / javna vaja
06.11.2014 Impro predstava: Lastniki Humorja
13.11.2014 Plesnogledališka predstava Tretje produkcija Teater Pozitiv
20.11.2014 Pravi človek za kapitalizem - Dokumenrani fim o Damirju Avdiću in nastop v živo po projekciji filma
27.11.2014 »Mešano na žaru«
04.12.2014 Gledališka improvizacija z Lastniki humorja
11.12.2014 Filmski večer: video produkcije KUD Pozitiv iz obdobja 2003 - 2007
18.12.2014 18 obletnica delovanja skupine Pozitiv: koncert Balkan Boys in ura poezije Zorc & Bahor
08.01.2015 Filmski večer: projekcija dokumentarnih filmov o sodobnem plesu po izboru G .Erjavec in R. Veavar
13.01.2015 Filmski večer: premera filma Asya, delavnice Videosvet in izbrane produkcije Videodelavnice Pozitiv
15.01.2015 Pozdravi nekoga, Otroška, mladinska in lutkarska scena BIH NG iz Zenice /zmagovalka Juventafesta 14
22.01.2015 Drama Agatha, avtor Nebojša Pop Tasić, režija Dušan Mlakar, igra Barbara Voidovič in Gašper Jarni
05.01.2015 Improvizacijsko gledališče: Javna vaja z Lastniki humorja
29.01.2015 Ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv Tretje/za dijake SŠOF
30.01.2015 Ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv Tretje/za dijake SŠOF
12.02.2015 Ponovitev plesno gledališke predstave Teatra Pozitiv Tretje
19.02.2015 Saj tko je lepo živet – Ježku za sto let / Žaba gleda & išče v sodelovanju z Jazzek band
05.03.2015 Otrok apokalipse / Tomo Golob, monodrama
10.03.2015 Avtorski projekt / Teater Curriculum Vitae, Gimnazija Šentvid
12.03.2015 DIC ima Talent / izbor predstavnika za nastop na meddomski prireditvi
19.03.2015 Gledališka predstava Vaje iz sedenja/Teater Šentjanž
25.03.2015 Gala večer glasbe in petja
02.04.2015 Koncertna (pre)poved ABCDE_F / produkcija: Cona
09.04.2015 Večer gledališke improvizacije z Lastniki humorja
15.in 16.04. Transgeneracije v CD: predstavi Teatra Pozitiv Matica in Tretje
23.04.2015 Britev, duet za performerja in njegov karakter / predstava B. Bučinela in koreografa S. Stariča
05.05.2015 Evropski teden mladih: Plesno gledališka predstava Matica / Teater Pozitiv/1. ponovitev
07.05.2015 Evropski teden mladih: ŠILA Celovečerec / Šila, šolska improliga
08.05.2015 Evropski teden mladih: Povežimo se s plesnimi koraki delavnica študentk Socialne pedagogike
21.05.2015 Teden ljubiteljske kulture: Plesno gledališka predstava Matica / Teater Pozitiv
28.05.2015 Dan sonca/prireditev na prostem
04.06.2015 The Lion King – our way, muzikal pevcev glasbene šole Marjana Kozine iz Novega Mesta
09.06.2015 Družinski sinopsis, gledališka premiera skupine Odpisani
20.07.-01.08. Dogodki projekta »BITI mlad«, mednarodne izmenjave mladih
09.09.2015 Ponovitev plesno gledališke predstave Matica / Teater Pozitiv
01.10.2015 »VIDEO SVET« predstavitev video produkcij nastalih v šolskem letu 2014/2015 in uvod v delavnico
08.10.2015 Večer improvizacijskega gledališča z Lastniki humorja
15.10.2015 dicarski FUNK JAZZ JAM SESSION
22.10.2015 Prvi »mešano na žaru« v novem šolskem leti
5.11.2015
Filmska komedija Rdeča kapica / Režija Lovrenc Habe, produkcija TV Zadlog in društvo Trma
12.11.2015 » Troheji » / Matjaž Zorec predstavitev pesniške zbirke
19.11.2015 Mešano na žaru
26.11.2015 Večer gledališke improvizacije
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04.02.2016
09.02.2016
11.02.2016
25.02.2016
29.02.2016
01.03.2016
03.03.2016

560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.

10.03.2016
15.3.2016
17.03.2016
24.03.2016
29.3.2016
31.03.2016
06.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
14.04.2016
21.04.2016

Premiera kratkega filma Učenje v dijaškem domu
Prešernu za rojstni dan »Troheji« predstavitev pesniške zbirke Matjaža Zorca
Večer gledališke improvizacije
Dicarski FUNK JAZZ JAM SESSION
Prednovoletni ples divjakov
Zaključna prireditev KREATORIJ 2015 za POZITIVNO 2016
Projekcija filmov Lukszuz produkcije – izbor 2015
Večer gledališke improvizacije / ŠILA
V živo z Beatli v 2016!
3 lutkovne predstave študentk PF za otroke Kraljev uice
Matica / plesnogledališka predstava Teatra pozitiv /ponovitev
Slawomir Mrožek: Na odprtem morju / KUD Štefan Kovač, Murska Sobota
Večer gledališke improvizacije / ŠILA
Monodrama REZERVAT 0-118/2015, scenarij, režija, izvedba: Taubi
DICarski karneval z DJ-jem in živo glasbo: Magneticos in BALKAN BOYS
N.A.G. – plesni avtorski projekt / produkcija: Plesni forum Celje
ŠILA – valilnica / večer improvizacijskega gledališča
DIC ima talent!
Lutke za Kraljevske otroke / študenti oddelka za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko PF UL
Premiera kratkega filma »Migranti«
ter projekcija drugih produkcij videodelavnice »Videosvet« iz 2015 in 2016 / KUD Pozitiv - DIC
Maya / javna vaja novega plesnogledališkega večmedijskega projekta
ŠILA – valilnica / večer improvizacijskega gledališča
Matica / plesno gledališka predstava/Vizije
Monodrama REZERVAT 0-118/2015, scenarij, režija, izvedba: Taubi
ajCegu, skupina Odpisani / Kralji Ulice, koprodukcija KUD Pozitiv – Premiera
ŠILA – valilnica / večer improvizacijskega gledališča
Maya, #plesnogledališkomultimedijskointeraktivni projekt Teatra Pozitiv – premiera
Gledališka predstava Javna vaja, Dramski studio: »Prazan prostor«, Nikšić, Črna Gora
Kratke produkcije plesnogledališke delavnice TransBITI
Matica, plesnogledališka predstava Teatra Pozitiv
Praznovanje 20 obletnice delovanja skupine Pozitiv - otvoritveni dogodek Maya, #plesnogledališkomulti
medijskointeraktivni projekt Teatra Pozitiv – ponovitev
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Ogrič, Benan Orhon, Matej Ovsenak, Metin ÖZÇAKIR, Jure Pahar, Teofil
Pančič, Boštjan Papič, Urška Paradiž, Tomaž Pavkovič, David Pavlin,
Hana Pavlinc Hees, Uroš Pavlovič, Melita Pavšič, Levpušček, Neža Pavšič,
Erik Pavusa, Sašo Pečelin, Neli Pegan, Blaž Pek, Andreja Peljhan, Oliver
Peljhan, Ksenja Perko, Lovro Pertinač, Zoran Petakov, Vladka Petek, Manja
Petelin, Andrej Petelinšek, Ana Peter, Aleš Peternelj, Boris Petkovič, Primož
Petohleb, Marjetka Pezdirc, Drago Pilsel, Barbara Pintar, Miha Pintar, Drago
Pintarič, Janus Pintarič, Volkan Pirincci, Anja Pirjevec, Meta Pivk, Ljuba
Plesec, Ajda Plos, Aleksander Plut, Tadej Podgornik, Andraž Poje, Brane
Potočan, Nina Potočnik, Aleš Požgaj, Jelena Prahovič, Borut Praper, Boris
Praprotnik, Dejan Prša, Sandi Puce, Tone Rački, Darja Radič, Vuk Radošević,
Kristina Rajgelj, Ajda Rajner, Damir Rakovič Ferjan, Sanela Ramič, Elias
Raum, Lina Ravbar, Lovro Ravbar, Dunja Ravnikar, Roman Ražman, Erika
Razpet, Špela Razpotnik, Metka / Metoda Rebolj Barič, Samo Regent, Igor
Remeta, Inga Remeta, Tjaša Rener, Marko Repnik, Katarina Rešek, Kristina
Rešek, Bojan Ristič, Matevž Robnik, Rado Romih, Maša Romšak, Dženi
Rostohar, Nik Rovan, Arijana Rožac, Ribana Rožac, Rok Rožman, Aljaž
Rudolf, Jurij Rudolf, Barbara Rupar, Jelena Rusjan, Nejc Rutar, Gašper
Salobir, Mojca Sarjaš, Sabina Schwener, Darja Sedej, Eva Semolič, Darja
Sever, Olja Simčič, Grega Skočir, Jaka Skočir, Olivija Slivnjek, Boris Sovinc,
Saša Srečkovič, Erik Starc, Beti Strgar, Tjaša Strmšek, Koni Steinbacher,
Sebastjan Starič, Valentina Stopar, Jasmin Šahinpašič, Mojca Šemrov, Darja
Šenkinc, Tadej Šepec, Robi Šercer, Erika Šešek, Monika Šinkovec, Brigita
Škoberne, Matjaž Škoberne, Luka Martin Škof, Erik Školiber, Sandra Škrlj,
Branko Škvorc, Urška Šparemblek, Rok Štir, Tomaž Štrucl, Valentina Štrucl,
Miha Šuler, Blaž Švigelj, Nika Takalec, Nataša Taljan, Jošt Taraniš, Amadej
Tauses, Franci Tehovnik, Dušan Teropšič, Zoran Terzić, Gospova Tešič,
Daniela Todorović, Irena Tomažin, Jasmina Tomšič, Maja Torlo, Nataša
Tratnik, Ana Trebše, Odisej Trobentar, Blaž Trušnovec, Gregor Turk,
Atej Tutta, Vid Uršič, Borut Vasle, Matic Veber, Rok Veber, Emi Vega,
Jan Vegelj, Mina Velimirović, Špela Vene, Gregor Vernik, Zala Vidali,
Marko Vidmar, Tine Vidmar, Nika Vidovič, Valentina Vidrih, Jana Vilman,
Urška Vižantin, Darija Vlah, Jure Vlahovič, Lucija Vodopivc, Nal Volf,
Boštjan Volk, Nina Vončina, Nina Vozlič, Staš Vrenko, Bojan Vrlič, Vuk
Vukmirovič, Julija Wegenast, Janez Weiss, Grega Wernig, Manjana
Zadravec, Laura Zafred, Anka Zajc, Dida Zakelšek, Bojan Zakšek, Bojan
Žalar, Tomaž Zarifa, Nace Zavrl, Neva Zec, Tomaž Zevnik, Eva Žgajnar,
Maja Žiberna, Žan Žigon, Želimir Žilnik, Ana Zirner, Urša Zlodej, Evelina
Žmavc, Alenka Žnidaršič, Dejan Žnidaršič, Matjaž Zorec, Barbara Zupan,
Neža Zupanc, Bojan Zupančič, Rihard Zupančič, Nina Zver, Petra Zver.
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BITI spet na splet (2017)

.....................................................................................
Vsakdanji uporabi IKT, spleta, socialnih elektronskih orodij ipd. se ne moremo
izogniti ali odreči, saj bi bilo to nesmiselno, vendar se moramo vprašati, kdaj
je njena uporaba koristna ter kdaj to ni in je lahko zdravju škodljiva. Kako to
prepoznamo in ozavestimo in jo potem ustrezno, zdravo in kreativno uporabimo?
V knjižici poskušamo s kratkimi predlogi – izzivi ozavestiti mlade o tem, koliko
so »not« in kako lahko pridejo »ven« brez posledic za zdravo in uravnoteženo
komunikacijo v vsakdanjem nevirtualnem življenju.
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BITI
- SPET NA SPLET

Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega projekta, ki se osredotoča na
vprašanja trajnostnega razvoja in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje,
različne oblike onesnaževanja ipd.
Namen projekta knjižic BITI je ozaveščati mlade o resnosti izpostavljene
problematike na globalni ravni ter jih spodbujati k trajnostnemu načinu
življenja
življenja in
in odgovorni
odgovorni potrošnji
potrošnji vv vsakdanjem
vsakdanjem življenju
življenju ter
ter lastnem
lastnem okolju.
okolju.

KOLOFON
Pripravili: Katja Čarman, Nina Golob, Drago Pintarič
Urejanje: Nina Golob
Lektoriranje: Neža Luzar
Oblikovanje: Matej Markovič
Pri pripravi ankete in izzivov za mlade sta sodelovala: Franci Tehovnik
in Neža Luzar
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj:
Izdajatelj: KUD
KUD Pozitiv
Pozitiv in
in Dijaški
Dijaški dom
dom Ivana
Ivana Cankarja,
Cankarja, 2017
2017
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IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

Za 2 dni nastavi telefon na tiho
in se pripravi do tega, da nanj
pogledaš le na 2 uri.
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Sodobna tehnologija
– rešitev ali poguba?

Človeka, takega kot poznamo danes, njegovega duhovnega,
kulturnega, znanstvenega in civilizacijskega nivoja ni mogoče
ločiti od razvoja sodobne tehnologije, ki ga je dosegel. Nič
manj to ne velja za potek in delovanje vsakdanjega življenja,
v katerega je vpet tako kot posameznik in kot družbeno bitje.
To je del njegove evolucije in glede na njegov vpliv na planet
tudi del evolucije planeta v celoti − njegove temne oz. svetle
prihodnosti.
Ključna vloga pri današnjem pospešenem razvoju zagotovo
pripada medijem in novim informacijsko-komunikacijskim
tehnologijam. V globalni družbi in svetu, v katerem živimo, ti
predstavljajo njegov živčni sistem in zavest. Ta se odraža in
vpliva na vse, tako na družbeni kot osebni ravni.
Vsakdanji uporabi IKT, spleta, socialnih elektronskih orodij
ipd. se ne moremo izogniti ali odreči, saj bi to bilo nesmiselno,
vendar se moramo vprašati,
kdaj je njena uporaba koristna in hkrati zdrava ter kdaj to ni in
je lahko zdravju škodljiva? Kako to prepoznamo in ozavestimo
in jo potem ustrezno, zdravo in kreativno uporabimo?
Rešitev je dejansko v rokah slehernika in njegovega zavedanja
ter jo lahko postavimo v obliki enostavnega vprašanja: Kdaj
uporabljamo interaktivno tehnologijo mi in kdaj tehnologija
uporablja nas?
Odgovor zdaleč ni enostaven in si ga moramo postavljati
zmeraj in sproti. To je dejansko tudi namen pričujoče
brošurice: ozavestiti to vprašanje in ga umestiti v del zavesti
kot varovalko vsakič, ko posežemo po napravi.

IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

14 dni telefon uporabljaj
samo za nujne klice
in SMS-e.

Drago Pintarič
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1. Zasvojenost
Pojem zasvojenosti zajema več vidikov, saj poznamo različne oblike tega pojava.
Največkrat se govori o zasvojenosti, odvisnosti od drog in drugih kemičnih sredstev.
Vendar zasvojenost ne pomeni samo telesne odvisnosti od nekega kemičnega
sredstva, ki deluje na zavest. Pomeni kompleksno vedenje zasvojenega človeka,
ravnanje, o katerem on sam ve, da je škodljivo, pa ga ponavlja in ga ne more
opustiti, ker bi sicer doživel mučno telesno in psihično abstinenčno reakcijo.
Zasvojenost je kronična bolezen in potrebno je več let ali celo desetletij, da se
razvijejo vsi njeni značilni znaki. Na nastanek, trajanje in razvoj vplivajo številni
dejavniki, ponavljajoča se zloraba sredstva za omamljanje pa je le eden od njih.
Zasvojenost je bolezen, ki vpliva na telesno in psihično počutje ogroženega
posameznika.Vendar te bolezni ne povzročajo kemična sredstva, s katerimi se
zasvojeni omamljajo. Kemična sredstva oziroma mamila povzročajo tudi telesno
odvisnost, kar pomeni, da se na poseben način vključijo v telesno presnovo in
postanejo nujno potrebna. Vendar se je mogoče omamiti tudi brez drog. Omamijo
nas lahko nekateri postopki, rituali, psihični manevri ali pa snovi, ki same po sebi
nimajo farmakološkega učinka na zavest. Vsi ljudje niso enako dovzetni za nastanek
zasvojenosti. Posebno občutljivi so tisti, ki imajo posebno kombinacijo osebnostnih
lastnosti in so odraščali v neugodnih razmerah.

IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

Izberi si 48 ur, med
katerimi ne boš niti enkrat
odprl Facebooka.
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2. Nekemicne zasvojenosti
Ob besedi zasvojenost pogosto pomislimo na alkohol in prepovedane droge, redko
pa na zasvojljive dejavnosti iz vsakdanjega življenja.
Nekemične odvisnosti so tiste zasvojenosti, pri katerih se za doseganje omamljenega
stanja zavesti ne zlorablja droga, ampak postopek, s katerim se je oseba naučila
sprožati notranje mehanizme za omamljanje.
Vsak človek ima v osrednjem živčevju vir nevropeptidov, ki vplivajo na spremembo
stanja zavesti podobno kot »droge«. Lahko se »nauči«, da izzove povečano izločanje
endorfinov z določenimi postopki ali rituali. Sprožilni dejavniki so: vzburjenje,
stimulacija, potešitev.
Nekemične odvisnosti imajo ravno tako hude posledice kot kemične, le da je manj
telesnih komplikacij, ki jih povzročajo strupeni učinki droge na telo. Kontrola
nekemičnih odvisnosti je težja: zasvojenec se omami samo s tem, da se zasanja!

IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

Nekemične odvisnosti so:
- odvisnost od računalniških igric in interneta,

- odvisnost od iger na srečo (patološko hazardiranje),
- odvisnosti od hrane: bulimija, anoreksija,
- odvisnost od seksualnosti,
- odvisnost od odnosov,

- odvisnost od nakupovanja in zadolževanja,
- odvisnost od sanjarjenja, televizije,
- odvisnost od dela,

- odvisnost od duhovnosti,
- in druge …

En teden vsak dan ugasni mobitel
od 21ih do 6ih.
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3. Zasvojenost s spletom in
digitalnimi tehnologijami
Splošna zasvojenost zajema vsakodnevno brezciljno deskanje po spletu,
pregledovanje in preverjanje sporočil in statusov na družbenih omrežjih, blogih,
elektronski pošti ipd. Čas, preživet na računalnikih in elektronskih napravah, se
povečuje in posameznik težko pojasni koristnost in dolžino aktivnosti, kar kaže na
izkrivljeno dojemanje časa. Posameznikovo zadovoljstvo, ustvarjalnost in aktivnost
se v realnem življenju zmanjšuje, posledice pa so vidne na področju odnosov,
šole, družine in širše okolice … Internet nam omogoča 24-urni dostop do sveta in
raznovrstne oblike komuniciranja. Internet je zmernim uporabnikom vir informacij,
sredstvo za komuniciranje in pomoč pri delu in pri tem zagotavlja popolno
anonimnost. Ravno anonimnost je ena od največjih prednosti in hkrati slabosti
spletnega komuniciranja. Mnogim predstavlja pobeg v drug svet, saj zgolj klik na
miško zadošča, da vstopijo v virtualno, kjer težave resničnega sveta ne obstajajo in si
lahko ustvarijo drugo identiteto, iščejo in objavljajo vse, kar si želijo.
Internetna zasvojenost je širok pojem, zato je zaznavanje zasvojenosti težje.
Zasvojenost s spletom in digitalnimi tehnologijami je nekemična oblika zasvojenosti,
ki jo prepoznavamo po dalj časa trajajočih simptomih kompulzivnega vedenja in
njegovih posledicah v osebnem, družinskem, delovnem in družbenem življenju.
Pri obvladanju teh težav se osebe srečujejo z izgubo kontrole nad uravnavanjem
svojega vedenja, občutki nemoči in krivde. Zasvojenost s spletom je klinična oblika
nefunkcionalnega vedenja in jo je potrebno ustrezno celostno obravnavati. Mnogi
pokazatelji so zelo podobni kemičnim zasvojenostim. Simptomi prekomerne uporabe
in zasvojenosti so:
- podaljševanje časa, preživetega na internetu, da bi doživeli večje zadovoljstvo,
- neuspešni poskusi zmanjševanja ali prekinitve uporabe,
- pomanjkanje zanimanja za prostočasne dejavnosti,
- slabša učinkovitost v službi in šoli,
- manjša sposobnost komuniciranja,
- manj osebnega druženja s prijatelji in družino,
- spremenjen vzorec spanja,
- nihanje razpoloženja,
- impulzivne čustvene reakcije ob odvzemu naprave,
- znaki abstinenčne krize, depresije, nejevolje
in asocialnosti ob poskusu odvajanja,
- izguba občutka za čas (uporabnik preživi več časa
»online«, kot je prvotno nameraval) in prikrivanje ali laganje o času,
ki ga preživimo ob uporabi naprave,
- zamujanje pomembnih dogodkov ali priložnosti v življenju
zaradi uporabe interneta.
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IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

Izberi si dan, ko boš zabeležil vsako
minuto, preživeto za računalnikom
ali pametnim telefonom, in nato prav
toliko minut posveti ukvarjanju s
športom, ki ga imaš rad. (Opsa, se ti bo
res ljubilo 86 minut metati na koš?)
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Zasvojenost s spletom se nanaša na širok spekter vedenj. Prepoznavamo pet različnih
oblik zasvojenosti.
Zasvojenost z računalniškimi igrami – igranje preko spleta, mreže, samostojno ali
z več igralci. Če posameznik izgublja stik z realnostjo, postaja apatičen in daje igri
prednost pred resničnim življenjem, je čas, da poišče pomoč.
Zasvojenost z družbenimi omrežji − ena najbolj zaskrbljujočih internetnih
zasvojenosti je zasvojenost s socialnimi omrežji, ki je najbolj prisotna med najstniki
(čeprav tudi številke prepoznanih odvisnikov pod 10 letom starosti iz dneva v dan
rastejo). Glavni razlog za razvoj zasvojenosti je strah pred tem, da bodo nekaj
zamudili z odsotnostjo na številnih socialnih omrežjih. V primeru najstnikov je
še posebej problematično iskanje odobravanja s strani vrstnikov in prikazovanje
»idealnega sebe«, zato mnogi postanejo zasvojeni s t. i. »všečki«.

IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

Zasvojenost s spletnim nakupovanjem − do zaželenih izdelkov pridemo le s
klikom, nakup je enostaven, prihranimo pa tudi pri času. Težava nastane takrat, ko z
nakupovanjem nadomeščamo nekaj drugega, kadar nam nakupovanje pomeni odmik
od težav in sproža pozitivna čustva.
Zasvojenost s pornografskimi vsebinami − seksualne vsebine se v neomejenih
količinah nahajajo po vsem svetovnem spletu. Posameznik tukaj izživi svoje
seksualne fantazije in zadovolji osnovne potrebe po spolnosti. V mnogih primerih
se tovrstna aktivnost spremeni v odvisnost, virtualni seks pa postane mehanizem za
soočanje s stresom v resničnem življenju. Posebno občutljivi so mladostniki, ki si s
tovrstnimi vsebinami oblikujejo napačne predstave o spolnosti.
Zasvojenost s športnimi stavami in igrami na srečo − zaradi 24-urnega dostopa,
anonimnosti in ustvarjanja realistične izkušnje igralnice problem odvisnosti od iger
na srečo z internetom narašča. Igralci igrajo doma, kar jim predstavlja varno okolje,
zato so pripravljeni tvegati več in imajo občutek, da imajo vse pod nadzorom. Za igre
na srečo je značilna globoka duševna vpletenost, zaradi katere posameznik izgubi
časovno perspektivo in si ustvarja iluzije.
Tvegana spletna vedenja delimo na: vsebinska tveganja (pridobivanje, ogled vsebin,
kot so nasilni posnetki, rasizem, pornografija, sovražni govor …); kontaktna tveganja
(»online« stiki z drugimi osebami, najpogosteje na povabilo odraslih – nadlegovanje,
zalezovanje, zloraba osebnih podatkov, vsiljevanje ideoloških prepričanj …);
izvedbena tveganja (medvrstniško nasilje na spletu, objavljanje občutljivih podatkov
in spornih vsebin …).
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Po 5 minutah prekini spletni »chat«
in sogovornika povabi na sladoled
(ter med klepetom z njim ne
uporabljaj telefona!).
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4. Uporaba interneta v DIC-u
Povzetek rezultatov ankete

V mesecu januarju 2017 smo dijakom na njihove elektronske naslove poslali
kratko anketo na temo uporabe interneta v dijaškem domu. Z njo smo predvsem
želeli preveriti, koliko časa stanovalci uporabljajo internet za izpolnjevanje šolskih
obveznosti in koliko časa za druge vsebine, ter hkrati ugotoviti, kakšno je njihovo
mnenje o prednostih in slabostih uporabe interneta. Skupna analiza odgovorov
nam je bila v pomoč pri naših prizadevanjih za vzdrževanje sistema dostopnosti do
interneta, ki spodbuja smotrno in zdravo uporabo interneta.
Dobljeni odgovori so pokazali, da večina dijakov v domu za dostop do interneta
uporablja pametni telefon, ki mu sledi uporaba prenosnega in stacionarnega
računalnika. Večina anketiranih dijakov je povedala, da med bivanjem v domu
uporabljajo dve elektronski napravi. Slednje najpogosteje uporabljajo z namenom
druženja in klepetanja s prijatelji na družabnih omrežjih, sledi uporaba zaradi
izdelave domačih nalog in učenja, za kar po večini koristijo internetni dostop v
obsegu manj kot ene ure dnevno.
Ugotovili smo, da večina dijakov med tednom (ko bivajo v domu) koristi dostop
do interneta do dve uri dnevno, med vikendom, ko so dijaki
doma, pa na internetu preživijo več časa. Predvidevamo,
da je temu tako, ker imajo takrat na voljo več časa za
izpolnjevanje šolskih obveznosti, ki zahtevajo (tudi)
uporabo interneta. Imajo več prostega časa, ki ga
lahko izkoristijo za virtualna druženja s prijatelji.
Rezultatu pa morda botruje tudi zmanjšana
socialna mreža in število aktivnosti, ki so sicer
dijakom omogočena med tedenskim bivanjem v
domu.
Odgovori na odprti vprašanji, s katerima
smo želeli preveriti, kaj je po mnenju dijakov
največja prednost uporabe interneta in kaj so
lahko slabosti pretirane uporabe interneta,
so pokazali, da so dijaki zelo ozaveščeni o
pozitivnih in negativnih vidikih uporabe
interneta. Kot prednost so največkrat omenili
hiter dostop do različnih podatkov in informacij,
povezovanje z ljudmi in branje spletnih
časopisov, blogov. Med slabostmi pa so prevladovali odgovori, ki
se nanašajo na odvisnost, nevarnost zmanjševanja socialnih stikov
in zanemarjanje izpolnjevanja vsakdanjih obveznosti, slabši šolski
rezultati ter možne poškodbe vida. Iz odgovorov na odprti vprašanji
je tako jasno razvidno, da se mladostniki zavedajo pasti prekomerne
uporabe interneta.

IZZIV ZA
ZA
IZZIV
VSAK DAN!
DAN!
VSAK

FREE PORN
Izberi si 2 vikenda, ko boš izklopil
računalnik. Ja, za vseh 48 ur.

Koristne povezave:

www.logout.si
www.safe.si
Miha Kramli – Center za zdravljenje zasvojenosti https://www.zd-go.si/ambulante/zdravljenje-odvisnosti/
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Alkohol, spremljevalec mnogih veselih dogodkov, družabnih srečanj, sredstvo
utapljanja skrbi in vlivanja korajže. V naši družbi je prisoten na vsakem koraku.
Z njim se srečujejo tudi najstniki, največkrat že v družini. Dijaški dom pri tem
ni izvzet. Obdobje odraščanja je čas iskanja meja, eksperimentiranja z različnimi
stvarmi, tudi z alkoholom. Mladi potrebujejo realne informacije, povezane z
uživanjem alkohola in tveganjem pri tem.
V knjižici poskušamo mladim brez nepotrebnega moraliziranja o škodljivosti
pitja alkoholnih pijač pojasniti razliko med uporabo in zlorabo alkohola in jih
okrepiti pri prepoznavanju njihovih meja.
Predstavljena so različna prizadevanja, katerih namen je razvijanje odgovornosti
pri soočanju mladih z alkoholom in pri katerih so bili enakopravno vključeni
tudi dijaki.
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UVOD
Alkohol, spremljevalec mnogih veselih dogodkov, družabnih srečanj,
sredstvo utapljanja skrbi in vlivanja korajže. V naši družbi je prisoten
na vsakem koraku. Z njim se srečujejo tudi najstniki, največkrat že
v družini. Pri soočenju z alkoholom nas radi posnemajo na poti k
odraslosti in so pri tem naše ogledalo. Dijaški dom je prostor mladih,
ki izhajajo iz raznolikih okolij z različno toleranco do alkohola.
Alkohol včasih zaide tudi skozi reže dijaškega doma. V domu se tako
občasno srečujemo z opitostjo dijakov, v skritih kotičkih najdemo
prazne steklenice, izrečemo vzgojne ukrepe. Obdobje odraščanja
je čas iskanja meja, eksperimentiranja z različnimi stvarmi, tudi
z alkoholom. Mladi potrebujejo realne informacije, povezane z
uživanjem alkohola in tveganjem pri tem. Prepovedi in moraliziranje
o škodljivosti pitja alkoholnih pijač niso dovolj, potrebno jim je
pojasniti razliko med uporabo in zlorabo alkohola in jih okrepiti
pri prepoznavanju njihovih meja. V letošnjem šolskem letu smo se
v DIC-u odločili, da bomo skušali narediti nekaj več za razvijanje
odgovornosti pri soočanju mladih z alkoholom. Izvedli smo anketo
o uživanju alkohola, pripravili smo predavanje dr. Židanika na temo
Alkohol: poti in stranpoti. Želeli smo aktivno vključiti tudi dijake,
zato smo razpisali natečaj Alkoholno pero in dali dijakom možnost,
da spregovorijo o alkoholu. Razmišljanja dijakov bomo objavili v
posebni v publikaciji.
Knjižica, ki je pred vami, zrcali zaznavanje in pogled naših dijakov
na problematiko zlorabe alkohola in njihove izkušnje pri tem. Upam,
da bo mlade bralce vsaj malo spodbudila k razmišljanju o tematiki
alkohola in prispevala h kritični drži in sprejemanju odgovornih
odločitev pri soočanju z alkoholom.

SPLOŠNO
O ALKOHOLU
Ko v vsakdanjem pogovoru omenimo besedo alkohol, imamo običajno v mislih le eno od spojin
pod skupnim imenom alkoholi. Alkoholi so namreč organske spojine, od katerih je le etanol
(C2H5-OH) sestavina alkoholnih pijač. Etanol je brezbarvna hlapna tekočina »pekočega« vonja
in okusa, ki jo dobimo s fermentacijo sladkorjev.
Ta je v pijačah prisoten v različnih deležih (volumskih odstotkih). Pivo npr. v povprečju vsebuje
od 4 do 5 % vol. čistega alkohola, vino od 10 do 14 % vol., žgane pijače pa od 40 do 50 % vol.
Alkoholne pijače pridobivamo s postopki fermentacije (alkoholno vrenje) in destilacije.

Kaj se dogaja v telesu po zaužitju alkohola?
Alkohol že v nekaj minutah po zaužitju preide v krvni obtok skozi sluznico želodca in sluznico
tankega črevesa. Kadar pijemo na prazen želodec ali kadar pijemo močnejše in peneče se pijače,
alkohol prehaja v kri še hitreje. S krvnim obtokom alkohol doseže vse dele telesa, najbolj dovzetni
za njegove učinke pa so možgani. Posledica so motnje presojanja, govora, koordinacije gibov in
ravnotežja. Podaljša se reakcijski čas, poslabša se vid. Alkohol možgane omami in na ta način
prepreči, da bi človek trezno razmišljal ter pravočasno nehal piti. Z uživanjem alkoholnih pijač
močno obremenimo jetra, v katerih se alkohol razgrajuje.
Zdrava jetra potrebujejo za razgradnjo in odstranitev 1 enote ali 10 gramov alkohola približno eno
uro. Oseba, ki popije 5 enot alkohola, za presnovo te količine alkohola potrebuje 5 ur. Tega procesa
ni mogoče pospešiti, niti s pitjem črne kave, hladno prho ali sprehodom na svežem zraku ne. Za
streznitev je torej potrebno dovolj časa.

Kako to, da ga nekateri »nesejo« več kot drugi?
Na koncentracijo alkohola v krvi pri posameznem pivcu namreč po pitju alkoholnih pijač vpliva
več dejavnikov: koliko in kako hitro pijemo, katere pijače pijemo − močne pijače (žganje) se npr.
hitreje vsrkajo v kri, ali pijemo na prazen želodec − hrana v želodcu namreč upočasni čas vsrkanja
alkohola, kakšno telesno višino in težo imamo − čim manjši in lažji smo, tem večja je količina
alkohola na kilogram telesne teže.

Olivija Slivnjek
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Kakšne so posledice pitja alkohola?
Večje koncentracije alkohola v krvi s seboj prinašajo več negativnih posledic. Alkohol
negativno vpliva na usklajevanje telesnih gibov in podaljšuje reakcijski čas, ovira razumno
razmišljanje in odločanje, pitje lahko pripelje do izsušitve zaradi pospeševanja izločanja
vode iz telesa, zaporedno pitje alkoholnih pijač vodi do zastrupitve z alkoholom, bruhanja
(z nevarnostjo zadušitve), izgube zavesti, odpovedi refleksov, prenehanja dihanja in smrti.

BESEDA
STROKOVNJ
Uživanje alkohola med mladimi: poti in stranpoti

Zakaj ljudje pijemo kljub negativnim posledicam?
Ko imamo v krvi nekaj alkohola, se počutimo bolj sproščeno, predvsem v družbi. Imamo
občutek, da smo povezani z družbo, v kateri vsi pijejo, bolj smo dovzetni za humor, manj
sramežljivi, več si upamo in lažje prenašamo čustvene in telesne napore. Te spremembe
pa so žal opazne le v času, ko je alkohol v telesu, s streznitvijo pa izginejo. In spet se vrne
občutek napetosti, sramežljivosti ali utrujenosti.

Vsi ti »pozitivni« učinki pa izginejo tudi v primeru,
ko popijemo preveč alkoholnih pijač.
Rezultati raziskav kažejo, da se pri otrocih, ki pričnejo piti alkohol pred 15. letom starosti,
štirikrat pogosteje razvije odvisnost kot pri osebah, ki so pričele piti po 20. letu starosti.

V Sloveniji so že skoraj vsi dijaki uživali alkoholne pijače. Ena četrtina dijakov prvih
letnikov in tretjina dijakov tretjih je že pila do opitosti. Petina fantov je upravljala motorno
kolo ali avto pod vplivom alkohola in desetina fantov je že imela težave s policijo. Tu lahko
govorimo že o škodljivem uživanju alkoholnih pijač. Mlajši ko je posameznik, ki začne piti
redno (enkrat tedensko), večja je verjetnost, da se bo pri njem pozneje razvila odvisnost
od alkoholnih pijač.
Alkohol je zelo pomemben dejavnik v skupinski dinamiki – kot povezovalni člen v druženju
vrstnikov, včasih služi prav kot vstopnica v neko skupino (krsti, brucovanja), je lahko
sredstvo (samo-)potrjevanja, sploh če ni pozitivnih potrditev lastne vrednosti (npr. dober
šolski uspeh, dosežki na tekmovanjih v izven šolskih dejavnostih).
Poseben problem pri mladih je pitje na mah. To pomeni 5 ali več alkoholnih pijač za fante
in 4 ali več za dekleta. Takšno pitje je povezano z zastrupitvami, prometnimi nesrečami,
poškodbami, telesnimi napadi, domačim nasiljem, vandalizmom, posilstvi in nehotnimi
nosečnostmi ter tudi večjo verjetnostjo za razvoj odvisnosti od alkohola pozneje v življenju.
Če sklenem: potrebno je biti buden glede lastnega odnosa do alkohola. Če opaziš, da
pod vplivom alkohola komurkoli škodiš, je potrebno z uživanjem alkohola prenehati.
Nikoli ne smeš upravljati motornih sredstev pod vplivom alkoholnih pijač. Potrebno je
vedeti, da alkohol ni pomirjevalo in ne sredstvo proti žalosti. Ker zmanjša kontrolo nad
čustvi, smo lahko pod vplivom alkohola agresivni, če smo trezni jezni in samomorilni,
če smo trezni žalostni. Zatorej – previdno!

Miloš Židanik, dr. medicine, psihiater
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ANKETA
Alkohol med dijaki v DIC-u

Ko si na tleh

in ko si sam,

Anketo o uporabi alkohola med dijaki v DIC-u smo izvedli oktobra 2016. Anketirance smo izbrali tako,
da smo na enoti B1 po abecednem seznamu dijakov v vzgojnih skupinah izbrali vsakega lihega dijaka. Ker
imamo na enoti B1 samo eno mešano skupino, torej polovico skupine fantov, smo zaradi zagotavljanja
anonimnosti in reprezentativnosti vzorca anketirali še fante v stavbi A in fante v skupini B10 na enoti B2.
Fante v stavbi A in na enoti B2 smo izbrali po naključju, glede na takratno prisotnost v domu. Anketni
vprašalnik je izpolnilo 137 dijakov, kar je takrat zneslo 24 % dijakov v DIC-u.
Tabela 1: Anketiranci po letnikih in spolu

steklenico vina si odpri

LETNIK
1

in pozabi na vse skrbi.

3

Življenje hitro gre,
stresa veliko je.
Vince natoči si

in nazdravi z drugimi ljudmi.

7

35

12

19

7

15

4

SKUPAJ

VPR. 1: Kako

FANTJE

33

2

Tako v tvoji duši boš premagal veliko ovir,
ker življenje je en sam nemir.

DEKLETA

SKUPAJ
40
47

9

102

24

26

35

137

pogosto uživaš Aalkohol?

Kako pogosto naši dijaki uživajo alkohol? Ali je pitje alkohola povezano predvsem s
praznovanji, z raznimi dogodki ali pa postaja alkohol njihov bolj redni spremljevalec?
Iz odgovorov je razvidno, da približno polovica vprašanih (44,5 %) uživa alkohol občasno
− nekajkrat na leto, nekajkrat na mesec ga uživa 32 %, vsak teden pa 6 %. 17 % vprašanih
je odgovorilo, da nikoli ne pijejo alkohola. Fantje uživajo alkohol pogosteje kot dekleta:
nekajkrat na mesec pije 40 % fantov in 29 % deklet, vsak teden uživa alkohol 11 % fantov
in 4 % deklet. Pogostost uživanja alkohola pa narašča tudi s starostjo vprašanih.
Tabela 2: Pogostost uživanja alkohola po letnikih

LETNIK

Primorski pesnici

1.

%

2

1. NEKAJKRAT NA LETO

22

55

21

45

2. NEKAJKRAT NA MESEC

7

17,5

14
4

3. VSAK TEDEN
4. VSAK DAN
5. NIKOLI NE PIJEM
ALKOLNIH PIJAČ
SKUPAJ
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1
11
40

27,5

%

3

%

4

%

9

37,5

9

34

61

44,5

30

11

46

12

46

44

32

8,5

2

8

2

7,5

8

6

1

0,7

23

17

2
7

15

47

2
24
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8

3
26

11,5

skupaj

137

%

Tabela 5: Zavrnitev nakupa alkoholnih pijač

Tabela 3: Pogostost uživanja alkohola po spolu
Po spolu

M

%

Ž

%

1. nekajkrat na leto (praznovanja, prazniki ipd.)

11

31

50

49

2. nekajkrat na mesec

14

40

30

29

4

11

4

4

1

0,98

4. vsak teden
5. vsak dan
6. nikoli ne pijem alkoholnih pijač
SKUPAJ

VPR. 2: Kje

6

17

17

17

35

100

102

100

Nnajpogosteje dobiš alkoholne Ppijače?

Kot kažejo rezultati, mladi največkrat kupijo alkohol v trgovini (23 % vprašanih), sledijo
bari in gostilne (22 %), po svoje se jih znajde 18 % vprašanih, 12 % vprašanih pa dobi
alkohol doma.
Tabela 4: Kje najpogosteje dobiš alkohol?
frekvenca

odstotek

2. v baru, gostilni

30

22 %

4. doma

17

1. v trgovini

31

3. v disku, klubu

8

5. drugje

6. ne pijem alkoholnih pijač

25

26

23 %

6 %

12 %

18 %
19 %

VPR. 3: Ali so ti v baru, trgovini, disku kdaj zavrnili nakup
alkoholnih pijač?
Večina naših anketirancev ob izpolnjevanju vprašalnika še ni bila polnoletna, zato nas je
zanimalo, kakšne izkušnje imajo z zakonom o omejevanju prodaje alkohola mladoletnim
osebam. Dijake smo vprašali, ali so jim kdaj v trgovini, baru itd. že zavrnili nakup alkoholne
pijače. ¼ vprašanih je na vprašanje odgovorila pozitivno, torej so bili pri nakupu alkoholnih
pijač neuspešni. Glede na večinski delež nepolnoletnih anketirancev lahko sklepamo, da
zakona o omejevanju prodaje pijač mladoletnim osebam ne spoštujejo povsod.
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1) da
2) ne

VPR. 4: Kolikokrat

frekvenca

odstotek

102

74,5 %

35

25,5 %

si že bil/-a pijan/-a?

(Obkroži.)

Vprašani so izbrali enega izmed šestih ponujenih odgovorov. Nikoli še ni bilo pijanih 34 %
vprašanih, 17 % jih je bilo opitih od 1- do 2-krat, od 3- do 5-krat 11 %, od 6- do 9-krat 13
%. Več kot 10-krat je bilo pijanih 25 % vprašanih, od tega 13 % več kot 20-krat. Rezultati
o pogostosti pijanega stanja pri uživanju alkohola kažejo, da imajo vprašani problem pri
postavljanju meja, kar lahko vodi v tvegana dejanja in poškodbe. Z rednim pitjem, posebej
če začnejo piti v zgodnjih najstniških letih, pa lahko zapadejo tudi v odvisnost.

Na lestvici oceni, kako pogosto se ti ob/po pitju
alkohola zgodi naslednje … (Obkroži.)
VPR. 5:

Zanimale so nas posledice pitja alkoholnih pijač. Vprašanim smo ponudili 10 možnih težav
oziroma reakcij na pitje alkohola, ki so jih lahko izbrali glede na pogostost pojavljanja. 15
vprašanih je odgovorilo, da še nikoli ni poskusilo alkoholne pijače.
Pri uživanju alkohola ¼ vprašanih pogosto ali redno pozabi
na težave v šoli in doma, ½ jih ima mačka občasno, 10 % pa
pogosto ali redno. Pri pitju alkohola se ½ vprašanih pogosto
ali redno počuti sproščena in spoznavajo nove ljudi, 30 % se
jih tako počuti občasno. Lahko sklepamo, da ima uživanje
alkoholnih pijač med dijaki družabno funkcijo, mladi se ob
pitju sproščajo, pozabljajo na težave in navezujejo stike. Pitje
alkohola pa manj pogosto vpliva na poškodbe, bruhanje, izgubo
spomina in prepir. Vprašani imajo najmanj težav pri uživanju
alkohola v odnosu s starši, le 8 jih omenja občasne težave doma.
Lahko sklepamo, da je to posledica splošne družbene tolerance do
alkohola in miselnosti, da je alkohol prisoten povsod okoli nas, tudi
med mladimi. Posledica pitja alkohola je lahko tudi moralni maček,
47 vprašanih občasno med uživanjem alkohola
naredi kaj, kar pozneje obžaluje, 13 pa jih svoja
dejanja med opitostjo obžaluje pogosto ali redno.
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Tabela 6: Na lestvici oceni, kako pogosto se ti ob/po pitju alkohola zgodi naslednje …
(Obkroži.)

nikoli nisem poskusil/-a nobene alkoholne pijače: 15 odgovorov

pozabiš na težave v šoli in doma

nikoli

občasno

55

56

58

imaš mačka

se počutiš sproščen/-a

24

se poškoduješ

96

spoznavaš nove ljudi

bruhaš

imaš težave doma, s starši

28

4

2

28
6

2

14

1

1

8

63

34

7

31

114

narediš kaj, kar kasneje obžaluješ

VPR. 6: Kako

30

108

4

34

21

89

se zapleteš v prepir

15

8

35

79

vedno

15

37

26

se ne spominjaš, kaj si počel/-a

pogosto

35

0

1

47

0

7

6

pogosto uporabljaš skupaj alkohol in …? (Obkroži.)

Na vprašanje je odgovorilo 135 vprašanih, od tega jih je 21 odgovorilo, da ne pijejo
alkoholnih pijač. Ugotavljamo, da dijaki skupaj z alkoholom najpogosteje posežejo po
energetskih pijačah: 40 % jih uživa občasno in 8 % pogosto. Istočasno uživanje alkohola
in energetskih pijač poveča tveganje za zdravje, lahko povzroči dehidracijo organizma.
16 % vprašanih občasno pri pitju alkohola kadi cigarete in tobak, 8 % jih to počne pogosto
in 9 % vedno. Med uživanjem alkohola 11 % vprašanih občasno kadi marihuano.

Tabela 7: Kako pogosto uporabljaš skupaj alkohol in …?

1. ne pijem alkoholnih pijač: 21 odgovorov
nikoli

%

občasno

%

pogosto

%

vedno

%

2. tobak, cigarete

76

66

19

16

9

8

10

9

3. zdravila

105

92

7

6

1

0,8

1

0,8

4. marihuano

99

86

13

11

1

0,8

1

0,8

5. ostale droge

113

99

1

0,8

56

49

46

40

9

8

3

2,6

6. energetske pijače
(red bull ipd.)

290

291

VPR. 7: V

kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami?

Na lestvici od 1 do 5 obkroži stopnjo strinjanja, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjaš, 5 pa,
da se popolnoma strinjaš.

Želeli smo spoznati stališča dijakov do uživanja alkohola in njihovo stopnjo strinjanja s
posredovanimi izjavami. Vprašani se najbolj strinjajo z izjavama: pitje alkoholnih pijač
škoduje zdravju − 27 % se jih strinja, 39 % se jih popolnoma strinja; in pitje alkoholnih
pijač je pogost vzrok nasilja v družini – 26 % se jih strinja, 36 % se jih popolnoma strinja.
Sledita izjavi: s pitjem alkoholnih pijač je človek bolj sproščen, komunikativen – 25 %
se jih strinja, 22 % se jih popolnoma strinja; in mladi pijejo alkoholne pijače, ker mislijo,
da so »frajerji« − 21 % se jih strinja, 26 % se jih popolnoma strinja.
Deljena mnenja vprašanih so pri stališču: občasno pitje alkoholnih pijač (nekajkrat na
mesec) sploh ni škodljivo. Z izjavo se strinja 24 %, prav toliko se jih ne more opredeliti,
23 % vprašanih pa se ne strinja s to trditvijo.
Vprašani se ne strinjajo, da je zabava brez alkohola dolgočasna: 50 % se jih popolnoma
ne strinja, 18 % pa se jih ne strinja. Veliko mero nestrinjanja so pokazali še pri izjavah:
alkoholne pijače pijejo ljudje, ki imajo različne probleme in mladi pijejo alkoholne
pijače, ker so v šoli in doma preobremenjeni.
Rezultati kažejo, da se dijaki zavedajo negativnih posledic pitja alkohola tako za zdravje
ljudi kakor za odnose v družini. Alkoholu pripisujejo pozitivni vpliv na sproščenost in
komunikativnost, hkrati pa se jih več kot 68 % ne strinja, da je zabava brez alkohola
dolgočasna. Lahko sklepamo, da se znajo dobro zabavati tudi brez alkohola, kar je
spodbudno.
Tabela 8: V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi izjavami?
Ne morem
se odločiti

Popolnoma
Se strinjam se strinjam

VPR. 8: Si

Na vprašanje je odgovorilo 134 dijakov, trije na vprašanje niso odgovorili.
Iz rezultatov ankete lahko vidimo, da je 24 % vprašanih uživalo alkohol v dijaškem domu.
Rezultati so pričakovano različni glede na letnik šolanja. V domu je alkohol uživalo 42 %
četrtih letnikov, sledijo drugi letniki s 33 %, tretji s 25 % in prvi letniki z 2,5 %. Anketo
smo izvedli ob začetku šolskega leta, zato lahko predvidevamo, da bi bil rezultat pri prvih
letnikih proti koncu šolskega leta drugačen.
Tabela 9: Pitje alkohola v dijaškem domu

letnik

DA

2

15

1
3
4

skupaj

NE

33

30

1

2,5

6

25

11
33

42
24

%

38

97,5

18

75

66

15

58

101

75

Kako pogosto piješ alkohol, kadar greš iz dijaškega
doma na podaljšani izhod?

Koliko je pitje alkohola prisotno med podaljšanimi izhodi dijakov? Rezultati kažejo, da 66
% vprašanih nikoli ne uživa alkohola v času podaljšanega izhoda, 29 % jih občasno uživa
alkohol, 4 % pa pogosto. Dijaki se me podaljšanimi izhodi družijo in sproščajo tudi s pitjem
alkohola.

Se ne
strinjam

1. Alkoholne pijače pijejo ljudje,
ki imajo različne probleme.

26 %

25 %

27 %

15 %

7%

2. S pitjem alkoholnih pijač je
človek bolj sproščen, komunikativen.

Letnik

11 %

12 %

28 %

25 %

22 %

3. Občasno pitje alkoholnih pijač
(nekajkrat na mesec) sploh ni škodljivo. 13 %

23 %

24 %

24 %

15 %

4. Zabava brez alkoholnih pijač
je dolgočasna.

50 %

18 %

19 %

7%

5%

5. Mladi pijejo alkoholne pijače, ker
so v šoli in doma preobremenjeni.

36 %

23 %

23 %

11 %

6%

6. Mladi pijejo alkoholne pijače,
ker mislijo, da so »frajerji«.

16 %

20 %

17 %

21 %

26 %

odstotek

7. Pitje alkoholnih pijač škoduje
zdravju.

1,5 %

6%

25 %

27 %

39 %

5%

12 %

21 %

26 %

36 %
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%

VPR. 9:

Sploh se
ne strinjam

8. Pitje alkoholnih pijač je pogost
vzrok nasilja v družini.

že kdaj pil/-a alkohol v dijaškem domu?

Tabela 10: Pogostost uživanja alkohola med podaljšanimi izhodi

nikoli

občasno

pogosto

vedno

1

38

2

0

0

2

31

12

3

0

3

9

12

2

1

4

11

13

1

0

skupaj

89

39

6

1

66 %

29 %

4%

293

0,7 %

135

VPR. 10: Zakaj

meniš, da mladi pijejo alkohol?

Vprašani največkrat navajajo zabavo in sprostitev (58 odgovorov), stres in pozabljanje na
težave (58 odgovorov), sledi vrstniški pritisk (13) ter pot k odraslosti (9).

nekaj odgovorov v originalu:
»Ker mislijo, da je logično, da moraš piti na veselici.«
»Ker smo najstniki, ne živimo samo za šolo in ravnanje po pravilih.«
»Upor staršem, ker so prepovedali alkohol.«
»Depresija, zavrnitve, iskanje rešitev.«
»Vsi se zavedamo posledic, odrasli se preveč vtikajo v to, imamo svoje razloge.«

Najbolj popularne pijače med vrstniki
po mnenju anketiranih:

1. mesto: PIVO
2. mesto: JACK DANIELS
3. mesto: VODKA

VODKA ( 66 odg.)
PIVO ( 63 odg.)
JÄGGERMAISTER (46 odg.)
JACK DANIELS ( 32 odg.)
VINO ( 29 odg.)

DEKLETA
1. mesto: VODKA
2. mesto: JÄGGERMAISTER
3. mesto: PIVO

Anketo obdelala in analizirala Olivija Slivnjek.

Reče Samo: »Prid na pivo,
bomo zganjal pozitivo«.
Spijem rajši deci soka,
on pa svoje šale poka.
Glasno reče: »Daj še enga,
men se čist na fertik henga.«
»Nehi, Samo, saj si pijan,
jutri spet bo grozen dan.«
Se razburi, mi zameri
in odpelje v kontra smeri.
V krivino iz tretje v drugo,
doli s ceste v rečno strugo.

DEKLETA IN
FANTJE SKUPAJ
FANTJE

Kontra smer

Čist ga je premamil alko,
avto zdaj ima totalko.
V bolnici zato leži,
vse za njega zlo skrbi.
Zato pri soku bom ostala,
alkoholu rekla: ne, hvala.
Še Samota bom spodbudila,
mu ananasov sok točila.
Alkohol tudi ti odloži,
ostani raje v celi koži.
Jerca Šturm
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MITI IN DEJSTVA
O ALKOHOLU
1. Ženske lahko spijejo toliko alkohola kot moški.
Ne drži. Manjše telo pomeni tudi manjša jetra, obenem pa so razlike tudi v drugih
notranjih organih, zato alkohol na ženske vpliva drugače kot na moške.

2. Kozarček vina na dan odžene zdravnika stran.
Delno drži. Priporočljivo je, da se v takšnem primeru zaužije
kozarec vina ob jedi, vsak teden pa je dobro imeti vsaj dva
dneva brez alkohola. Pregovor pa nikakor ne drži za mlade, saj
je telo še v procesu razvoja, ter za nosečnice.

LITERARNI NATEČAJ:
Alkoholno pero
Prispevki dijakov so nastali v okviru literarnega natečaja Alkoholno pero, razpisanega v
mesecu marcu 2017. Dijakom smo pri pisanju pustili prosto pot, niso bili omejeni ne z
zvrstjo ne z obliko ali dolžino. Nabor prispevkov je zato raznovrsten – od šaljivih pesmi
do osebnoizpovedne poezije v svobodnem verzu, od doživljajskih kratkih zgodb, svaril,
napisanih v različnih literarnih oblikah, do bolečih liriziranih črtic. Prejeli smo 9 pesmi in
7 kratkih proznih del. Prispevki prinašajo širok spekter razmišljanj, pomislekov, občutenj
o med mladimi tako razširjenem alkoholu.
V tej knjižici lahko za pokušino preberete le 3 prispevke dijakov. Vse in celotne
literarne umetnine bomo izdali v literarni prilogi, ki bo izšla v prihodnje.

Prispevke pregledala in izbrala Neža Luzar.

3. »Klin se s klinom izbija« – drugi dan
se izognem »mačku« tako, da spijem nekaj
alkoholnega.
Zelo slaba ideja – še več alkohola je zadnja stvar, ki jo takrat
potrebujemo! Telo začne okrevati šele po 48 urah brez alkohola.

4. Alkohol me pogreje, ko mi je hladno.
V resnici zniža vašo telesno temperaturo. Zato so ljudje, ki pod vplivom
alkohola zaspijo na prostem, podvrženi podhladitvi in lahko zaradi tega celo
umrejo.

5. Če se najprej dobro najem in šele nato pijem, bodo
učinki pi janosti manjši.
Ne glede na to, da je hranjenje pred pitjem alkohola dobra ideja, saj tako upočasni
učinke opitosti, posledice vseeno pridejo kasneje.
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ALKOHOLNA PERESA
DIJAKOV
Tako kot žganci je tudi alkohol velik del slovenske kulture. Vinska tradicija je v nas
zakoreninjena tako močno kot same trte v kraško zemljo, že od malih nog nas namreč
spremlja ob vsakem koraku. Omenjamo jo v pomembnih pesmih (Zdravljica), o njej
gledamo serije (Usodno vino) in izkusimo jo tudi na lastni koži oziroma jeziku. Kultura
pitja je v mnogih Slovencih bolj integrirana kot pravilna slovenščina. Alkohol nam je torej
v večini predstavljen kar s strani družine, sami pa ga začnemo bolje spoznavati v svojih
najstniških letih. Svojo mejo lahko najdemo samo z iskanjem, vendar pa vas naprošam,
da je ne prekoračite prepogosto, saj nihče ni vesel pobruhane kopalnice, ko gre v petek
zjutraj na stranišče. Po pameti.

Olja Simčič

VODORAVNO

NAVZDOL

1 – Ženska, ki pije alkohol
3 –Večja ptica črne ali črno sive barve s spredaj nekoliko
ukrivljenim kljunom
4 – Pretirano in stalno oziroma periodično uživanje alkoholnih pijač, ki povzroča številne bolezni
6 – Domače žganje
7 – Nasad vinske trte
8 − Avtohtono rdeče slovensko vino s Krasa
9 – Stanje alkoholiziranosti
10 − Ena od duševnih težav uživanja alkohola, alkoholna
demenca
13 − Majhen delež, s katerim se meri vsebovanost alkohola
v krvi
14 − Oseba, ki nam je v največjo pomoč v dijaškem domu
16 − Majhna, steklena posoda za pitje
17 − Velika domača ali divja ptica s ploščatim kljunom in
dolgim vratom
20 − Odziv, ki je upočasnjen ob prekomerni uporabi alkohola
21 − Pijanost ali alkoholiziranost
24 – Telefon za otroke in mladostnike
25 – Velika valjasta posoda za shranjevanje vina
29 – Skupina mlajših ljudi
33 – Tragičen, pretresljiv ali žalosten dogodek
34 – Klinični center
35 – Letališče
37 – Naprava, ki meri čas
39 – Darilo
40 – Jugoslovanska ljudska armada
41 – Klobučar Jaka
42 – Ivi Daneu
43 – Primož Peterka
44 − V pogojnih odvisnih stavkih za izražanje pogoja, s
katerim se uresniči dejanje nadrednega stavka (ČE)

1 − Priprava, ki oceni prisotnosti oz. koncentracijo alkohola
v krvi na podlagi vzorca izdihanega zraka
2 − Blodnja, privid ali zaznava, ki nastane zaradi
možganskih ali duševnih motenj
3 – Rezultat alkoholnega vrenja grozdnega soka
5 – Živalice, ki jih pogosto vidijo osebe, ki neodgovorno
prekomerno uživajo alkohol; tudi priljubljene maturantske
plesalke našega predsednika
11 – Oseba, ki kronično uživa alkoholne pijače
12 – Priljubljena alkoholna pijača, ki nastane z varjenjem in
fermentiranjem sladkorjev
15 – »Dom« pivskih bratov
17 – Sadje, ki zraste iz vinske trte
18 – Kulturna rastlina, ki se goji zaradi grozdja oziroma vina
19 − Priljubljena alkoholna pijača med mladimi
22 – Slovenska pisateljica Černej, po kateri je bila nekdaj poimenovana sedanja stavba C Dijaškega doma Ivana Cankarja
23 – DIC
26 – Raztaljena kamnina, ki jo izbruha ognjenik
27 – Trd izrastek v čeljusti
28 – Žganje z okusom po brinovih jagodah
30 – Konica
31 – Snovni del človeškega ali živalskega bitja, trup
32 – Utripajoč organ, ki poganja kri, tudi motor človeka
36 – Znamka avtomobila
37 – Vzgojni ukrep
38 – Prenehanje življenjskih procesov
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Križanko sestavil: Miha Indihar

Ilustracija: Heidi Janež
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BITI hrana (2017)

.....................................................................................
Zbirko knjižic zaključujemo s temo hrane, s katero smo izdajanje knjižic tudi
začeli. Hrana predstavlja večplastni fenomen in se dotika malodane večine
vprašanj, ki jih danes povezujemo z ekologijo in eksistenčnimi vprašanji tako
naše vrste kot planeta v celoti.
V tokratni knjižici se problema hrane lotevamo z naše, dicarske perspektive in
svojim prispevkom k reševanju problema.
Predstavljamo kontinuiran, načrtovan proces, katerega cilj je oblikovanje
prehrambene kulture, dvig zavesti o uživanju zdrave hrane pri mladih, s
poudarkom na odgovornem odnosu do te primarne dobrine in upoštevanjem
njenega ekološkega, etično moralnega vidika.
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BITI hrana
Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega projekta. Loteva se vprašanj
trajnostnega razvoja in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska področja
raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike
onesnaževanja ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade o resnosti izpostavljene
problematike na globalni ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja in
odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in lastnem okolju.
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Temo hrane smo obravnavali v začetku izdajanja knjižic BITI. Takrat smo se v svojih
razmišljanjih osredotočili na kruh kot simbol, na katerega pomislimo, ko govorimo o
hrani.
Da se vračamo k tej temi seveda ni slučajno, saj je večplastna in se dotika malodane večine
vprašanj, ki jih danes povezujemo z ekologijo in eksistenčnimi vprašanji tako naše vrste
kot planeta v celoti.
Hrana predstavlja dobrino, ki zadovoljuje osnovno potrebo slehernega
živega bitja, je energetski vir, ki poganja in ohranja vse, kar obstaja. S
hrano je povezana naša preteklost, sedanjost in tudi prihodnost.

V tokratni knjižici, ki jo začnemo z uvodnim »globalnim pogledom in razmišljanjem«, se
problema hrane lotevamo z naše dicarske perspektive in s svojim prispevkom k reševanju
problema.
DIC je ustanova, ki je s svojim poslanstvom več kot primerna za udejanjanje te
spremembe.
Pri tem na srečo še zdaleč nismo sami, lahko pa po svojem vplivu na številne mlade
generacije in rodove, ki gredo skozi njegov pomanjšani svet, bistveno vpliva na SVET in
potrebne spremembe, ki jih pred nas kot neizogibni izziv postavlja današnji čas.

Drago Pintarič

Če vzamemo pod drobnogled zemljana zahodne kulture, njegove
prehranjevalne navade in apetite, vidimo nečedno, če ne že kar
grozovito podobo. Postali smo najštevilčnejša vrsta na planetu,
ki mu za hrano (s pomočjo tehnologije, ki je ključno prispevala k
nesorazmerju vrst v naravnem okolju) lahko služi vse.
Težava gre z roko v roki z grožnjo konca fosilnih goriv in prenaseljenosti
planeta, kar sili današnjega človeka v mnoga neumna dejanja.
V zvezi z našo »vampirsko požrešnostjo« lahko navedemo vsaj dve. Prvo
je fracking, postopek hidravličnega drobljenja skrilavcev, v katerih je
naftni plin oziroma nafta, drugo pa pridelava bio goriv, ki jih človek
pridobiva s pridelovanjem različnih rastlinskih (prehrambenih) kultur
in tudi iz zavržene hrane. Oba »postopka« imata ob svoji moralni
vprašljivosti vrsto stranskih učinkov oz. resnih ekoloških posledic, ki
smo jih oziroma jih še bomo osvetlili v drugih knjižicah BITI.
Kako prekiniti ta začarani krog?
Nespametnemu početju, ki je prevladalo v zahodni kulturi, se
je moč zoperstaviti samo s korenito spremembo kulturnega
obrazca vedenja in vsakodnevnega ravnanja. Sedaj in tukaj.

308

309

HRANA

Na problem verige od »semena do krožnika« velja pogledati s širše perspektive.
Načini proizvodnje, distribucije in porabe hrane, ki so v naši praksi vse bolj
pogosti, imajo namreč velik in to predvsem negativen vpliv na naravne vire in
podnebne spremembe. Izgublja se biotska raznovrstnost, prihaja do okoljskih
sprememb, kar vpliva na zdravje in na kvaliteto bivanja na različnih koncih
sveta.
Naša hrana, ko jo spremljamo od njive do krožnika, porabi kar 30 % končne
energije in poskrbi za petino vseh izpustov toplogrednih plinov. Ker so
apetiti po »udobni« hrani vse večji in ker delež prebivalstva narašča,
postajajo ti odstotki še večji. V okviru zgoraj omenjenih 30 % energije
se kar 70 % le-te porabi zunaj kmetije, torej za predelavo, transport,
nakupovanje in pripravo hrane.

Naslednji, nezanemarljivi podatek je, da vse manj ljudi prideluje lastno hrano, povečujejo
pa se potrebe in želje po vnaprej pripravljeni hrani s čim manj kuharskega napora. Poraba
energije se povečuje ravno zaradi npr. očiščene, oprane in zapakirane zelenjave, ki zahteva
več proizvodnih faz ter večje zmogljivosti hladilnikov in s tem več porabljene energije
v supermarketih. S tem se povečuje tudi embalaža za enkratno uporabo, ki jo potem
zavržemo. Zaradi omenjene verige vse več odpadne hrane konča na smetišču, namesto
da bi se vračala v prehranjevalno verigo (v tradicionalni kmetijski pridelavi so kmetje
pridelke slabe kakovosti uporabili kot krmo za živino, v sodobnem svetu se to opušča
bodisi zaradi specializacije predelave bodisi zaradi sanitarnih pogojev).
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Dodatne težave, ki so že bolj posledica kot vzrok spremenjenih vremenskih razmer, so
na eni strani močna sušna območja, na drugi pa poplave, kar potegne za seboj velika
energetska vlaganja, ki so zopet v nasprotju z globalno ekološko nujnostjo, potrebo po
znižanju izpustov toplogrednih plinov, ki bistveno vplivajo na pregrevanje planeta in s
tem povezane klimatske spremembe.

Zavržena, nekonzumirana hrana ima ob moralnem vidiku odnosa do
hrane tudi več drugih negativnih ekoloških vidikov in posledic:
1. Biološki odpadki, med katere sodi tudi hrana iz gospodinjstev,
predstavljajo daleč največji izpust toplogrednih plinov, in sicer kot
posledica odlaganja bioloških razgradljivih odpadkov na odlagališčih.
Večina razkrojenih organskih ogljikovih spojin se pretvori v odlagališčni
plin, manjši del pa preide v izcedne vode.
2. Za pridelavo svetovne hrane porabimo ogromno sveže vode na zemlji,
skrčimo velike površine gozdov in »pridelamo« precejšnje količine
toplogrednih plinov. Posledica pridelave hrane je čedalje večja izguba biotske
pestrosti. Zato je nedopustno, da na koncu vse prehrambene verige hrana konča
v smeteh, kjer še dodatno škodi okolju.
3. Po podatkih Organizacije združenih narodov je bilo lani podhranjenih 815
milijonov ljudi, na drugi strani pa se zavrže kar tretjina vse pridelane hrane; v
razvitih državah večino zavržejo gospodinjstva, v manj razvitih pa izgube nastanejo
že pri proizvodnji in spravilu.
Hrana je nepravično razporejena. Več kot 70 % lačnih živi v nerazvitih predelih
Afrike, Azije, Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda. Največ hrane pa zavržemo v
razvitem svetu, tako da bodo potrebne globalne spremembe v odnosu do odpadkov in
hrane na splošno.

1. Ker smo premalo ozaveščeni o tem, kakšne probleme
povzroča zavržena hrana.
2. Ker ne načrtujemo obrokov vnaprej.
3. Ker na splošno kupujemo prevelike količine hrane, še
posebej v akcijah v trgovinah.
4. Ker na veliko živil pozabimo v hladilnikih.
5. Ker skuhamo, pripravimo prevelike količine hrane.
6. Ker ostankov jedi ne znamo ponovno uporabiti.

V Sloveniji zavržemo na prebivalca kar 82 kg letno pridelane hrane.
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Začarani krog, v katerem sta se znašla sodobni človek in civilizacija, ima, kot smo
omenili že v uvodu, svojo rešitev. Ta je zelo enostavna in hkrati izredno težavna. Narekuje
nam jo zdrava »kmečka pamet« in nas vodi nazaj k pridelavi in k uživanju lokalne
in sezonske hrane. Težava tiči v dejstvu, da to zahteva korenit premik, spremembo v
našem razmišljanju in zavrnitev prevladujočega ekonomskega modela, usmerjenega v
gospodarsko rast, ki temelji na »invazivnem« ravnanju v odnosu do našega okolja.
Na srečo se stvari topogledno, na različnih koncih svetu in tudi v našem prostoru,
premikajo v pozitivni smeri. Število posameznikov, skupin, celo organizacij, ki se odločajo
za pridelovanje lokalne in sezonske hrane, je v porastu. Zavest o tem, da pridelava in
uporaba lokalno pridelane hrane prispeva k zmanjšanju posledic potratne uporabe
energije in negativnih vplivov na okolje, postaja nesporno dejstvo, ki ima hkrati tudi
številne pozitivne učinke in prednosti. V prvi vrsti je to drugačen odnos do hrane, ki ne
konča kot neuporaben odpadek v smeteh, in hkrati usmeritev v trajnostni razvoj lokalnih
skupnosti z vrsto pozitivnih posledic:
- bolj zdrava in sveža, sezonska hrana brez pesticidov in dodanih konzervansov, ki pride čim prej
do uporabnika;
- pregleden sistem pridelave in priprave hrane – sistem kontrole »od vil do vilic«;
- ohranjanje tradicionalnih postopkov pridelave in »domačih« okusov – spoštovanje dediščine;
- spodbujanje ekološkega kmetovanja in kvalitete življenja v lokalnih skupnostih, zadrževanje
mladih na kmetijah in povečevanje možnosti zaposljivosti v lokalnih okoljih.
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• Vključevanje in ozaveščanje dijakov

Skrbi za drugačen način prehranjevanja ter za ustrezen in
primeren odnos do hrane v DIC-u posvečamo še posebno
pozornost. Gre za kontinuiran in načrtovan proces,
katerega cilj je oblikovanje prehrambene kulture, ki
odgovarja potrebam dela in poslanstvu naše vzgojnoizobraževalne ustanove.
Prizadevamo si za celovit in sistematičen pristop,
z upoštevanjem sodobnih dognanj stroke
kakor tudi trendov in izzivov, ki se pojavljajo
v zvezi s problematiko prehranjevanja in
prehranjevalnimi navadami mladih.
V preteklih letih smo v DIC-u uvedli več
novosti, ki so postale del dicarskega vsakdana
in hkrati predstavljajo prispevek k uživanju
zdrave hrane in k odgovornemu odnosu do
te primarne dobrine, ki hkrati upošteva tudi
ekološki, etični in moralni vidik.
• Ambient dobrega počutja in možnost
pestre izbire kot začetek spremembe
Ena od prvih ambicij na tem področju je bila
preoblikovati domsko jedilnico iz »dijaške menze«
v prostor srečevanja in sproščenosti, saj je sestavni
del uživanja hrane tudi temu primeren ambient in
počutje. Bistven korak v tej smeri je bil dosežen leta
nazaj z »ukinitvijo« dežurnega vzgojitelja, ki je nadzoroval
red v jedilnici. Sledile so spremembe načina (samo)postrežbe
in povečanje možnosti izbire hrane. Tako sta že kar nekaj časa
uvedena samopostrežni solatni in jušni bife ter izbira več vrst kruha,
dodana so določena zelišča, pestra je ponudba vegetarijanskih in različnih
dietnih menujev, periodično so organizirani dnevi različnih nacionalnih in
svetovnih kuhinj ipd.
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Pomembno vlogo k spremembi kulture prehranjevanja pomeni vključevanje uporabnikov
v proces soodločanja pri vprašanjih, povezanih s hrano. Komisija za prehrano, ki v
domu obstaja že leta, vedno bolj pridobiva na pomenu. Opravlja čedalje več
funkcij in sodeluje pri odločitvah v zvezi s prehranjevanjem. Te funkcije
niso omejene zgolj na sestavo jedilnikov, pač pa je njihova vloga vse
bolj usmerjena tudi k ozaveščanju pomena zdrave prehrane,
zdravih prehranjevalnih navad, gibanja in vseh dejavnikov,
ki so ključnega pomena za zdravje. Vse več aktivnosti
se organizira skupaj z Mrežo zdravih šol in Eko šolo.
Enotnost delovanja, enotna strategija v smeri zdravega
življenjskega sloga je privedla do lepih rezultatov,
ki so vidni tudi na meritvah. Opažamo, da dijaki
več zajtrkujejo kot pred leti. Nenehno se jih
poučuje o hrani, ki je bogata z vitamini in
rudninskimi snovmi, in navaja, da se kar se
da veliko poslužujejo solatnega bifeja, ki je
vsakodnevno bogato obložen.
- V jedilnici oziroma v domski kuhinji
poteka več »kampanj«, v katerih dijaki
sodelujejo skupaj s svojimi mentorji iz
Mreže zdravih šol, Eko šole in sorodnih
projektov in so povezane z zdravo
prehrano in prehrambenimi navadami.
Poleg predavanj zunanjih strokovnjakov
sodijo sem tudi različne akcije/kampanje
za zmanjševanje uporabe sladkorja, soli in
moke v hrani, za uporabo zelišč in začimb
ter promocija uporabe lokalno pridelane in
sezonske hrane. Kampanje potekajo v obliki
posebnih opozoril, povezane so z različnimi
informativnimi akcijami (plakati, slogani,
krajše objave video in drugih sporočil na domski
elektronski oglasni deski, FB profilu ipd.) oziroma v
organizaciji posebnih dogodkov v jedilnici (Dan brez
bele moke, cvrtja ipd.). Celodnevni jedilnik je ob teh
dnevih izdelan na podlagi živil, ki so zdravju prijaznejša.
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- Ker so dobri medsebojni odnosi bistvenega pomena povsod, smo si zadali nalogo,
da občasno pritegnemo dijake tudi k procesu pripravljanja hrane, zlasti ob posebnih
priložnostih. Že nekaj let prakticiramo ponudbo svetovnih kuhinj: arabsko kosilo,
mehiško kosilo, kitajsko kosilo, balkanska kuhinja; jedilnike, povezane z letnimi časi,
prazniki in ostalimi kulturno izstopajočimi prazniki, kot so: Martinovo kosilo, božično,
pustno, velikonočno ... Ob teh prilikah dijaki večkrat sodelujejo pri pripravi in tako
ne predstavljajo le pomoči kuhinjskemu osebju, pač pa se seznanjajo tudi s pripravo
hrane, spoznavajo dogajanja v kuhinji, se pobliže povežejo s kuhinjskim osebjem. Dijake
povabimo k peki ali pripravi hrane tudi pri večerih, ko organiziramo palačinka party
v jedilnici, pri pripravi smoothijev, delitvi rolade velikanke ob novem letu in ostalih
dogodkih, ko v jedilnici prijetno zadiši.
• Lokalno pridelana hrana
Posebno poglavje, ki smo ga odprli v zadnjih letih in ga velja posebej izpostaviti, je
povezano z iniciativo povezovanja z lokalnimi proizvajalci in nabavo hrane pri njih.
Možnost nabave hrane v lokalnem okolju, ki jo je omogočila sprememba zakonskih
določil, s pridom uporabljamo. Ob kontaktih, ki so vzpostavljeni (ob obiskovanju dijakov
Mreže zdravih šol in Eko šol različnih ekoloških kmetij), smo se povezali z dobavitelji,
od katerih odkupujemo del živil, predvsem svežo zelenjavo, ki je postala del vsakdanje
kuhinjske ponudbe.
• Merjenje odpadkov hrane

DICARSKE
SOLINE
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Zelo pomemben segment odnosa do hrane, ki predstavlja pereč problem v javnih zavodih
in kuhinjah, je vprašanje ostankov in zavržene hrane in zavedanja, da z odpadno hrano
vržemo proč tudi vodo, energijo, delo … Te problematike se v DIC-u lotevamo že nekaj let,
v zadnjem letu pa tudi preko projekta Odgovorno s hrano.
Merjenja odpadkov hrane smo se lotili s ciljem, da ugotovimo na eni strani dejansko
stanje in količino odpadkov na pladnjih, po drugi pa, da spoznamo vzroke metanja hrane
proč ter ozavestimo mlade o posledicah zavržene hrane. Cilj nam je bil tudi količinsko
zmanjšati odpadek hrane na pladnjih. Namen teh akcij je bil dosežen. V šestih letih
merjenja smo prešli z 20 % odpadne hrane na pladnjih na 8,5 % odpadkov pri kosilu ter z
29 % odpadne hrane na pladnjih pri večerji na 7,2 % odpadne hrane.
Tudi količina kruha, ki ga moramo zavreči, se zmanjšuje. V zadnjih petih letih s 5,8 na
3,7 kg/dan. Delno je k temu pripomoglo tudi to, da kruh pri kosilu in večerji režemo na
manjše koščke in da je v jedilnici vedno na voljo.
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• Donacije hrane Slovenski filantropiji
Smernice dobre higienske prakse (HACCP) so precej stroge, med drugim narekujejo, da
se lahko kuhana hrana toplotno vzdržuje nad 63° C največ 4 ure, po tem času je potrebno
hrano zaradi prevelikega mikrobiološkega tveganja zavreči.
Okoliščine in dejstvo, da v današnjem času število ljudi, ki trpi pomanjkanje, rapidno
narašča tudi v t. i. razvitih družbah, med katere sodi Slovenija, so na srečo botrovale tudi
zakonski spremembi na tem področju. Del preostale, za uživanje neoporečne hrane, tako
od jeseni 2016 dalje oddajamo organizaciji Slovenske filantropije, ki je vzpostavila mrežo
za posredovanje hrane pomoči potrebnim ranljivim družbenim skupinam (socialno
ogroženim družinam, beguncem, migrantom ...).
• Spremljanje zadovoljstva dijakov in ostalih uporabnikov s prehrano v domu
Zadovoljstvo dijakov s prehrano smo v preteklih letih ugotavljali na osnovi izpolnjevanja
anketnega vprašalnika, ki se nahaja v jedilnici doma. Ker je anketo izpolnjevalo zelo malo
dijakov in praviloma le tisti, ki s hrano niso bili zadovoljni, smo v zadnjih dveh šolskih
letih izvedli spletno anketo, s katero smo vse dijake povprašali, kako so zadovoljni s
prehrano v domu.
Zadovoljstvo, spremljano na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov, se iz leta v leto
veča. Pri zadnjem anketiranju je bilo 61 % dijakov s hrano pogosto ali zelo zadovoljnih.
Bolj kot z rezultati anketiranj pa smo zadovoljni s spremembami v odnosu dijakov do
hrane, ki se kaže v večjem poseganju po zajtrku, solatah, sadju, zeliščih in zelenjavnih
prilogah. Opazni so tudi učinki različnih »kampanj« v jedilnici, npr. v manjši
porabi sladkorja in soli ipd.
Dijaška populacija je »uporniška in kritična«, kar se še
posebej pokaže v (ne)zadovoljstvu v odnosu do prehrane.
V zakup velja vzeti še ponudbo »konkurence« na trgu,
ki večinoma sodi v hitro pripravljeno, ocvrto oziroma
pretirano sladkano, manj zdravo hrano in pijačo, ki se je mnogi
mladi radi poslužujejo. Sleherna sprememba prehranjevalnih navad,
ki je posledica kontinuiranega prizadevanja s tehtnim pedagoškim
premislekom, ki stoji izza nevsiljive ponudbe, je zato toliko dragocenejša.
Očiten pokazatelj kvalitetne prehrane in zadovoljstva je povezan tudi z
obiskom študentov ter drugih zunanjih abonentov, zaposlenih v okoliških
službah, ki se odločajo za prehrano v DIC-u po lastni odločitvi in
izbiri. Število obrokov »prodanih na trgu« narašča, pogosto pa se tudi
bivši dijaki kot abonenti vračajo nazaj v DIC in s tem »naknadno«
izražajo svoje zadovoljstvo.
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Prispevek zaključujemo z opisom projekta, ki je v DIC-u potekal v lanskem šolskem
letu 2016/2017. Pod okriljem Eko šole in v sodelovanju z Mrežo zdravih šol, Komisijo
za prehrano ter projektom BITI je bila izvedena skupna celoletna akcija, ki smo jo
poimenovali »Od kmetije do Slovenske filantropije«.
Začela se je z obiskom, ekskurzijo dijakov in mentorjev kmetije naše dijakinje na
Primorskem, kjer pridelujejo vrtnine in zelenjavo. V skladu z omenjeno spremenjeno
zakonodajo je prišlo do dogovora o tedenski dobavi sveže, doma pridelane zelenjave,
ki jo uporabljamo in strežemo kot pomemben del prehrane v domski jedilnici. Iz sveže
zelenjave med drugim izdelujemo tudi »dicarski zelenjavni dodatek jedem«, pri izdelavi
katerega občasno sodelujejo tudi dijaki.
Kontakt s hrano na tak način, vključno z meritvami ostankov hrane, bistveno prispeva k
ozaveščanju o nastajanju, pomenu in dragocenosti hrane pri mladih.
V DIC-u ta krog v obdobju zadnjih dveh let zaključujemo z dnevnim izročanjem
preostanka užitne hrane Slovenski filantropiji, ki razdeli hrano tistim, ki trpijo
pomanjkanje.
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godovina DIC-a je tesno vpeta v zgodovino Slovencev.
Marijanišče in pozneje Dijaški dom Ivana Cankarja je od svojega
začetka nosil pečat slovenstva. V njem so delovali izjemni
posamezniki, bodisi kot vodje ustanove, ravnatelji, prefekti bodisi
kot vzgojitelji, mentorji in seveda njegovi gojenci – dijaki, ki so
v času svojega bivanja oziroma pozneje bistveno vplivali na tok
nacionalne zgodovine.
Znotraj njegovih zidov so se odvijali dogodki obeh svetovnih vojn, ki so globoko
in boleče zarezali v narodovo zavest ter poznejšo zgodovino.
Lahko se vživimo v duše mladih, katerih otroštvo je obeležila vojna, razumemo
njihovo stisko pa tudi dejanja, v katera so bili porinjeni. Obstaja pa tudi druga,
svetlejša plat, ki je ne gre spregledati, temveč jo postaviti v ospredje. Govorimo o
ustvarjalnosti mlade, prve povojne generacije.
Priča smo unikumu, novi porajajoči se zavesti, ki se je odrazila na polju kulture in
ustvarjalnosti v domu. Kot je pokazal poznejši čas, ni šlo zgolj za nadaljevanje že
obstoječe tovrstne domske tradicije, temveč za spontan, hkrati pa temeljit preboj
kulturnega udejstvovanja med mladimi z dolgoročnimi posledicami.
Duh DIC-a, ki ga prepoznamo in ga preveva že od njegovih Marijaniških časov,
lahko strnemo v dveh besedah: dom in ustvarjalnost. Razlog njegovega nastanka
ter poslanstva je biti dom. Predstavlja varnost in zavetje. Bodisi za otroke brez
staršev, sirote, otroke iz revnih družin bodisi mlade, ki sicer v bolj ugodnih
socialno družbenih okoliščinah in časih zapuščajo svoj dom in prihajajo na
šolanje v Ljubljano. Za vse je DIC predstavljal varno in podporno okolje, ki
omogoča mlademu človeku njegovo osebno in družbeno rast. Zgodbe »prišlekov«
glede na različne okoliščine so seveda različne, osnovni vzgib, potreba pri
mladem človeku, ko pride v novo, urbano okolje, pa je enak.
Strah pred zavrnitvijo in potreba po sprejetosti gresta z roko v roki z njihovo
samopotrditvijo, kar se pri mladih praviloma odrazi s »prebujanjem« različnih
interesov in talentov.
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V DIC-u je to vodilo k udejstvovanju v umetniških, športnih in drugih
dejavnostih, kar je, kot lahko razberemo iz Zbornika DIC 1882–1997, položeno tej
ustanovi v zibko in jo obeležuje skozi vso obdobje njenega obstoja.
Dejavnost izdajanja domskih glasil, dramske, likovne in literarne dejavnosti
segajo sicer že v obdobje Marijanišča, pravemu ustvarjalnemu preboju pa smo
priča po zaključku druge svetovne vojne z nastopom novega družbenega sistema
in reda. Preko posameznikov, ki so pozneje postali ključni del slovenske narodne
zgodovine, so se tukaj porodili tudi zametki kasneje pomembnih nacionalnih
inštitucij. Omenimo samo najvidnejše: v DIC-u se je v letih 1947–52 tako
oblikovala skupina mladih posameznikov, ki so se zbrali okrog domskega glasila
»Mi mladi« (prva številka 1947); ustanovljen je simfonični orkester (1949), zametek
Simfoničnega orkestra Radia Ljubljana; nastalo in delovalo je več pevskih
zborov: pionirski pevski zbor Cankar (1946), mešani Mladinski pevski zbor Ivana
Cankarja, moški pevski zbor in domski oktet (1953) in Akademski zbor (1954);
v DIC sežejo začetki folklornih plesnih skupin – Franceta in Tončke Marolt
(1946/47) in Tineta Rožanca, Telovadno društvo Ivan Cankar (1948), Likovna
sekcija, ustanovljena v sklopu krožka Ljudske tehnike (1949), Dramski in lutkovni
krožek (1950), Kulturno umetniško društvo »Samorastniki« (1961), Filmski klub
(1961) Mirjane Borčič, ki predstavlja začetek filmske vzgoje na Slovenskem ...
V 70. in 80. letih je v primerjavi z opisanim obdobjem na nivoju organiziranega
kulturnega življenja prevladovalo svojevrstno mrtvilo. Novemu prebujanju,
zaznani energiji in pojavu različnih dejavnosti v domu smo priča v sredini
devetdesetih. To sovpada z nacionalno osamosvojitvijo in nastankom nove
države, nedvomno pa je tudi posledica zamenjave vodstva, ko je vlogo ravnatelja
prvič v zgodovini doma prevzela ženska, sedanja ravnateljica, in zaposlitvi novih
kadrov.
Glasbeni dejavnosti, ki v vsem obdobju DIC-a nikoli ni zamrla (organizacija
Večerov klasične glasbe), obujanju zborovskega petja, pojavu različnih glasbeno
instrumentalnih zasedb ter posameznim športnim in drugim prostočasnim
dejavnostim se je v začetku leta 1996 pridružila skupina Pozitiv, ki je sprva
izdajala domsko glasilo, v naslednjih letih pa začela svoje kompleksnejše delo
tudi na področju scenske in vizualne umetnosti.
Novim »mladcem«, ki so hoteli sodelovati, vplivati ter si izboriti svoj prostor, je ob
velikih imenih in veliki zgodovini prejšnjih generacij stal ob strani pedagoški in
mentorski kader, ki je vstopal v svoja najbolj ustvarjalna in zrela delovna leta.
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Nastopilo je razgibano in ustvarjalno obdobje. Skupini Pozitiv so sledile
podobne skupine in društva, ki spominjajo na dogajanja v 50.: Likovna
skupina Atelje (1998), Likovnooblikovalska skupina (1999) in tudi Športno
društvo DIC (2002), ki si je prizadevalo za bolj intenzivno delo z mladimi in za
medgeneracijsko sodelovanje na področju športa.
S tem prebojem se je začelo tudi intenzivno projektno pedagoško delo, ki je po
letu 1997 doživelo neverjeten razmah in je v temelju spremenilo duh dela, vzdušje
in tudi »materialno« podobo DIC-a.
Beležimo povečanje različnih dejavnosti na področju organizacije prostega
časa in neformalnega izobraževanja, porast števila usposobljenih domskih in
zunanjih mentorjev, partnerskih sodelovanj in oblikovanje mreže organizacij
ter vključevanje v nacionalne projektne mreže (Eko šola, Mreža zdravih šol) in
mednarodne projektne mreže (programi Erazmus +, ECF ipd).
Z vsebino so prišle tudi izboljšave, opazne v novih prostorskih pridobitvah (naj
posebej omenimo: fitnes, Kreatorij DIC, galerijski prostori, urejene zunanje
površine stavb), pridobitvah v opremi, izboljšavah na bivanjskem področju,
kulturi prehranjevanja ipd.
Vključevanje v proces dela in usposabljanje dijakov
(področje medvrstniške mediacije, medsebojne učne
pomoči in vrstniškega učenja ipd.) je postalo
eno od prvin pedagoškega dela, ki ima tudi
močno komponento medgeneracijskega
sodelovanja in sobivanja v domu.

V obdobju zadnjih 10 let je ta potreba po notranjem povezovanju in sobivanju
v domu dobila tudi svoje vodilo – slogan »DIC je svet!«, kar sovpada s pojavom
projekta – platforme BITI, ki je s svojo holistično filozofijo uspela notranje
povezati vse projektne mreže, projekte in dejavnosti ter prizadevanja s
koordiniranim delom v celoto.
Spremembe v domu nastajajo spontano in so del vzgojno-izobraževalnega
procesa, vendar srž in bistvo ostajata enaka, spreminja in prilagaja se, v skladu z
izzivi časa, samo površina.
Za nas pedagoge in mentorje to pomeni, da najdemo, prepoznamo in
prilagodimo svojo vlogo, primerno času in novim generacijam. Sodelovanje,
spoštovanje in vključevalni odnos do različnosti ter spodbujanje raznovrstnosti
dandanes prepoznavamo kot vodilo in ustrezni vzorec, ki mu gre slediti. Ta
velja tako za naš eksistenčno pomemben odnos do okolja kakor tudi za naše
medosebne odnose. Na področju vzgoje in izobraževanja to pomeni dvosmerno,
enakopravno komunikacijo, kjer imata vrstniško in medgeneracijsko učenje
svoje posebno mesto.
Je del učnega, podpornega okolja, ki omogoča vzajemno osebno in družbeno
odgovorno rast vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Jubilej pomeni zaokrožitev nekega obdobja, je čas za premislek o prehojenem
in za pogled v prihodnost. DIC ne pozablja, ceni in se uči iz lastne
preteklosti ter je vedno osredotočen na sedanjost in njene izzive. V
tem smislu je prihodnost sedaj in tukaj.

Opomba: Besedilo sloni na prispevku Rada Romiha Kratek pregled
zgodovine Dijaškega doma Ivana Cankarja, objavljenem v zborniku
DIC 1982–1997, septembra 1997
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