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V soboto, 24. oktobra 2009 ste svetniki izvolili novo vodstvo! Predsedniška kan-
didata sta do zadnjega upala na zmago, izid v prvem krogu glasovanja pa je bil 
nenavadno tesen. Džentelmenski dogovor je držal, kandidata sta si segla v roke, 
nam so se navlažile oči in zmagal je Marko Funkl! S seboj je pripeljal mlado, 
na sami Zvezi dokaj neizkušeno ekipo, in vanjo položil svoje zaupanje. V prvem 
mesecu po volitvah je jasno, da so fantje in dekleta zavzeti in bistri ljudje, ki se 
resnično trudijo doseči zadane cilje. Odbori so že danes sestavljeni iz treh ali več 
članov, ki se pridno sestajajo. 
Drugi član predsedstva ŠOS, Elvis Cvikl, je bil ponovno izvoljen. Naklonili ste mu 
absolutno večino in s tem izkazali zaupanje v njegovo dosedanje delo. S takšno 
popotnico bo zagotovo s še večjim veseljem nadaljeval svoje predstavništvo 
klubov na Študentski organizaciji Slovenije. 
Izvoljena je bila tudi Nadzorna komisija. Izmed kar enajstih kandidatov ste uspeli 
»izluščiti« bisere. Ne samo, da vsak prihaja iz druge regije, vsi so tudi »prekaljeni 
mački«, ki poznajo stanje Zveze in se bodo v svoji vlogi zagotovo dobro znašli.

Na eni izmed prvih sej Glavnega odbora je bil potrjen tudi Upravni odbor Op-
erativnega dela, ki že pripravlja projekte; od ŠKISgola, ŠKISkoša do razpisa za 
Festival ŠTUNF. Novost je vzpostavitev marketinga Zveze, v okviru katerega se 
že pripravlja nova celostna grafična podoba Zveze in zbira ideje za promocijski 
material. 
Ena izmed pomembnih novic je tudi ta, da imamo s pričetkom novembra na 
Zvezi prvega zaposlenega – Igorja Ranca. Objavljamo intervju, ki vam bo raz-
kril delček njegove osebnosti. Če smo že pri intervjujih … na naša vprašanja je 
prijazno odgovorila tudi predsednica Študentske organizacije Slovenije – Katja 
Šoba. S svojimi odgovori nam je predstavila delovanje ŠOS in svojo vlogo v ok-
viru predsedniške funkcije. Pišemo tudi o aktivnostih, ki jih pripravljajo na Mla-
dinskem svetu Slovenije ter predstavljamo Zavod Center za informiranje, sode-
lovanje in razvoj nevladnih organizacij, ki tudi vam ponuja možnost sodelovanja.
Tokrat mogoče zadnjič berete številko v tej podobi. ŠKISopis bomo namreč kma-
lu celostno prenovili. Preden »ustoličimo« nove smernice, pa si želimo tudi vaših 
idej, predlogov; med drugim nas zanima, kako lahko ŠKISopis postane klubom 
bolj zanimiv in privlačen. Če ste zainteresirani za sodelovanje kot pisec ali ured-
nik katere izmed novih rubrik, se prav tako oglasite na moj e-mail (katja.goluh@
skis-zveza.si).

Študentski pozdrav!

 Katja

DragI

bralcI,
      ralke!



2

Ste se kdaj poigravali z mislijo, da lahko svet post-
ane boljši, bolj pravičen, z vrednotami, ki niso mer-
ljive z denarjem? Ob pričetku novega mandatnega 
obdobja na Zvezi ŠKIS, smo si postavili prav takšen 
cilj. Graditi na vrednotah in pokazati, česa smo 
Škisovci in Škisovke sposobni. V dveh tednih, ki sta 
za nami, smo vsi skupaj ugotovili, da je potencial 
naše »mame ŠKIS«, resnično neverjeten.  

Prve aktivnosti novoizvoljenega vodstva bodo kmalu vidne! V veliki želji, 
da uresničimo vse zadane cilje, smo pošteno zavihali rokave. Seveda je 
najpomembneje v tej zgodbi to, da klubi v našem početju najdete nek 
smisel in potencialno korist. Zveza ŠKIS mora biti servis za klube, svetoval-
nica in center, kamor se klubi obrnete, ko bi želeli nadgraditi svojo deja-
vnost! V bližnji prihodnosti za vas pripravljamo razpis za Festival Štunf, raz-
pisa za Škisgol in Škiskoš sta že zunaj, načrtujemo kar nekaj aktivnosti na 
mednarodnem področju, na področju sociale in zdravstva je trenutno ak-
tualna priprava na prvi december, svetovni dan boja proti AIDS-u, aktivno 
smo začeli pripravo predlogov za pravilnike in akte na ŠKIS-u, za vas pre-
navljamo spletno stran, do konca meseca pa boste dobili povzetek vseh že 
sklenjenih tipskih dogovorov, razširjen še z novimi. To je le del aktivnosti, 
ki so se začele odvijati na ŠKIS-u. 

Kmalu bomo imeli tudi prvega zaposlenega v zgodovini Zveze ŠKIS. Glavni 
odbor je za to vlogo izbral Igorja Ranca, dolgoletnega aktivista zveze in 
odličnega poznavalca študentskih klubov. Igor bo predvsem zadolžen za 
koordinacijo pri razpisih »Aktivendržavljan.si« in »Mladi odpiramo pros-
tor«, ki ju bomo izvajali skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami po 
Sloveniji, in seveda tudi tu delovali v smeri, da klubi pridobijo dodatno 
vrednost. 

Izzivov pred seboj se ne bojimo in jih že z veseljem pričakujemo. Predvsem 
si želimo, da bo ŠKIS s časom postal stičišče klubskih aktivistov, kjer lahko 
najdete za klube in zase koristne informacije in pomoč. Vedno smo odprti 
za vse, tako da vljudno vabljeni v naše prostore na Tržaško 42 v Ljubljani. 

Do srečanja pa vsega najboljšega in srečno v novem študijskem letu!

 marko.funkl@skis-zveza.si
 Foto: osebni arhiv

Besedilo: Marko Funkl

beseDa preDseDnIka

Kolumna!
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ODbOr za sOcIalO In zDravstvO

OdBOr Za SOcIaLO IN ZdravSTvO ZveZe ŠKIS 
Je PrevZeL deLO PreJŠNJeGa MaNdaTa Ter S 
POLNIM ZaGONOM deLuJe NaPreJ. 

Približuje se 1. december, dan boja 
proti AIDS-u, zato pozivamo vse klube 
k organiziranju predavanj o prob-
lematiki AIDS-a ter osveščanju svo-
jih članov. Vsak dan se z virusom HIV 
okuži približno 16.000 ljudi; med njimi 
je najmanj 7000 mladih med 10. in 24. 
letom starosti, kar pomeni, da se vsako 
minuto okuži pet mladih ljudi.

 
S prehodom v zimsko obdobje je prišla tudi gripa. 
Nekateri klubi imajo urejeno subvencioniranje za ce-
pljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, predl-
agamo tudi uveljavitev subvencije za cepljenje proti 
gripi.

Študentje smo konec meseca oktobra na 4. seji Vlade 
za študentska vprašanja podali predstavnikom Vlade 
Študentski memorandum, v katerem so zapisani 
tudi socialni in zdravstveni problemi, to so: poman-
jkanje števila študentskih postelj, premajhno število 
štipendij, ureditev zdravstvenega zavarovanja za 
študente nad 26. letom starosti. Kritično področje je 
tudi zaposlovanje študentov po zaključeni 1. bolon-
jski stopnji. Predsedujoči Svetu, Gregor Golobič, je 
povedal, da naj bi se izločitev študentov starejših 
od 26 let iz sistema obveznega zdravstvenega za-
varovanja uredila s spremembo Zakona o zdravst-
venem varstvu in zdravstvenem zavarovanju po 
skrajšanem postopku; tako naj bi se to uredilo v 
začetku leta 2010.

25. in 26. novembra odpira vrata največji kari-
erni sejem v Sloveniji, Kariera09 (na Gospodar-
skem razstavišču med 10.00 in 19.00). Namenjen je 
srečanju delodajalcev in iskalcev dela. Na sejmu se 
lahko udeležite različnih predavanj, obiščete stojnice 
podjetij, lahko pa jim tudi izročite življenjepis in se 
dogovorite za intervju.

 vesna.gracner@skis-zveza.si
 Foto: internetni vir
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Odbori!

nOva energIja na pODrOcju 
meDnarODnega sODelOvanja

Nedavno je bil konstituiran nov Mednarodni obor, ki 
bo na ŠKIS-u skrbel za vzpostavljanje in ohranjanje 
stikov z mednarodnimi organizacijami. Pobudo v od-
boru bodo letos očitno držale punce, saj so namreč 
vsi trenutni člani odbora, z izjemo vodje, ženskega 
spola. 
Na konstitutivnem sestanku smo postavili temelje, 
na katerih bomo vse prihodnje leto gradili. Plan 
delovanja je bil zastavljen zelo ambiciozno, česar 
se zavedamo tudi vsi odborniki. Vendar smo se za 
sodelovanje v odboru odločili, ker si vsi želimo novih 
izkušenj in znanj, zanje pa smo se pripravljeni tudi 
pošteno potruditi. To pomeni, da nam težko delo, ki 
bo neizogibno pri doseganju zastavljenih ciljev ne 
predstavlja ovire, temveč izziv. O konkretnih planih 
na tem mestu ne nameravam razpredati, saj jih ni 
malo, naše vodilo pa bo sodelovanje s klubi. Trudili 
se bomo za pomoč klubom ob morebitnih težavah 
ali vprašanjih, ki se bodo pojavljala, s čimer bomo 
skrbeli za prisotnost in prepoznavnost ŠKIS-a med 
klubi, saj je po našem mnenju to komponenta, ki je 
ŠKIS-u do sedaj manjkala. 
Najbolj pa se nadejamo, da bomo svoje poslanstvo 
izpolnili tako uspešno, da se nam ob izteku našega 
mandata ne bo potrebno več predstavljati z beseda-
mi, temveč bodo za nas govorila naša dejanja!

 bostjan.juric@skis-zveza.si
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aktualnO DOgajanje na pODrOcju vIsOkega šOlstva

Pozdravljeni s strani vodje Odbora za visoko šolstvo. Na kratko vam bom v tem ses-
tavku predstavil trenutno stanje na področju visokega šolstva v Sloveniji, dotaknil 
pa se bom tudi protesta avstrijskih študentov na dunaju.

Po dveh javnih pismih s strani ŠOS (avgusta in oktobra) je Ministrstvo za visoko šolstvo 
znanost in tehnologijo 16. oktobra končno objavilo razpis za sofinanciranje podiplom-
skega študija. Omenjeni razpis je namenjen univerzam in visokošolskim zavodom, ki 
izvajajo javno veljavne študijske programe. Kot piše v razpisu bodo dobili sofinancira-
no šolnino študentje, ki se bodo vpisali na študijske programe, za katere bo na podlagi 
posredovanih podatkov s strani visokošolskih zavodov ugotovljeno, da ustrezajo raz-
pisnim pogojem. Seveda se sliši prelepo da bi bilo res. Prvi problem se je pojavil v tem, 
da so na ministrstvu kar nekaj mesecev zamujali z razpisom in zato mnogi študentje 
niso vedeli, ali bo njihov izbran študij sofinanciran ali ne. Poleg tega se je zalomilo tudi 
pri sofinanciranju doktorskega študija, za katerega se odloča vedno več študentov, da 
bi si zagotovili 8. stopnjo izobrazbe, ki so jo prej dobili z znanstvenim magisterijem. 
Ne samo, da je problem v tem, da je v razpisu navedeno, da posamezni mentor ne 
sme biti hkrati mentor več kot trem študentom doktorskega študija, množičen vpis na 
omenjeni študij lahko pripelje tudi do razvrednotenja starih doktorskih študijev. Obe-
nem bo moral študent, ki ne bo zaključil doktorskega študija po dveh letih po izgubi 
statusa povrniti vse stroške, ki so bile sofinancirane s strani države.

Pred kratkim je bila tudi rektorska konferenca, na kateri je njen predsedujoči, Rado Bo-
hinc, rektor Univerze na Primorskem, izpostavil problem akreditacije novih študijskih 
programov med sprejetjem novele Zakona o visokem šolstvu, ki ustanavlja novo 
Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in časa, ko 
bo le ta začela konkretno delovati, saj je s sprejetim zakonom Svet za visoko šolstvo 
RS izgubil vsa pooblastila za akreditacijo programov, na katero po besedah Bohinca 
čaka več sto programov. Da ta premostitveni čas res ni kratek, kaže dejstvo, da je bila 
sprememba zakona sprejeta 20. oktobra 2009, omenjena agencija pa bo v polni obliki 
predvidoma začela delovati konec maja 2010.

Študentje v Avstriji se te dni borijo za svoje pravice. S protesti so pričeli že 22. oktobra 
in jih še vedno nadaljujejo. Z njimi hočejo opozoriti na nepremišljene poteze avstrijske 
politične elite, ki napoveduje šolnine in omejitve vpisa ter bolonjske reforme. Prav 
tako zahtevajo prost dostop na predavanja, ki naj bodo poslej zastonj tudi za tuje 
študente iz držav, ki niso članice EU. Kot sem omenil, protestirajo proti bolonjski re-
formi, saj pravijo, da naj bi ta zanemarjala teorijo ter učila zgolj praktična znanja, ki so 
uporabna le na kratek rok. Kolegi študentje, mi smo z vami!

Naj na koncu povabim še vse, ki jih zanima dogajanje na področju visokega šolstva 
in si želijo udejstvovanja v Odboru za visoko šolstvo, da se javijo na e-mail: mitja.ur-
banc@skis-zveza.si.

Če zaključim z enim izmed sloganov avstrijskih študentov: “Dajte nam izobrazbo 
namesto šolanja!”

Lep pozdrav!

 mitja.urbanc@skis-zveza.si
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Operativa!

OperatIva

raZPIS Za OrGaNIZacIJO ŠTudeNTSKeGa KuLTurNeGa feSTIvaLa ŠTuNf 2010

Želi vaš klub ponuditi mladim kvaliteten kulturni festival?
Bi želeli mlade vključiti v aktivno preživljanje prostega časa?
Naredite svoj ŠTUNF. Nov, inovativen, kreativen. 
Takšen, da ga bo lahko uporabilo čim več študentov in mladih nasploh!

Festival ŠTUNF, namenjen kulturnemu bogatenju, želimo ponovno oživeti kot samostojen festival. Njegov na-
men je preko vsaj treh natečajev aktivno vključiti mlade v spoznavanje kulture in preko pestrega kulturnega 
program lokalno in vseslovensko zajeti mlade in jim približati kulturno dejavnost. 
Prijavitelji morate za izvedbo aktivnosti zagotoviti vsaj 40% lastnih sredstev ali sredstev drugih sofinancerjev, 
pri čemer lahko Zvezo ŠKIS zaprosite za finančni vložek v višini do 6000,00 EUR. Zveza ŠKIS poleg finančnega 
vložka nudi prijavitelju tudi pomoč na področju celostne podobe festivala in trženja projekta. 
Svojo vlogo lahko oddate do petka, 4. decembra 2010 s priporočeno pošto na naslov: Zveza ŠKIS, Tržaška cesta 
42, 1000 Ljubljana s pripisom »Festival ŠTUNF – ne odpiraj«.  Obrazec za prijavo in razpis najdete na spletni 
strani www.skis-zveza.si.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na Kajo Cunk – kaja.cunk@skis-zveza.si oziroma 040 731 326.
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klubI vabljenI na škIsgOl!

Vsi klubi ste vabljeni k sodelovanju na ŠKISov pro-
jekt najbolj priljubljene postranske stvari na svetu. 
ŠKISgol bo tudi letos potekal po ligaškem sistemu; 
klubi se bodo merili med sabo na regijskih turnirjih, 
najboljših 8 ekip pa se bo udeležilo finalnega turnir-
ja. Vodje, sestavite čim močnejše ekipe, saj je poleg 
druženja pomembna tudi sama kvaliteta nogometa. 
Prijave so možne do 16. 11. 2009. Lanskoletni zma-
govalci ŠKISgola KPŠ – Klub posavskih študentov - 
čakajo na izzivalce.

 tomi.preskar@skis-zveza.si

škIskOš

Vsi ljubitelji druženja in športa, pozdravljeni!
Tradicionalno,  že tretjič, imate možnost združitve 
prijetnega s koristnim. Kaj je prijetno in kaj koristno, 
naj odloči posameznik, dejstvo pa je, da vam ŠKIS 
tudi to leto pripravlja enodnevne turnirje ulične 
košarke. Kar tri turnirje boste lahko odigrali v okviru 
posamezne regije; sever, jug, vzhod in zahod in tako 
imeli možnost druženja s člani sosednjih klubov. Ne-
kaj tehnike in veliko požrtvovalnosti pa vas bo pri-
peljalo na finalni turnir, kjer bodo vaši nasprotniki 
le najboljši iz sosednjih regij. Važno je … znojiti se, 
družiti se. Bodi zmagovalec in sodeluj!

 jernej.jan@skis-zveza.si
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Zgodilo se je!
vOlIlna skupšcIna zveze škIs In sveta štuDentskIh klubOv 
slOvenIje pO šklab-OvskO

POrOčILO O dOGaJaNJu Na vOLILNI SKuPŠčINI 
ZveZe ŠKIS IN SveTa ŠTudeNTSKIh KLuBOv SLO-
veNIJe, KI Je POTeKaLa v ZaGOrJu OB SavI.

V soboto, 24. oktobra 2009, so bile ceste Zagorja 
ob Savi nekoliko bolj prometne kot običajno. In ne 
samo ceste, mesto samo je bilo zgodnji uri navkljub 
živahno; vanj se je počasi, a vztrajno, začela zgrinjati 
vse večja množica ljudi. Bolj natančno, večina usmer-
jena v Kulturni center Delavski dom Zagorje. Da je 
nekaj v zraku in da se nekaj dogaja, je bilo moč čutiti 
že na daleč, zato najbrž ni presenetljivo, da se je 
našlo kar nekaj radovednežev, ki so pokukali tja zgolj 
iz zanimanja, kaj botruje takšnemu vzdušju. Da gre 
za volilno skupščino Zveze ŠKIS in Sveta študentskih 
klubov, ki je potekala natanko 14 dni za 16. ŠKLAB-
ovo volilno skupščino, ni dolgo ostala skrivnost.

Obiskovalci so se najprej zglasili na info točki, ki se je 
nahajala v drugem nadstropju KC DD Zagorje, kjer so 
prevzeli akreditacijske kartice in promocijski mate-
rial, dobili dodatne informacije in si po želji postregli 
s kozarcem pelinkovca. Istočasno je potekala nas-
tanitev v gostišču Kum v Zagorju in v Hotelu Terme 
Medijske Toplice na Izlakah, kjer je bilo organizirano 
prenočišče. Tisti, ki so prispeli dovolj zgodaj pred 
začetkom skupščine, so se odpravili še na kosilo v 
gostišče Kum, kjer so imeli na voljo štiri različne me-
nije.

Nato se je počasi začelo zares. Načrtovan začetek seje 
je bil sicer ob 14. uri, a se je zaradi izrednih razmer 
prestavil na 15. uro. Zbrane na seji je na začetku 
nagovoril župan Zagorja Matjaž Švagan, nato pa so 
prešli na določitev dnevnega reda, kjer je že prišlo 
do nekaj zapletov, zaradi česar se je seja zaprla za ja-
vnost. Napetost v ozračju se je le še stopnjevala in da 
seja ne bo med najkrajšimi, je bilo očitno že prej, ker 
so potekale volitve novega vodstva, a da se bo zav-
lekla skoraj do enih zjutraj naslednjega dne, si ni mis-
lil nihče. Tako so bili več kot dobrodošli prigrizki med 
odmori, še večje presenečenje pa so bili krofi Gos-
tinskega podjetja Trojane, s katerimi so se udeleženi 
z veseljem posladkali. Kljub manjšim zapletom je 
bila seja uspešno zaključena, izvoljen je bil nov 
predsednik Marko Funkl, drug član predsedstva ŠOS, 
člani nadzorne komisije in ekipa glavnega odbora. 
Po volitvah je bilo pripravljeno še presenečenje za 

bivšega predsednika Mateja Pušnika, ki se je z izvolit-
vijo novega vodstva poslovil od funkcije predsedni-
ka Zveze ŠKIS in Sveta študentskih klubov. Prejel je 
sedežno vrečo in darilni bon za romantični izlet v Piv-
ovarno Laško, pred KC DD Zagorje pa ga je čakal še 
okrašen traktor s simboličnim govorniškim odrom, 
na katerega sta se, oblečena v odsevna jopiča in 
poveznjena s čeladama, povzpela z novim predsed-
nikom.

Zaradi podaljšane seje je načrtovana večerja 
v gostišču Kum sicer odpadla, a je gostišče 
velikodušno dostavilo nekaj tople hrane v klubske 
prostore ŠKLAB-a, kamor se je napotila vidno utruje-
na množica. Hrana je šla kot za stavo. Po navdušenju 
nad premikom ure nazaj, kar je pomenilo, da bo noč 
še dolga, je sledila zabava v posebej za ta namen 
najetem prostoru v Bowling centru Planet300, nab-
ito polnem z baloni. Zabava je potekala brez večjih 
zapletov, kljub vsesplošni utrujenosti je velik delež 
udeležencev seje zdržal do zgodnjih jutranjih ur, tisti, 
ki pa jih je premagala zaspanost, so lahko izkoristili 
brezplačen organiziran prevoz do prenočišč. 

Skupščina je bila tako izpeljana do konca, vsak konec 
pa nas vedno pripelje na nek nov začetek. Tako zma-
ga novega predsednika in njegove ekipe na volitvah 
ne zagotavlja spanja na lovorikah, ampak prinaša 
veliko trdega dela, z njim pa ne bo prizanešeno niti 
bivšemu predsedniku, ki namerava še naprej aktivno 
delovati na Zvezi kot član nadzorne komisije. Viva la 
ŠKIS! Viva la ŠKLAB!

 Foto: Rok Krajnc
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Intervju!
IgOr ranc, prvI 
zapOslenI na zvezI škIs

Rojstni dan: 8.10.1984
Rojstni kraj: Slovenj Gradec 
Študij: Politologija – Analiza politik in javna uprava 
na FDV, (tik) pred diplomo
Stan: vezan
Hobiji: tenis, tek, filmi, fotografija, spletni časopis 
Bajta

1. POZdravLJeN Na ZveZI ŠKIS! v BISTvu SI NaŠ 
»STar« ZNaNec ... S KaKŠNIMI aKTIvNOSTMI SI 
Se Pred LeTI uKvarJaL KOT aKTIvIST ZveZe? 

Na Zvezi sem bil aktiven tri leta, najprej kot član dis-
ciplinske komisije pod Tonklijem, naslednje leto, v 
drugem Tonklijevem mandatu, kot član GO (Odbor 
za izobraževanje), zadnje leto pa sem pod vodstvom 
Kamala vodil Odbor za šport, kulturo in turizem. Vsa 
tri leta sem delal na Škisovi tržnici, ki smo jo takrat 
ponovno postavljali na noge, ob tem pa sem vsaj ide-
jno skušal sodelovati pri vseh projektih Zveze. 

2. NaM ZauPaŠ KaKŠNO aNeKdOTO IZ TISTIh 
čaSOv?

Na drugi tržnici v organizaciji Zveze sem za sode-
lovanje kontaktiral Slovensko vojsko, po kakšnih 
15 klicih sem končno prišel do človeka, ki je bil od-
govoren za predstavitve SV na različnih prireditvah. 
V zameno za predstavitev smo dobili zastarele voki-
tokije, nekaj prevozov vojaškega tovornjaka ter kup 
težav. Ko se je namreč konvoj z Valukom in vsemi os-
talimi pozno popoldan premikal po Iliriji, je na Valuk 
nekdo s sprejem napisal »Krško«, kar nam je prineslo 
opravka z vojaško policijo, kriminalistično policijo in  
razjarjenim majorjem.

3. KaKŠeN Je OBčuTeK OB vrNITvI Na ŠKIS? 
GLedaŠ daNeS Na ZveZO KaJ druGače, KOT SI 
JO vIdeL KOT MLad, NadeBudeN aKTIvIST?

Ko sem prvič sedel na seji GO me je bilo strah in 
spomnim se, da sem s tresočim glasom nekaj pred-
lagal … vendar je šla trema hitro stran. Na začetku 
sem torej na Zvezo in pa na aktiviste gledal z veliko 
mero strahospoštovanja. Zdaj, ko se vračam, se bolje 
zavedam problemov, ki jih Zveza ima, saj lahko na 
stvari gledam iz večje distance. V vsakem primeru 
pa Zvezo vidim kot izjemno kalilnico kadrov, hkrati 
pa kot eno najbolj kompetentnih študentskih orga-
nizacij pri nas. 

4. vSaKO deJaNJe IMa SvOJ MOTIv. ZaKaJ SI Se 
OdLOčIL KaNdIdIraTI Za TO deLOvNO MeSTO 
IN KaJ BO ZveZa ŠKIS S TeBOJ PrIdOBILa?

Za kandidaturo sem se odločil, ker me je vsebina raz-
pisa pritegnila, hkrati pa sem mnenja, da lahko s svo-
jim delovanjem tudi izven osnovnih področij dela, 
tj. obeh razpisov, pripomorem k izboljšanju posa-
meznih projektov in procesov dela na Zvezi. 
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10. KaTera Je BILa ZadNJa GLedaLIŠKa Pred-
STava, KI SI SI JO OGLedaL, ZadNJa KNJIGa, KI 
SI JO PreBraL, ZadNJI vIdeNI fILM, ZadNJa 
GLaSBeNa SKuPINa, KI SI JO POSLuŠaL IN Zad-
NJa PrIredITev, KI SI JO OBISKaL?

Zadnja prireditev je bil koncert Massive Attack v Za-
grebu, zadnja glasbena skupina The Thermals, zad-
nji film 9:06 Igorja Šterka, zadnja knjiga Na televiziji 
Pierra Bourdieuja, naslov zadnje gledališke pred-
stave pa mi je ušel iz glave, ker po krivem zanemar-
jam gledališče. Mala Drama, dva igralca, ep nekje iz 
Azije.

11. KJe Se vIdIŠ čeZ TrI LeTa IN KaKŠeN čLOveK 
uPaŠ, da BOŠ POSTaL? (ZaNIMa Me TOreJ, 
KaKŠNO POPOTNIcO PrIčaKuJeŠ Od deLa Na 
ZveZI)

Tako dolgoročnih planov še nimam, za zdaj 
razmišljam o vpisu na doktorski študij naslednje 
leto … Zvezo pa bom gotovo zapustil bogatejši 
za marsikatero izkušnjo, predvsem pa oborožen 
z izjemnim socialnim kapitalom, ki je v končnem 
najpomembnejši.

Hvala za odgovore!
Želim ti uspešno, navdihujoče in prijetno delo na 
Zvezi ŠKIS!

Pripravila: Katja Goluh

5. Na KraTKO OPIŠI, KaKO BO POTeKaLO TvOJe 
deLO.

Zveza je konzorcijski partner pri dveh razpisih, ak-
tivendrzavljan.si in Mladi odpiramo prostor, v sklopu 
katerih bomo vodili določene projektne aktivnosti, v 
drugih pa sodelovali. V grobem gre za različne anal-
ize, pripravo vsebin za publikacije, vsebinsko koor-
dinacijo in sodelovanje pri aktivnostih drugih kon-
zorcijskih partnerjev. Glede na dogovor z vodstvom 
Zveze, bom po potrebi opravljal tudi druga dela.

6. SI O TaKŠNI ZaPOSLITvI SaNJaL že Od NeK-
daJ? KaJ SI žeLeL POSTaTI, KO SI BIL MaJheN?

Odkrito povedano si nisem predstavljal, da bom za-
poslen na Zvezi. Najprej sem želel postati gasilec, 
to bo verjetno vpliv gasilca Sama, potem policaj, 
kasneje pilot, v časih Urgence kirurg, nato pa so se 
sanjarjenja končala, tako da sem na koncu pristal v 
družboslovju, ki mi najbolje odgovarja.

7. Pred NedavNIM SI Se IZKaZaL PrI BeLJeNJu 
NaŠe PISarNe … PreMOreŠ Še KaKŠNa druGa 
»rOKOdeLSKa« ZNaNJa? 

Hm … mama bi rekla, da nisem tehničen tip, s čemer 
se ne bi ravno strinjal. Je pa res, da kakšnega rebra-
stega jermena v avtu ne bi znal zamenjati, kakšne 
preprostejše stvari pa brez problema… :)

8. IMaŠ ZNačILeN KOrOŠKI NaGLaS. Se SPOMNIŠ 
KaKŠNe OKOLIŠčINe, KO SI Ga MOraL PrIKrITI?
 
Ne bi si mislil, da imam tako značilen koroški naglas, 
saj ga skušam velikokrat zakriti – očitno mi niti malo 
ne uspeva. :)

9. IMaŠ dOMačO žIvaL, IN ZaKaJ Ne? :)

Nekoč bom imel psa, in to takšnega večjega, zdaj pa 
na žalost ni prostora. :)
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štuDentskI krvODajalskI teDen
V tednu od 12. do 18. oktobra, se je po celi Sloveniji odvijal Študentski krvodajalski teden pod sloganom »Častim 
½ litra!«, katerega namen je bil spodbuditi mlade k darovanju krvi. Zveza ŠKIS se je skupaj s Študentsko orga-
nizacijo Slovenije ter Študentskimi organizacijami Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, odzvala na 
problematiko pomanjkanja krvi. Največja študentska krvodajalska akcija se je izkazala za zelo uspešno, saj je 
kri darovalo kar 667 študentov. Vsi, ki tokrat niste uspeli darovati življenjske tekočine, boste imeli priložnost to 
storiti na krvodajalski akciji, ki bo aprila naslednje leto.

 jelka.pavlinec@skis-zveza.si
 Foto: Jelka Pavlinec
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štuDentska arena
 Foto: Primož Zorko
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traDIcIOnalnI lak-Ov Izlet pO vInskIh kleteh
Kot že nekaj let poprej, smo se člani Laškega akademskega kluba tudi letos odpravili na 
tradicionalni izlet po vinskih kleteh. Naša destinacija je bila Primorska, natančneje koprski 
vinorodni okoliš. Že ob 10-ih smo prispeli pred prvo vinsko klet Rodica. Ogledali smo si 
ekološki način pridelave izvrstnega vina in razvajali naše brbončice z Malvazijo, Rumenim 
muškatom in  različno staranim Refoškom. Čez dobri dve uri smo ves postopek ponovili v 
naslednji vinski kleti, kjer ni manjkalo niti pršuta, za dobro razpoloženje pa smo poskrbeli 
z različnimi narodnimi napevi. Sledil je obisk tretje vinske kleti Bordon. Izlet smo izkoristili 
tudi za druženje s študenti Kluba študentov občine Koper, ki so nam razkazali svoje prostore, peljali pa so nas 
tudi na ogled Kopra. Zadnji cilj je bila turistična kmetija Lukač, kjer smo pred večerjo pokukali v njihovo vinsko 
klet. Dobro vzdušje se je nadaljevalo do pozne ure, ko smo se vrnili nazaj v Laško. 
Ob koncu izleta smo si vsi udeleženci obljubili, da ga drugo leto nikakor ne smemo zamuditi. Kam bomo šli je 
še skrivnost, mogoče pa pridemo obiskat prav vaš klub. :)

 Foto: Špela Gobec, Zoran Keser
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pšk hallOWeen brucOvanje
Prleški študentski klub je letos, 31. oktobra 2009 organiziral za prleške 
študente in bruce za spremembo dve zabavi v enem – PŠK brucovanje in hal-
loween party.

Tradicionalno PŠK brucovanje je letos potekalo na dan reformacije oz. na 
ameriški halloween praznik, 31. oktobra 2009 v baru Klub, v Ljutomeru. Prleški 
študentski klub je za vse študente pripravil turnir v biljardu. Posebej za bruce 
pa je bilo organizirano tekmovanje za izbor naj bruca in brucke. Bruci so skozi 
tri predrzne in zabavne igre tekmovali v parih (moški, ženska). Seveda pa na 
brucovanju ni manjkal brucomor za vse študente in številne nagrade. Skozi ce-
loten večer je nas zabaval DJ, glavna pozornost pa je bila namenjena odličnemu nastopu skupine Friški špricar. 
Brucovanje se je tako ob dobri glasbi, plesu in nekaterim maskam zavleklo pozno v noč.

 Foto: M. Bogdan
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krst celjskIh brucev
Klub študentov občine celje (KŠOc) je v mesecu oktobru organiziral dogodek 
KŠOc Bruc 09, ki je potekal v stilu 5. rojstnega dneva kluba in največjega 
celjskega brucovanja.

Sobotni večer, 24. oktobra, je bil v Celjskem domu rezerviran za vse celjske 
študente, še posebej bruce, ki so prestali že tradicionalno brucovanje. Poleg 
glasbenega programa je potekala tudi nagradna igra v kateri so lahko sodelovali vsi obiskovalci dogodka KŠOC 
BRUC 09 ter se potegovali za lepe in praktične nagrade. Mladim občanom Celja se je na brucovanju in 5. obletni-
ci Kluba študentov občine Celje (KŠOC) pridružil tudi župan Mestne občine Celje, g. Bojan Šrot. Zbrano množico 
pa je pozdravila in nagovorila nova predsednica KŠOC, Ines Gabriel, ki je vsem študentom, še posebej brucem, 
zaželela uspešno študijsko leto 2009/2010.

Na obeh prizoriščih se je gnetla množica obiskovalcev, ki so lahko izbirali med dvema glasbenima zvrstema, 
rock glasbo in house ritmi. V veliki dvorani je množico ogrevala rock zasedba iz Zreč 500 M (metrov), za vrhunec 
večera pa je poskrbela legendarna skupina Big Foot Mama. Ljubitelje elektronske glasbe je v mali dvorani v 
plesnem vzdušju dvigoval DJ Dean Deen s svojim najnovejšim glasbenim setom. Na tekmovanju za ˝Naj bruca 
in naj brucko˝ se je pomerilo 8 kandidatov (4 brucke in 4 bruci), ki so prestali test brucovanja, zmagovalca pa sta 
prejela silvestrovanje v Beogradu s KŠOC. KŠOC-ovci smo z omenjenim dogodkom v Celju ponovno želeli obuti 
študentski utrip mesta in glede na odziv obiskovalcev, se je to tudi uresničilo. 

 Foto: Matic Gabriel
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aktualnO DOgajanje v klubu prekmurskIh štuDentOv
Klub prekmurskih študentov se je 6. oktobra 2009 predstavil na Klubski 
tržnici Maribor, ki je potekala v organizaciji Zveze študentskih klubov 
Vzhodne Slovenije. Na prireditvi so se predstavili klubi iz vseh slovenskih 
regij.  Predstavili so svoj kraj, klubske projekte in značilnosti ter dobrote 
svoje regije. Skupno se je predstavilo 16 študentskih klubov iz Vzhodne 

Slovenije, predstavile pa so se tudi ostale organizacije,  ki skrbijo za ob-študijske dejavnosti. V sklopu prireditve 
so potekale razne športne aktivnosti, program pa se je zaključil s koncertom. Namen prireditve je bila promocija 
regijske kulture in kulinarike. 

V klubu že drugo leto zapored izvajamo projekt Mlade mamice študentke. Namenjen je študentkam – mami-
cam, oziroma mladim študentskim družinam, ki so v pričakovanju novorojenčka, oz. imajo otroka, ki ni starejši 
od treh mesecev. Vsaka mamica – študentka, ki izpolnjuje kriterije, prejme vrednosti bon, ki ga lahko unovči v 
eni izmed otroških trgovin. Poleg materialne pomoči, projekt zajema še druge dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
obliki izobraževanj o prihodu novorojenčka, različnih delavnic in drugih aktivnosti ter ugodnosti za mamice – 
študentke.   

Zelo uspešno smo izvedli tudi projekt Pridi z nami na KUL TURO. S projektom smo hoteli svojim članov vz-
podbuditi zanimanje za kulturo ter jim finančno olajšati nakup gledaliških abonmajev. Vsakemu članu, ki se 
je odločil za nakup gledališkega abonmaja smo zagotovili subvencijo v višini 10 EUR. Projekt smo pripravili v 
sodelovanju z Gledališčem ZKD Murska Sobota, SNG Maribor ter SNG Drama Ljubljana. 

V mesecu novembru načrtujemo tradicionalno klubsko brucovanje, ki bo potekalo v Party max-u, v Murski 
Soboti, dne 13. novembra. V začetnem delu bo za glasbo in zabavo poskrbel Dj, sledil pa bo nastop veteranov 
zabave, prekmurske skupine Blue Planet. Pripravili bomo pester animacijski program, ter zanimive in bogate 
nagrade. Na brucovanju pa kot vsako leto, tudi letos  ne bo manjkal tradicionalni brucomor.  
Klub prekmurskih študentov vsako leto pripravi tudi nekaj dobrodelnih akcij. Navadno ob božičnih in novolet-
nih praznikih tako na različne načine zbiramo sredstva, ki jih podarimo pomoči potrebnim. Dobrodelno akcijo 
bomo izvedli tudi letos. 

Tudi ta mesec vabimo vse zainteresirane za petje, da se nam pridružijo pri KPŠ-jevem pevskem zboru. Vaje bodo 
potekale v popoldanskih oz. večernih urah ob koncu tedna (petek ali sobota). Pevski repertoar je sodoben in 
zelo raznovrsten, ter odprt za nove ideje.

  Foto: Jana Merica
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zitetno politiko in izobraževanje, zato sem dobro 
spoznala delovanje na visokošolskem področju. Leta 
2007 sem ponovno kandidirala za članico ŠZ ŠOUM, 
na kar mi je bilo po izvolitvi zaupano tudi vodenje 
najvišjega organa ŠOUM, Študentskega zbora. Leta 
2008 sem bila izvoljena v Študentski svet stanoval-
cev študentskih domov ter hkrati imenovana tudi za 
predsednico našega domskega društva.
Za pol leta sem odšla na študij v tujino, kjer sem 
pridobila dodatna znanja iz sociologije in političnih 
ved. Zaradi bližine evropskih institucij (študirala sem 
v Belgiji), sem obiskala tudi te in tako pridobila do-
datno evropsko izkušnjo veličine Evropske unije.
Vse to so bili razlogi, da sem se odločila, da kandi-
diram za Predsednico ŠOS in tako svoje pridobljeno 
znanje uporabim za delovanje v dobro študentov in 
ohranitev študentskih pravic in položaja, za kar sem 
ob izvolitvi dala tudi prisego.

2. MarSIKdO Ne POZNa NOTraNJe STruKTure 
ŠOS. JO LahKO PredSTavIŠ IN IZPOSTavIŠ SvO-
JO vLOGO PrI deLOvaNJu OrGaNIZacIJe?

Na kratko: notranja struktura ŠOS temelji na 
Študentski ustavi, ki določa organe in delovanje 
ŠOS. Najvišje predstavniško telo je Skupščina, ses-
tavljata pa jo Zbor ŠOS in Svet ŠOS. Izvršilni organ 
je Predsedstvo, ki je sestavljeno iz osmih članov in 
Predsednika. Sestanki Predsedstva so načeloma vsak 
teden in na teh sejah se sprejemajo tekoče odločitve 
in smernice za delovanje ŠOS. Strokovno podporo 
Predsedstvu nudijo štirje odbori, in sicer: Odbor za 
visoko šolstvo, Odbor za socialo in zdravstvo, Odbor 
za mednarodno sodelovanje in Odbor za obštudijske 
dejavnosti. Poleg tega ima ŠOS še Nadzorno komisi-
jo, ki izvaja nadzor nad poslovanjem organov ŠOS ter 
organizacijskih oblik ŠOS in Razsodišče, ki je samo-
stojen organ, pristojen za odločanje v sporih med 
organi ŠOS in ŠOS ter njenimi organizacijskimi ob-
likami. 

Predsednik ŠOS pa je tisti, ki sklicuje Predsedstvo 
in skrbi za dnevni red ter vodenje sej. Menim, da je 
vloga Predsednika ŠOS pomembna z vidika same or-
ganizacije. Poleg tega so odločitve na ŠOS sprejete s 
konsenzom in Predsednik je tisti, ki odločitve javno 
zastopa in zagovarja. Res pa je, da je veliko odvisno 
od posameznika, eni se angažirajo bolj, drugi manj 
… Jaz sem si zastavila kar težak program in upam, da 
ga bom kar najbolje speljala …

3. KaKŠNa Je vSeBINa ŠTudeNTSKeGa MeMO-
raNduMa, KI STe Ga Na SeJI SveTa vLade 
Za ŠTudeNTSKa vPraŠaNJa IZrOčILI Pred-
STavNIKOM vLade IN KaKO OceNJuJeŠ 

Intervju!
Intervju s katjO šOba, 
preDseDnIcO štuDentske 
OrganIzacIje slOvenIje

Rojstni dan: 2. marec 1984
Rojstni kraj: Novo mesto
Študij: geografija/sociologija (FF UM)
Stan: vezana :)
Hobiji: delo z otroki kot prostovoljka Zveze pri-
jateljev mladine Krško, ukvarjanje z različnimi športi

1. Za ZačeTeK ISKreNe čeSTITKe OB IZvOLITvI 
Na MeSTO PredSedNIce ŠOS! NaM LahKO Na 
KraTKO OPIŠeŠ POT, KI Te Je PrIPeLJaLa dO 
TeGa POLOžaJa? 

V študentsko organiziranje sem vstopila že v prvem 
letniku, ko sem postala članica Študentskega sveta 
fakultete. Takrat sem ugotovila, da na fakulteti ni 
aktivnosti za študente, zato sva s kolegico ustano-
vili društvo, ki je izvajalo kulturne, športne in hu-
manitarne projekte; začeli pa smo tudi z izdajanjem 
študentskega časopisa Varia, katerega urednica sem 
bila. Nato sem bila leta 2005 imenovana v Komisijo 
za študijske zadeve na Univerzi v Mariboru in hkrati 
izvoljena v Študentski zbor Študentske organizacije 
Univerze v Mariboru kot predstavnica Pedagoške 
fakultete UM. Takrat sem tudi začela svojo aktivno 
udejstvovanje na Študentski organizaciji UM, kjer 
sem postala stalna sodelavka na Oddelku za univer-
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prehrane, ki bo zamenjal dosedanji zastarel sistem 
študentskih bonov, bo študentu bolj prijazen, dosto-
pen ter enostaven za uporabo (odprava čakalnih vrst 
ob nakupu bonov, odprava vnaprejšnjega kupovanja 
bonov, študentu omogočena sprotna izbira mesta 
prehranjevanja, možnost uporabe subvencije tudi 
izven kraja matičnega visokošolskega zavoda). Nov 
sistem bo deloval na principu mobilnega telefona, 
s katerim bo študent izkazal svojo upravičenost do 
subvencije. 

6. Na SPLeTNI STraNI ŠOS SMO PreBraLI, da 
SI Se udeLežILa čISTILNe aKcIJe druŠTva 
ŠTudeNTOv BrežIce. POhvaLNO! aLI TO POMe-
NI, da SMeJO TudI OSTaLI KLuBI PrIčaKOvaTI 
TvOJO udeLežBO Na KaKŠNeM IZMed NJIhOvIh 
dOGOdKOv? :)

Seveda! Z veseljem se udeležujem projektov entitet, 
če mi le urnik to dopušča in sem povabljena:). S tem 
lahko najboljše pokažem, da podpiram delovanje 
vseh entitet in njihovo prizadevanje, da delajo za 
študente, za njihov razvoj, osebnostno rast in ne-
nazadnje druženje, ki pa je temelj vsega.

7. radI BI SPOZNaLI Še eN deL TeBe. aLI La-
hKO Z NaMI deLIŠ, KaTera Je BILa ZadNJa 
GLedaLIŠKa PredSTava, KI SI SI JO OGLedaLa, 
ZadNJa KNJIGa, KI SI JO PreBraLa, ZadNJI 
vIdeNI fILM, ZadNJa GLaSBeNa SKuPINa, KI SI 
JO POSLuŠaLa IN ZadNJa PrIredITev, KI SI JO 
OBISKaLa?

Zadnja gledališka predstava, ki sem se je udeležila 
je bila 5 moških.com, zadnja knjiga: Otrok Tibeta – 
Sonamin beg v svobodo avtorice Soname Yangchen, 
Film: Seven pounds, režiserja Gabriela Muccina, zad-
nja glasbena skupina: Vlado Kreslin ter zadnja pri-
reditev Zaključek Šou festa :).

8. če BI žeLeLa Še KaJ dOdaTI, Je TuKaJ Prava 
PrILOžNOST!

Vsem študentom bi zaželela uspešen študij, da bi v 
njem našli vse tisto kar potrebujejo, da bi stali za svo-
jimi odločitvami in se borili za svoje pravice. 
Za zaključek pa bi vam zaupala še en pregovor: 
Nemogoče pomeni samo to, da vam bo vzelo malo 
več časa, kot ste načrtovali. :) (Anonim)

Hvala za odgovore in uspešno izpeljan mandat ti 
želimo!

Pripravila: Katja Goluh

MOžNOST, da BO Le-Ta PrI SvOJIh OdLOčITvah 
uPOŠTevaLa PredLOGe, KI STe JIh ZaPISaLI v 
IMeNu vSeh ŠTudeNTOv?

Študentski memorandum je dokument, v katerem 
so predstavljene vse težave, ki pestijo študente, kot 
tudi stališča in zahteve ŠOS na področju temeljnih 
študentskih pravic. Vključuje vsa področja; od vi-
sokega šolstva, težave pri implementaciji bolonje, 
sistem štipendiranja, študentskega bivanja, zdravst-
veno zavarovanje, skratka vse, kar se kakorkoli dotika 
življenja študenta. Študentski memorandum smo 
posredovali tudi predsedniku države, predsedniku 
Vlade in predsedniku Državnega zbora. Mi seveda 
upamo, da bodo naše zahteve upoštevali. Predvsem 
pa pričakujemo, da se študentske zadeve uredijo, ne 
pa da se o njih samo pogovarjamo.

4. TreNuTNO NaJBOLJ Pereča TeMa Je 
ŠTudeNTSKO deLO. ŠTudeNTJe Ga vIdIMO KOT 
SOcIaLNI KOreKTIv, vLada KOT NaPaKO Na 
TrGu deLa. KaKŠNa reŠITev BI PO TvOJe ZadO-
vOLJILa Kar NaJvečJe ŠTevILO LJudI?

Po našem mnenju bi bila rešitev tista, ki bi študentom 
omogočala več varnosti pri izplačilih, pri nadzoru pri 
posredovanju del, ki so namenjena študentom in 
pa da bi bilo študentsko delo priznano kot delovna 
izkušnja. Ves čas pa poudarjamo, da bi morala država 
poostriti nadzor nad študentskim delom in vzpostav-
iti skupno evidenco vpisov. 

5. POGOSTO SLIŠIMO TudI O PreNOvI SISTeMa 
SuBveNcIONIraNe ŠTudeNTSKe PrehraNe. v 
OSPredJu PrOJeKTa Pa NI TOLIKO SaM SISTeM, 
NJeGOva uPOraBNOST IPd. aMPaK PredvSeM 
OčITKI, da Je PrI POSTOPKu IZBIre IZvaJaLca 
ŠLO Za KOruPcIJO. že Na ZačeTKu MaNdaTa Se 
TOreJ uKvarJaŠ Z reSNIMI OBTOžBaMI. KaKO 
Se SPOPadaŠ S SITuacIJO IN v KONčNI faZI, 
KaKO Se Zadeva raZPLeTa?

Prenova sistema subvencionirane študentske preh-
rane poteka naprej, celoten postopek pa je bil izpeljan 
transparentno. Tako so vsi očitki povsem neosnovani. 
Postopki so se začeli že pred mojim mandatom, tako 
da sedaj predvsem nadaljujemo začeto. Prenova se 
nadaljuje, in sicer se bo novi sistem v praksi upora-
bljal od februarja 2010 na območju Univerze na Pri-
morskem in na visokošolskih zavodih na območju, 
ki ga pokriva Študentska organizacija Univerze na 
Primorskem. Kasneje se bodo v sistem postopoma 
vključevali tudi študenti Univerze v Mariboru in Uni-
verze v Ljubljani. Testno obdobje traja petnajst mes-
ecev. Prenovljen sistem subvencionirane študentske 
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Oktober je mimo.  Jesen se počasi nagiba v zimo, delu pa ni videti konca. Kaj se 
je dogajalo na Mladinskem svetu Slovenije v oktobru in kaj prihaja v novembru,  
bom poskušal  strniti v nekaj odstavkov. Preden začnem, pa lahko izkoristim 
priložnost, da še enkrat čestitam novoizvoljeni ekipi in ji zaželim čimveč uspe-
hov pri vodenju Zveze ŠKIS in Sveta študentskih klubov. 

V oktobru je Mladinski svet Slovenije v okviru svoje redne dejavnosti na 
področju izobraževanja  organiziral Usposabljanje za menedžerje v mladin-
skih organizacijah. Potekalo je na na Otočcu in je bilo namenjeno predvsem 
aktivistom organizacij članic MSS ter ostalim zainteresiranim,  ki so/ste želeli 
osvajati znanja s področja vodenja organizacije in projektov.

Druga zadeva je bila Evropski teden lokalne demokracije, ki se je odvijal med 12. In 16. oktobrom v Kopru, 
Ljubljani in Mariboru. MSS je prevzel pobudo za organizacijo treh regijskih srečanj v okviru omenjenega tedna, 
ki ga je lansiral Svet Evrope. “Sredi lokalne demokracije se igramo zmenkarije” smo poimenovali svoj sklop 
aktivnosti; zmenkarije so več kot uspele, saj se jih je udeležilo kar nekaj mladih in t.i. lokalnih odločevalcev, ki 
so debatirali o različnih temah, ki zanimajo mlade.

Aktivni – Reaktivni - Kreativni : V sodelovanju z agencijo Movit NA Mladina – v okviru programa Mladi v akciji 
– se odvijajo lokalna srečanja (srečanj), sledi pa nacionalni seminar, ki bo potekal med 2. in 4. decembrom na 
Otočcu, na katerem pričakujemo 80 mladih iz vse Slovenije. Več na www.mladina.info.

Mednarodne aktivnosti : Če se ne motim, sem o krovni evropski mladinski organizaciji - Evropskem mladinskem 
forumu (YFJ) v preteklosti že pisal. Zelo na kratko: MSS je član neformalne skupine mladinskih svetov znotraj 
YFJ, t.i. »SYC« (southern youth councils), ki se sestaja predvidoma 4x letno in jo sestavljajo naslednji »južni« 
mladinski sveti: Italije, Grčije, Cipra, Hrvaške, Francije, Španije, Katalonije, Belgije, Portugalske, Slovenije. SYC 
pripravlja skupne predloge in poskuša zavzemati skupna stališča do vprašanj povezanih z evropsko mladinsko 
politiko; v oktobru smo se sestali v Italiji in debatirali o temah, ki bodo obravnavane na naslednji seji članic YFJ, 
in malo bolj formalizirali naše nadaljnje sodelovanje.

Z izvajanjem projekta ZaVedno mladi, katerega cilj je senzibilizirati javnosti za teme mladih, smo na Mladin-
skem svetu Slovenije skupaj z našimi partnerji predvsem postavljali okvirje za triletno delo na projektu. Eden 
pomembnejših dogodkov v okviru projekta je nacionalni posvet z naslovom »S(M)O MLADI V RECESIJI«, 
ki ga pripravlja CNVOS v sodelovanju z MSS, zgodil pa se bo 20. novembra 2009 v Ljubljani (lokacija še ni 
dokončno potrjena). 

Najave: 
- Nacionalni posvet Urada RS za mladino, Življenjski pogoji mladih v Sloveniji  – 17. in 18. november, 
Brdo pri Kranju – organizator URSM
- Komisija za mladinske politike – 28. in 29. november – kraj še ni znan – organizator MSS
- Usposabljanje za trenerje – 26. - 29. november – kraj še ni znan – organizator MSS
- Nacionalni sminar za mlade ARK – 2.-4. december - Otočec

Tako. Do konca leta bo še zelo pestro, saj se nam obeta kar nekaj nacionalnih dogodkov povezanih z mladimi, 
na katere ste že bili, ali pa še boste vabljeni tudi vi!

 predsednik@mss.si
 kamal@skis-zveza.si
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celOvIta pODpOra za razvOj In krepItev nvO v slOvenIjI 

Omreži se! CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij je nevladna organizacija, katere namen je krepiti nevladni 
sektor v Sloveniji in druge nevladne organizacije ter si prizadevati za njihov razvoj, 
povezovanje in sodelovanje ter doseganje pomembnejšega položaja v družbi.

Prizadevamo si za:
o   uspešnejše izvajanje dejavnosti in poslanstva NVO;
o   pomembnejši položaj NVO v družbi;
o   ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu NVO;
o povezovanje in sodelovanje med NVO na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
o   razvoj civilne družbe in nevladnega sektorja;
o   seznanitev javnih in drugih institucij s stališči NVO.

Sodelovanje s CNVOS je preprosto in za marsikatero organizacijo izredno pomembno, saj nudimo nevladnim organizacijam 
(društvom, fundacijam, zasebnim zavodom) kvalitetno  podporo za njihovo delovanje in sicer z naslednjimi dejavnostmi:
KVALITETNO PODAJANJE INFORMACIJ: Naša osnovna dejavnost je informiranje javnosti preko  www.cnvos.si, www.razpisi.
info, e-CNVOS, e-DIREKT, zadnjih novic, pravnih napovednikov in pravnih piškotkov, sproti obveščamo o aktualnih novicah, 
razpisih in priložnostih za NVO ter omogočamo iskanje in posredovanje informacij o in za NVO, na katere se lahko naročite 
kot člani Kluba CNVOS, ali pa se samo naročite na informacije preko elektronske pošte. 

NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA: Uvajamo inovativne načine izobraževanj na različne teme, kot so: moderacija, komunikacija 
z javnostmi, pridobivanje (EU) sredstev, strateško načrtovanje, fundraising, coaching, video delavnice ipd., ki vam pomagajo 
pri izobraževanju vodstvenega kadra in pa tudi vaših prostovoljcev. 
SVETUJEMO ZA LAŽJE DELOVANJE ORGANIZACIJ: Ker je delo v društvu pogosto zelo zapleteno, in ker poznamo glavne prob-
leme delovanja NVO, ponujamo pravno svetovanje, finančno in računovodsko svetovanje, svetovanje glede prijav na razpise, 
svetovanje glede uporabe IKT, svetovanje za vpeljavo sistema kakovosti v NVO.

IZPOSOJAMO TEHNIČNO OPREMO: Za posamezne dogodke NVO lahko ponudimo prenosno ozvočenje FENDER 150 in 250 W, 
LCD-projektor, prenosni računalnik, digitalno kamero SONY HDD, fotoaparat, diktafon, projekcijsko platno ter v zadnjem času 
tudi prostore za krajše sestanke. 
RAZVIJAMO IN UVAJAMO NOVE IKT-REŠITVE: Ker želimo povečati doseg odprto kodnih programov, ponujamo svetovanje pri 
uporabi IKT ter seznanjanje z njegovo uporabnostjo, promocijo e-participacije ter spodbujanje in promocijo uporabe novih 
spletnih tehnologij.

SKUPNO PRIJAVLJANJE PROJEKTOV: Ker imamo močne partnerske kontakte po vsej Evropi in tudi na Balkanu, se na nas 
pogosto obračajo različni partnerji za projekte, kjer lahko vključujemo tudi lokalne partnerje. Poleg tega lahko vodimo tudi 
konzorcije in prijavljamo večje projekte, za vodenje katerih smo v preteklosti že pridobili izkušnje.

Študentski klubi ste vabljeni, da dodate na prejemnike vaših obvestil info@cnvos.si, ker lahko tako najlažje uvrstimo vaše 
zanimive dogodke za nevladne organizacije na naša obvestila, še posebno, če nam pošljete izviren opomnik. 
V spletnem časopisu www.cnvos.info se lahko objavi tudi posebne članke z vaših delavnic, srečanj, dogodkov za mlade. 
Uredništvo obvestite preko elektronske pošte: urednistvo@cnvos.info!

Svetujemo vam, da se za več informacij in z željami po sodelovanju na nas obrnete preko spodnjih kontaktov:
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij  - CNVOS Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 542 14 22  SIMOBIL: 040506388 MOBITEL: 031652414 T-2: 064119337
Faks: 01 542 14 24
e-naslov: info@cnvos.si
spletne strani: www.cnvos.si, www.razpisi.info, www.cNVOs.INFO

Ekipo CNVOS sestavljajo:
Jože Gornik, Lidija Kramar, Darja Sekula Krstič, Tina Michieli, Tina Mithans, Veronika Vodlan, Matej Verbajs, Tina Divjak, Primož 
Prijanovič in Goran Forbici.

  Foto: CNVOS
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balkan trIp - vOl. 2: crna gOra
»Đe SI BraTe, ŠTa čINIŠ...«

Ob omembi Črne gore si marsikdo pred očmi naslika ležanje v debeli senci košatega hrasta. Tudi brezdelje, neznosna vročina 
in čudovita obala mnoge spominja na t.i. raj na Balkanu. Črnogorci niso tako poznani po svojih gurmanskih specialitetah in 
turbo pjevačicah kot bratje Srbi, prav tako ne skrivajo v rokavu aduta, ko gre za infrastrukturo ali gospodarstvo ... lahko pa 
rečem, da spada bolj med »sveže« države stare celine, ki se kiti z evropskim zlatom moške vaterpolske reprezentance (v finalu 
je premagala Srbijo s 6 proti 5, op.a.) in nazivom eko države, predvsem pa je poznana po tem, da je t.i. jugoslovansko vojno 
zapustila z najmanj krvavimi rokami ... 

Verjamem, da se marsikdo še ni zašel v objemu črnogorskih naravnih lepot (pa naj bodisi govorimo o prelepi naravi ali 
mogočnih črnolascih z isklesanimi telesi, ki spominjajo na bogove iz grške mitologije ...). Gotovo pa je nekaj. Vsi športni 
navdušenci in pustolovci boste nedvomno našli nekaj zase, saj čudovito razgibana narava ponuja marsikaj zanimivega in 
avanturističnega, da kar ne boste mogli ostati ravnodušni. Še več. Adrenalinski parki, ki jih obdajajo visokogorje, soteske, 
kanjoni in bistro čiste reke so prav sapo jemajoči.

Zgodovina Črne gore se je začela pisati v 15. stoletju, ko je nekakšen red med prebivalci Zetske kneževine naredila dinastija 
Crnojevićev. Pravzaprav je takratna srbska nadvladavina imela popolno zaupanje v sposobnost omenjene dinastije (gov-
orimo o vojskovanju in napredni politiki, ki so jo vodili takratni državniki). Zanimivo je tudi dejstvo, da se Črna gora v svoji 
zgodovini skoraj nikoli ni spuščala v meddržavne, medpokrajinske ali medetnične spore in vseskozi ostajala politično neod-
visna in nevtralna. Izjemno modra politika jo je nenazadnje po koncu 1. svetovne vojne privedla pod okrilje Jugoslavije, kjer 
je zdržala vse do leta 2006. 
Z grenkim priokusom lahko rečem tudi, da je Črna gora nekako vedno stala v senci Srbije, zato se ne gre čuditi, da je svojo 
ekonomijo in politiko začela ločevati že v času velikana Miloševića. 3. junija 2006 je razglasila neodvisnost, kar je bil svo-
jevrsten šok za manjšino, pravzaprav kar večino srbskega prebivalstva, tako znotraj države, kot tudi na preostalem ozemlju. 
Kljub temu pa je nekdanje »članstvo« z bratsko republiko Srbijo drago plačala. Zaradi mednarodnih sankcij konec 90ih let je 
izgubila skoraj 5 miljard evrov. Kaj kmalu po osamosvojitvi se je začelo izjemno prestrukturiranje, ki je veliko uteho našlo prav 
v veliki zaveznici Rusiji. Kompanjona Putin in Medvedjev ter nova ruska elita so začeli v mlado državico ogromno vlagati in 
med drugim poskrbeli, da se je Črna gora leta 2008 znašla na samem vrhu lestvice po vrednosti tujih investicij na prebivalca 
v Evropi.    

Veste, Črnogorci so en izjemno hvaležen narod. Nikoli se ne pritožujejo, dela imajo na pretek, povprečna plača znaša okoli 500 
evrov, vreme in temperature jim vsake toliko delajo manjše preglavice (sorazmerno hladne zime in vroča poletja), prostega 
časa jim nikoli ne zmanjka (verjemite, pri 37 stopinjah Celzija res ni mogoče opravljati dela ... ), so prijazni in ustrežljivi, sicer 
malce manj iznajdljivi ... skratka strastni uživači, dobri jedci in pivci ter odlični sogovorniki. IN da, seveda ... vrlina, ki ji ni para 
... domačini dobesedno vsak teden skrbijo za zatočišče srbskih zvezd rumenega tiska, ki med drugim iščejo uteho in nekakšen 
miren kotiček pred nadležnimi paparazziji v črnogorskem Primorju ...
 
Kot vedno, tudi tokrat brez koristnih napotkov ne gre:
- Črna gora je svojo neodvisnost oznanila 3. junija 2006. Predsednik države je Filip Vujanović, premier Mile Đukanović z ličnim 
nazivom Đuko pa je prvovrstni zvezdnik države ...
- Črna gora šteje vsega slabih 700 tisoč prebivalcev, od tega jih glavno mesto Podgorica pogoltne približno 130 tisoč, os-
talo pa se razdeli na mesta Nikšič, Cetinje, Pljevlja, visokogorsko Bijelo polje ter obmorski Herceg Novi ... od tega je 43% 
Črnogorcev, 32% Srbov, 8% Bošnjakov, Albancev za 5%, Hrvatov komaj 1%, Romov, Egipčanov, Muslimanov in Aškalov pa za 
dobre 4%. 
- Uradni jezik je srbski - ijekavskega govora in je nadvse podoben Hrvaščini. Še vedno pa se uporablja cirilica. Kot zanimivost 
navajam, da so Črnogorci iznašli dve novi črki, in sicer mehki Š in Ž, ki se bereta nekako takole »šj« in »žje«. V pogovornem 
jeziku teh črk ni moč pogosto zaznati.
- Denarna valuta je evro. Črnogorci so z evrom oz. nemškimi markami trgovali še preden so sploh postali neodvisni.
- Glavna »stateška sektorja« gospodarstva sta turizem in tovarna aluminija Kombinat v Podgorici (izvoz podjetja predstavlja 
51% vsega črnogorskega izvoza), v katera država namenja večino investicij. 
- Mesto Nikšić je poznano po Nikšićkem pivu, za katerega lahko trdim, da je eno izmed boljših piv na tržišču. Nikšićko obvlada 
kar 92% tržni delež in je nadvse popularno v sosednji Srbiji, Albaniji in Bosni in Hercegovini, izvažajo pa ga celo v Nemčijo, 
Švico, Veliko Britanijo in Kanado.
- Med mesti in pokrajinami ni čutiti bistvenega rivalstva, saj je država tako majhna, da jo prevoziš v nekaj urah.

Balkan trip!
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- Črna gora je žal še vedno ena izmed tistih držav bivše Jugoslavje, ki zapoveduje vizo za obisk bratske republike Slovenije.
- Da je ZDA velesila tudi na Balkanu priča podatek, da se je Ameriška ambasada naselila v sam dvorec sredi Podgorice, se ogra-
dila z dvometersko jekleno ograjo, med drugim postavila okoli stavbe hordo policistov in varnostnih kamer, v neposredno 
bližino pa kot zanalašč postavila znak o prepovedanem fotografiranju (ki kar kliče po tem, da pritisneš na bliskavico).
- Mile Đukanović je eden izmed nabogatejših Črnogorcev. Na svetu, da ne bo pomote. Na oblast je prišel v slogu pravega 
voditelja in z zmago na demokratičnih volitvah, kot 29-letnik davnega leta 1991, za časa bivše Jugoslavije. Vmes je nekajkrat 
zamenjal stranko ter presedlal na poslanski stolček, dokončno pa je leta 2008 vzel vajeti v svoje roke in s stranko »Demokrats-
ka partija socialista« pometel z nasprotniki.
- Črnogorski parlament šteje slabih 80 članov, kjer pa žal ne domujejo drugorazredne stranke, se pa najdejo takšne, ki so bolj 
ali manj nacionalistično usmerjene pa naj bo to albanska manjšina (»Demokratska unija albanaca«, »Albanska koalicija – Per-
spektiva«, »Forca«...), »Bošnjačka stranka« ali »Hrvatska građanska inicijativa« oz. »Pokret za promjene«.
- Črnogorska mafija je svetu dobro poznana, prav tako je bilo na to temo posnetih mnogo filmov ... zatorej vse kar ste kadar-
koli prebrali, videli, slišali nedvomno drži.
- Uslužbenci javnega sektorja imajo na voljo vozni park v obliki Renault Lagune, Toyote Avensis, W Passat ali Honde Legend, 
letnik 2007 in mlajše.
- Župan Podgorice, Miomir Mugoša, se je zavoljo službenih avtomobilov zapletel v nadvse neprijeten škandal. V samem 
središču mesta je s sinom in šoferjem službenega vozila fizično napadel novinarja, ki je delal reportažo na temo »korupcija 
javnih uslužbencev«. Sin župana Mugoše je celo grozil z orožjem, novinar pa je končal svoj žurnalizem v bolnišnici. 
 - Črnogorci nimajo posebne tradicionalne hrane. Gre bolj za »balkanski« tip prehranjevanja, kjer boste poleg jedi z žara na 
jedilniku našli tudi ribe ali pa kaj vegetarijanskega.
- Za vse ljubitelje žlahtne kapljice se tudi kaj najde. Vino Vranac sodi v sam vrh svetovne elite. Zanimiv je podatek, da so se 
Črnogorski vinogojci znašli na meniju Bele hiše, Busheva administracija pa je vino kot za šalo uvažala v Washington. Podatkov 
ali je Barack Obama prav tako ljubitelj balkanskega vina žal nismo uspeli izvrtati ...
- Drzni in globoki pogledi Črnogorcev kajpak premamijo še tako »zateglo« Evropejko, medtem ko so Črnogorke bolj umirjene 
in se ne izpostavljajo prav velikokrat. Drži pa, da sledijo modnim smernicam vzhodne sosede, vendar z velikostjo kvadratnih 
centimetrov niti pod razno ne pretiravajo. 
- Javni prevoz ni nič posebnega, je že malce zastarel. Omeniti velja, da sta tako vlak, kot avtobus izjemno poceni in za 
črnogorsko srenjo primerno »lagana«. 
- Angeli v modrem so izredno prijazni in nasmejani, vedno pripravljani pomagati. Prav tako Slovenci na meji z njimi v veliki 
večini nimajo težav, radi pa kaj pretipajo ...

PS: neskončno se zahvaljujem mojemu dragemu prijatelju Milošu Boškoviću in njegovi ekipi , ki je poskrbela, da med 
bivanjem v črni gori nisem imela prevelikega domotožja  :)

 Foto: Barbara Murk
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Organi!

naDzOrna kOmIsIja:

glavnI ODbOr

MarKO fuNKL
Predsednik

MITJa urBaNc
vodja Odbora za 
visoko šolstvo

MaTeJ PuŠNIK

aLJaž GOdec
Podpredsednik in 
predsednik vS

BOŠTJaN JurIč
vodja Odbora za 

mednarodno sodelovanje

aNdraž ŠILer

IGOr PečeNKO
administrator

JaNKO urBaNc

BerNarda LaGOJa 
Blagajničarka

TadeJ LevIčar
član Glavnega 
odbora

SaŠa LJuBec

veSNa GračNer
vodja Odbora za 
socialo in zdravstvo

SaNdI PrOSeN

OrganI 2009/10
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upravnI ODbOr OperatIvnega Dela

TadeJ LevIčar
vodja uO opera-
tivnega dela

IGOr raNc
Zaposleni

KaJa cuNK
Koordinatorka vodij 
projektov

KaTJa GOLuh
Sekretarka

aNdreJ hOZJaN
Marketing Zveze 
ŠKIS

eLvIS cvIKL
drugi član 
predsedstva ŠOS

NeJc žaGar 
vodja trženja Zveze 
ŠKIS

JeLKa PavLINec
Pr Zveze ŠKIS



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD RS ZA MLADINO


