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Iz vsebIne

Izdaja: 

Zveza ŠKIS

info@skis-zveza.si

Odgovorna urednica: Katja Goluh (katja.goluh@skis-zveza.si)

Lektoriranje: Metka Jan

Trženje: Aleksandra Flegar

Oblikovanje in prelom: Boštjan Pišler

Tisk: Grafex d.o.o.

Naklada: 500 izvodov

DragI
bralcI,
      ralke

1   Uvodnik
2   Beseda predsednika

3   odBor za socialo in zdravstvo
4   Mednarodni odBor 

5   odBor za dijake
6   razpis

7   operacija operativa
8   škisov piknik

9   izMenjava korte
10   klUB prekMUrskih štUdentov

11   klUBska tržnica MariBor
12   drUštvo štUdentov Brežice

13   iswiB’09
14   jUgonostalgija

16   razMišljanja
17   Mss

18   organi škis
12   predstavitev kandidatov za predsednika

Kazalo!



1

Pred vami je razgibana številka mesečnika, v kateri boste brali o oktobru kot mes-
ecu boja proti raku dojk, napovedujemo vsakoletno akcijo ob svetovnem dnevu 
boja proti AIDSu, absolventom predstavljamo projekt »Absolvent – aktiviraj in 
zaposli se«, prebrali boste lahko, kdo so novi vodilni členi Dijaške organizacije 
Slovenije, predvsem pa bomo lahko pokukali čez planke: na potek mladinskega 
usposabljanja v Latviji, še več besed pa smo tokrat namenili spoznavanju države 
bivše Jugoslavije – Srbije. Zveza ŠKIS bo prihodnja tri leta sodelovala pri izvaja-
nju kar treh nacionalnih projektov, o katerih lahko več preberete v nadaljevanju. 

Zadnjih nekaj tednov najbolj udarna tema so seveda volitve organov Zveze ŠKIS. 
Ker večina aktivistov, ki so bili člani organov v študijskem letu 2008/2009, odhaja 
s teh mest, jih želimo predstaviti, saj so eno leto krojili usodo ŠKISa. Fantje in 
dekleta, ki se vam smehljajo (ali pa tudi ne) s fotografij, seveda še zdaleč niso vsi, 
ki so delovali na Zvezi … ogromno vas je, ki ste pustili pomemben pečat! 

Delček publikacije je namenjen predstavitvi obeh kandidatov za predsednika 
Zveze ŠKIS in Sveta študentskih klubov. Marka na naprej pripravljena vprašanja 
odgovarjata v njima značilnem duhu in upam, da vam bodo odgovori pomagali, 
da o njiju izveste še kanček več. Ob dveh prepričljivih kandidatih odločitev ne 
more biti lahka. Vsak izmed njiju ima jasno izdelana stališča ter začrtano smer, 
kamor želi peljati Zvezo. Vem pa, da oba razumeta frazo »united we stand, divid-
ed we fall«, zato verjamem, da bo prihodnost Zveze tudi vnaprej v dobrih rokah!

Študentski pozdrav!

 Katja

DragI
bralcI,
      ralke!
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Še zadnjic vam pišem, aktivistke in aktivisti klubov. V mesecu oktobru so 
namreč volitve Zveze za novega predsednika, ki bo poleg vseh dolžnosti, 
odgovornosti in veselja prevzel tudi mojo kolumno. Zahvalil bi se vsem br-
alkam in bralcem te kolumne in izpostavil, kako pomembno je, da predsed-
nik lahko, tako rečeno, piše o vremenu, študiju in delovanju na Zveze in ŠOS 
na drugačen način, saj je ŠKISopis eden izmed ključnih glasil preko katerega 
Zveza obvešča klubovke in klubovce širom cele Slovenije. Pozorne bralke in 
bralci ste v letošnjem letu preko sporočil v tej kolumni lahko razbrali interne 
informacije, katere smo vam sporočili preko normalnih kanalov Zveze, nekat-

ere obdelane teme so sicer bile preočutljive za ostale bralce (niste edini, ki berete te vrstice), ampak toliko bolje 
sem z  veseljem in ponosom napisal vsako vrstico letošnjega ŠKISopisa.
Sedaj pa sledi nekaj kratkega za ta mesec.
Poleg vpisa, absolventskih zabav, študentske arene, nepozabnih žurov, snidenj aktivistov in med poletnimi 
popotovanji izgubljenih kolegic in kolegov nas čaka naporen mesec. Štiriindvajsetega nas čaka Skupščina in ne 
glede na to, kaj se govori in lobira po celi Sloveniji, verjamem da bodo Zvezo prevzeli najboljši ljudje, za katere 
sem pripravljen zastaviti lastno besedo. Večina aktivistov je res nepogrešljivih, nekaj lahko povedo poročila, 
katera pišejo aktivisti, drugo pa je delo, ki ga opravijo in nobeden nikoli ne bo vedel zanj, rezultati pa bodo vidni 
šele čez določeno obdobje. 
Temu je podobna zgodba o zaposlitvi na Zvezi, katera je krita iz postavk Evropskega socialnega sklada, zaposle-
na oseba, pa bo opravljala naloge, ki so v vseh točkah povezana z nalogami Zveze (povezovanje, koordinacija, 
določena študentska področja...). Nekateri so mislisli, da je napredek na tem področju slab za Zvezo, tem lahko 
odgovorim, da če bi bila edina naloga Zveze (v resnici je ena izmed mnogih) povezovanje s sorodnimi orga-
nizacijami, smo to nalogo suvereno opravili in jo nadgradili z zaupanjem, katerega plodovi so vidni že sedaj. 
Lakho bi še na dolgo in široko razpravljal o legitimnosti mnenj in ciljev določenih kandidatov za funcije na 
Zvezi, pa bom raje zabeležil nekaj osebnih izkušenj iz delovanja, katerih potrditev sem dobil v letošnjem letu:
Predsedniki vedno zaupajte svoji ekipi in se borite za najboljše vseh posameznikov in organizacije katere zas-
topate.
Svetniki, bodite kritični do vsake odločitve izvršilnega odbora Zveze. Pomislite na vse klube ne le na lastnega 
(vsako dete lahko pretrga šibo, butare pa še Krpan ne more).
Nadzorniki, pohvalite tisto, kar je bilo dobro in opozorite na področja, katera bi lahko bila boljša.
Vsi bralci pa se moramo zavedati, da delujemo izključno in edino za najboljše študentk in študentov širom naše 
prelepe domovine!

Še zadnjič in vedno vnaprej SREČNO!

Matej Pušnik
predsednik Zveze ŠKIS in Sveta študentskih klubov

 matej.pusnik@skis-zveza.si
 Foto: arhiv ŠKIS

Besedilo: Matej Pušnik

beseDa preDseDnIka

Kolumne!
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ODbOr za sOcIalO In zDravstvO
ROžNATI OKTOBER
Oktober je mesec boja proti raku dojk. Rak dojk je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in 
pri nas. V Sloveniji letno zboli okoli 1.100 žensk. Predvsem zaradi poznega odkrivanja bolezni 
je preživetje naših bolnic žal še vedno slabše od evropskega povrečja. Rak dojk je visoko oz-
dravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem 
zgodnje odkrivanje bolezni, takojšnje učinkovito in vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. 
     Zveza ŠKIS tudi letos sodeluje z Europo Donno (Slovenskim združenjem za boj proti raku 
dojk) pri projektu “Rožnati oktober”, v okviru katerega klube spodbujamo, da organizirajo pre-
davanja o raku dojk in o pomenu samopregledovanja za ženske. Z Europo Donno smo se do-
govorili, da bodo ta predavnja za klub povsem brezplačna. Za dogovor o predavanju se lahko 

obrnete na generalno sekretarko združenja go. Ado Gorjup na telefonsko številko: 031-616-616. 
     V podporo projektu si pripnite roza pentljico, ki že skoraj dvajset let simbolizira boj proti raku dojk. Tudi 
pentljice lahko brezplačno dobite na Europi Donni.

1. DECEMBER – SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDS-U
Kot vsako leto, tudi letos v sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije (DŠMS) pri-
pravljamo projekt ob svetovnem dnevu AIDS-a. Akcija bo potekala 1. decembra po vsej Slo-
veniji in prav s pomočjo vas, klubov, bo dosegla še več slovenskih mest in vasi. Kljub temu da 
je mesec december še daleč, smo se v Odboru za socialo in zdravstvo že pričeli usklajevati z 
DŠMS. DŠMS vašemu klubu tudi letos ponuja ves potreben material, podporo pri organizaciji 
ter izobraževanje aktivistov, ki bodo sodelovali v akciji. Priporočajo vam postavitev stojnice za 
razdeljevnaje kondomov, rdečih pentljic in informiranje mimoidočih. Zaenkrat vas pozivamo, 
da naročite kondome za razdeljevanje, več informacij o poteku projekta pa v naslednji številki.

ABSOLVENT –  AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE!
»Absolvent – aktiviraj in zaposli se« je projekt za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih diploman-
tov, ki ga je na pobudo Študentske organizacije Slo-
venije Vlada RS vključila v drugi sveženj protikriznih 
ukrepov, s katerim želijo olajšati vključevanje diplo-
mantov na trg dela ter okrepiti povezovanje gospodarstva in izobraževanja. V program se lahko na eni stra-
ni vključijo absolventi najmanj VII. stopnje izobraževanja oz. najmanj 2. bolonjske stopnje ter delodajalci iz 
gospodarstva, javnega sektorja, nevladne organizacije in društva na drugi strani. V osnovi gre za projekt do 
6-mesečnega usposabljanja absolventa na delovnem mestu, ki po njegovi diplomi predvideva zaposlitev vsaj 
za 6 mesecev za polni delovni čas, za kar delodajalec prejme tudi subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje. Drugi 
rok za prijavo na razpis je 30. 11. 2009 do 12. ure. Za več informacij o projektu glej: www.kajpami.si

 irena.bertoncel@skis-zveza.si
 Foto: internetni vir
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MeDnarODnI ODbOr
»MAKING IT HAPPEN«
Mladinsko usposabljanje v Rigi, Latvija, 22.-26.9.2009

»Nujno se išče prostovoljec za mladinsko usposabljanje v Rigi, ki bi šel predstavljat Zvezo ŠKIS«, tako nekako 
se je glasil mail, ki sem ga dobila malo več kot teden dni pred začetkom traininga. Seveda sem takoj pisala 
Petri s ŠKIS-a, ki se ukvarja s prijavami, in ker sem bila edina, sem dobila to enkratno priložnost, da se udeležim 
usposabljanja.

Sama sem sodelovala že na veliko mladinskih izmenjavah ter na dveh usposabljanjih. Da sem sama potovala, 
me ni nič motilo. Takoj, ko sem dobila zeleno luč latvijske gostujoče organizacije, sem kupila letalsko karto in 
komaj čakala, da odidem.

Moje potovanje je bilo dokaj mirno, saj sem vajena potovanj. Seveda malo živčnosti pride vedno, saj te skrbi, 
da ne boš zamudil tega ali onega prevoznega sredstva ali, kar je še hujše, da boš vstopil na napačen avtobus 
ali vlak. Ko sem prispela na letališče v Rigi, sem takoj našla avtobus, ki me je popeljal do centra. Tam pa naj bi 
dobila trolejbus številka 3, a nikjer nisem našla postaje. Vprašala sem 30 ljudi, brez pretiravanja, in končno so 
me napotili v pravo smer. Po vožnji z mitičnim trolejbusom, sem izstopila na postaji, katere ime sem pozabila 
(ni čudno, ko pa latvijščina ni podobna ne slovanskim, germanskim ali romanskim jezikom). Od tam sem imela 
še 15 minut hoje oz. bolje rečeno iskanja prave ulice. A prav to »mučenje« je del avanture vsakega potovanja.

V hotelu so me pričakali organizatorji ter še dva udeleženca, ki sta, tako kot jaz, prišla večer pred začetkom train-
inga. Po tem, ko sem se malo uredila, smo se vsi skupaj odpravili na večerjo v center mesta. Imeli smo prednost 
pred ostalimi udeleženci, saj smo se že do takrat malo spoznali.

Naslednji dan se je po kosilu začel program, na katerega so prišli še ostali udeleženci. Na kupu nas je bilo kar 
nekaj, 6 Latvijcev, 2 Portugalca, 1 Italijanka, 1 Španka, 1 Grkinja, 1 Turk, 1 Litvanka, 1 Estonec (ki je bil v resnici 
Slovenec) ter jaz. Z uvodnimi igricami smo se spoznali ter se zbližali. 

Prve dni smo govorili o evropskem državljanstvu: Kaj za nas to pomeni?, Kako ga doživljamo?, Kako se kaže v 
različnih državah? ... Zadnje 3 dni pa smo se razdelili v dve skupini, kjer je vsaka napisala in oblikovala svojo mla-
dinsko izmenjavo. Predstavniki posamezne skupine naj bi se zavzeli in posamično izmenjavo tudi v prihodnosti 
izpeljali. Skupina, kjer sem sodelovala jaz, se je odločila za tematiko okoljevarstva. Naša izmenjava bo potekala 
v Atenah junija 2010. Udeleženci bodo najprej prečistili določen predel obale, smeti pa bodo zbrali na kup. 
Odpadke se bo potem uporabilo za nastanek in oblikovanje umetniških izdelkov. Pri tem nam bodo pomagali 
lokalni umetniki. Med samo izmenjavo se bo promoviralo recikliranje med lokalnim prebivalstvom. Na koncu 
pa bo sledila razstava z umetninami ter koncert.

Vseh pet dni usposabljanja smo se imeli odlično. Organizatorji so lepo poskrbeli za nas. Hrana in namestitev sta 
bili odlični. Med seboj smo se zelo povezali in navezali drug na drugega. Da ne pozabim omeniti mednarod-
nega večera, kjer se je vsaka država posebej predstavila z videom ter s hrano in pijačo svoje države. Sledil je tudi 
prikaz latvijskih plesov, kjer smo se zelo nasmejali. Naslednji dan so se v hotelu pritožili, da smo bili preglasni. A 
to se je izkazalo za pozitivno, saj nam je potem hotel zadnji večer podaril vstopnice za študentsko brucovanje. 
Verjetno so se bali, da bi spet nehote budili njihove goste.

Kot vse lepe reči, se je tudi ta zaključila. Vesela sem bila, da smo delali na nečem konkretnem, to je na izmen-
javi v Atenah. Lepo ste vabljeni! Še bolj vesela pa, da sem spoznala tako fajn osebe in vem, da se bomo še kdaj 
srečali. 

Če tudi tebe zanima spoznavanje različnih kultur, mladih iz drugih evropskih držav, nabiranje izkušenj pri orga-
niziranju izmenjav ali si samo želiš potovati na cenovno ugoden način, so mladinske izmenjave in usposabljanja 
prava odločitev. Ne bo vam žal! Za več informacij glede programa Mladi v Akciji, ki vse to omogoča, pa si pogle-
jte spletno stran www.mva.si. 

Evropski pozdrav!
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ODbOr za DIJake
DOS IMA NOVO VODSTVO!
18. septembra 2009 so potekale volitve za predsednika, predsedstvo in svet Dijaške organizacije Slovenije. 
Novo izvoljeni predsednik je tako postal bivši podpredsednik Aleksandar Spremo. V ekipo predsedstva pa so bili 
izvoljeni Urška Požlep, Jerneja Črepinšek, Nina Markovič, Alen Dangubič, Aleš Kurnik in Eva Semič.
Svet Dijaške organizacije Slovenije ima 12 članov. Vsak član predstavlja posamezno regijo. Za člana sveta je 
pomembno, da deluje na lokalni ravni; torej v domačem študentskem klubu ali natančneje v dijaški sekciji. Na 
klubu premislite, če imate kakšnega primernega kandidata za regijo, kjer še ni izvoljenega svetnika. Več o svetu 
in celotni sestavi DOS-a si lahko preberete na spletni strani www.dijaska.org.

POMURSKA REGIJA
NIMA SVETNIKA.
PODRAVSKA REGIJA
DAMJAN LJUBEC
KOROŠKA REGIJA
NIMA SVETNIKA.
SAVINJSKA REGIJA
SIMONA KODRIČ
ZASAVSKA REGIJA
NIMA SVETNIKA.
SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
NIMA SVETNIKA.
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
NIMA SVETNIKA.
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
NEJC KRAŠOVEC
GORENJSKA REGIJA
ALJOŠA MOČNIK ŠTIMAC
NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
NIMA SVETNIKA.
GORIŠKA REGIJA
URŠKA SULIČ
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
NEJC ŽUŽIČ

 lidija.zupancic@skis-zveza.si
 Foto: Lidija Zupančič
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razpIs
V začetku maja je bil objavljen »Javni razpis za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih 
kompetenc za obdobje 2009 – 2012«. Po nekaj sejah pogovorov o primernosti tega razpisa za Zvezo ŠKIS, se 
je Glavni odbor odločil, da bo Zveza ŠKIS sodelovala pri pripravi projektov za prijavo na ta razpis. Sodelovali 
smo pri pripravi 3 projektov kot partner v mrežah, ki so zahtevale sodelovanje vsaj 10 mladinskih organizacij. 
Rezultati, ki smo jih dobili konec avgusta, so bili za nas dobri – dobili smo 2 prijavljena projekta. Ker se je nosilec 
projekta, prijavljenega za 1. mrežo (aktivno državljanstvo), kjer je bil izbran drug projekt, na odločitev razpisne 
komisije pritožil, smo proti koncu septembra izvedeli še, da je bilo pritožbi ugodeno, tako da smo dobili tudi 
projekt 1. mreže. Tako bo Zveza ŠKIS v naslednjih letih sodelovala pri izvajanju treh nacionalnih projektov. Nekaj 
več o posameznih projektih si lahko preberete v nadaljevanju.

1. PROJEKT: AKTIVENDRžAVLJAN.SI (NOSILEC ZAVOD PIP)

Projekt »Aktivendržavljan.si« je namenjen razvijanju aktivnega državljanstva mladih. Zveza ŠKIS je eden od 15 
partnerjev v tem projektu. Projekt sestavlja več dejavnosti, kot so vzpostavitev spletne strani projekta, uvedba 
Mladinske kartice, usposabljanja za kritično mišljenje, lobiranje in vodenje in organizacijo dogodkov, naciona-
lne kampanje, natečaji ustvarjalnosti ipd. Projekt je namenjen mladim, ki si bodo lahko v teku tega projekta 
nabrali znanja in izkušnje iz različnih področij, ki sestavljajo aktivno državljanstvo ter bodo v določeni meri tudi 
sodelovali v zakonodajnih postopkih za predpise s področja mladine.

2. PROJEKT: ZAVEDNO MLADI (NOSILEC MLADINSKI SVET SLOVENIJE)

Projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih, ali projekt ZaVedno mladi, kot smo ga poimenovali konzorcijski 
partnerji, dosega širok spekter ciljnih javnosti, ki bodo vključene v različne aktivnosti. V obdobju treh let bomo 
konzorcijski partnerji izvajali številne dejavnosti, ki bodo različnim javnostim poskušale približati vse tisto kar 
mladi počnemo, kaj nas zanima, kako preživljamo prosti čas … Med drugim bomo izobraževali vrstnike, ki bodo 
pridobili številne kompetence s področja informiranja in svetovanja, odpravili se bomo po Sloveniji in tako širili 
sporočilo projekta izven večjih mest, napovedujemo pa tudi spletno stran projekta, ki se bo s časom večala in 
bogatila z informacijami. 

3. PROJEKT: MLADI ODPIRAMO PROSTOR (NOSILEC MLADINSKI SVET AJDOVŠčINA)

Projekt »Mladi odpiramo prostor« je namenjen vzpostavljanju in razvoju lokalnih mladinskih politik. Projekt je 
namenjen predvsem mladim in mladinskim organizacijam na lokalnem nivoju. Namen projekta je skozi različne 
dejavnosti spodbuditi tako mlade, kot odločevalce k večjemu vključevanju v politiko na lokalni ravni, ki vplivajo 
na mlade. Projekt se bo v drugem delu osredotočil predvsem na razvijanje in implementacijo konkretnih politik 
s področja zaposlovanja mladih, stanovanjske problematike mladih, varstva okolja, izobraževanja in usposa-
bljanja ter prostega časa in kulturne dejavnosti mladih.

 rok.primozic@skis-zveza.si
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OperacIJa OperatIva
V začetku študijskega leta 2008/09, je prvič v obliki, 
ki jo poznamo danes, zaživel UO operativnega dela 
Zveze ŠKIS. Kako uspešno, naj presodi vsak sam. Prvič 
je »operativni del« Zveze ŠKIS začel s sistematskim 
delom, z rednim sestajanjem in z željo po izboljšanju 
storilnosti Zveze ŠKIS. V sklopu »operative« smo 
pokrivali področja marketinga, odnosov z javnostmi, 
sledili razpisom in organizirali že stalne projekte in 
skrbeli še za ogromno ostalih malenkosti. Že v prvem 
letu je viden velik korak naprej pri nekaterih projek-
tih, zmanjšanje stroškov pri drugih in predvsem de-
jstvo, da so lahko tudi ostali projekti, poleg Škisove 
tržnice, tržno zanimivi, nas še posebej veseli. Vsi pro-
jekti, ki so bili izvedeni, imajo še veliko potenciala za 
nadgradnjo, za še večjo vključitev klubov vanje in 
predvsem za prenos znanja na same klube, da tudi 
sami organizirajo podobne projekte. 
Predvsem je na sami Zvezi ŠKIS še veliko rezerv, kar 
se tiče operativnega dela. Večja povezanost z našim 
največjim projektom in večji izkoristek možnosti 
trženja in promocije projektov, predvsem pa iskanje 
alternativnih virov financiranja, so izzivi, ki čakajo 
naslednjo ekipo. Ob tem bi se želel zahvaliti vsem, 
ki ste v tem letu vlagali energijo v izvedbo projektov, 
in seveda vsem klubom in klubovcem, ki ste bili del 
te zgodbe!

 marko.funkl@skis-zveza.si
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ŠkIsOv pIknIk  Foto: Barbara Murk
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MeDnarODna IzMenJava  
na kOrtah
Ves prejšnji teden so se imeli prebivalci Kort in 
drugih obalnih mest priložnost spraševati, kaj na 
njihovih ulicah počne zelo pisana in razigrana sku-
pina petindvajsetih mladostnikov, ki govori v babi-

lonski mešanici ruščine, poljščine, makedonščine, 
slovenščine in ‘mednarodne’ angleščine. Vsi smo bili 
udeleženci mednarodne izmenjave programa ‘Mladi 
v akciji’ z naslovom ‘What kind of free time will you 

choose’ (kar je po naše približno ‘Sam si krojiš svoj 
prosti čas’) v organizaciji Zveze ŠKIS. 
V enem tednu smo skozi različne  delavnice, športne 
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aktivnosti in konstruktivne debate po skupinah prišli 
do različnih ugotovitev in pripravili štiri teoretične 
projekte posvečene preprečevanju zasvojenosti z 
drogami, alkoholom ali cigareti ter zmanjševanju 
nasilja med mladimi, ki jih bodo udeleženci poskušali 
aplicirati v svojih lokalnih okoljih. Ena izmed rdečih 
niti izmenjave je bila kreativnost, v duhu katere so 
potekale vse dejavnosti - od foto natečaja, delavn-
ic na temo smotrne rabe interneta do izumljanja 

novih športnih iger. Da pa gostujoči udeleženci niso 
preživeli celega tedna samo v Kortah, smo jih peljali 
tudi v prestolnico, kjer so si ogledali glavne zname-
nitosti in obiskali sejem NVO Lupa, poleg tega pa 
so na kolesarskem izletu spoznali majhen košček 
slovenske obale, saj smo se podali v strunjanski 
park, kasneje pa nadaljevali pot še do Portoroža in 
Pirana, za posladek pa smo gostom predstavili še 
slovensko ‘Kmečko ohcet’. Ves čas izmenjave je nas-
tajala tudi spletna stran (http://www.skis-zveza.si/
exchange09/), kamor smo sproti objavljali rezultate 
delavnic in fotografije. 
Na zadnjem srečanju vseh udeležencev pred odho-
dom smo, tako gostje kot organizatorji, ocenili pro-
gram, nastanitev ter pridobitev novih medkulturnih 
izkušenj kot zelo uspešne. Osemdnevno bivanje na 
Kortah nam bo vsem ostalo v lepem spominu in v 
prihodnje si želimo še več podobnih mednarodnih 
projektov na slovenskih tleh.

 Foto: arhiv ŠKIS
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DOgaJanJe na klubu prekMurskIh ŠtuDentOv
Klub prekmurskih študentov je ob začetku počitnic popeljal na morje 52 
svojih članov. Na Pagu, natančneje v Novalji in Zrčah smo letovali med 25. 
julijem in 1. avgustom.
 
Kljub počitnicam smo ostali aktivni tudi med poletjem, saj smo z zaskr-
bljenostjo spremljali dogajanje v Pomurski regiji. Zavedali smo se, da so 
pred nami težki časi, še posebej za študente in dijake, katerih starši so bili zaposleni v največji slovenski tekstilni tovarni Mura. 
Zaradi tega razloga v Klubu prekmurskih študentov spremljamo dogajanje v zvezi z Muro in razmišljamo o možnostih, kako 
vsaj malo pomagati tistim študentom, ki se bodo znašli v najtežjih situacijah. V znak podpore delavcem Mure smo podprli 
protestni shod, ki ga je organizirala Mestna občina Murska Sobota in svojo podporo izkazali tudi z nakupom 30 Murinih majic. 

V času počitnic pa smo že četrto leto zapored za svoje člane pripravili projekt Virtualna Borza. V sklopu Virtualne borze se 
izvajata Borza sob in Borza učbenikov. Oba projekta potekata brezplačno preko svetovnega spleta, kar omogoča pregledno 
in enostavno brskanje po oglasih. Poleg pregledovanja ponudb je možno oglase tudi brezplačno oddati. 

Tik pred pričetkom novega študijskega leta smo organizirali študentsko krvodajalsko akcijo, ki je potekala pod sloganom: » 
Tvoja kri moje srce poganja«. Študentje in dijaki so lahko darovali kri v splošni bolnišnici Murska Sobota. Za vse, ki niso imeli 
lastnega prevoza, smo organizirali brezplačen povratni avtobusni prevoz. Pogum je zbralo in darovalo kri skoraj 70 študentov 
in dijakov!

Preden smo ponovno sedli v študijske klopi, smo 40 svojih članov popeljali v zabaviščni park Gardaland. 

Seveda smo s prihajajočim študijskim letom za naše člane pripravili kar nekaj projektov. Eden najuspešnejših projektov kluba 
je prav gotovo Unibus, v okviru katerega že četrto leto zapored organiziramo avtobusni prevoz študentov in dijakov iz Pomur-
ja v Ljubljano ter nazaj. To je za študenta daleč najcenejši prevoz, saj je subvencioniran s strani resornega ministrstva. Cena 
prevoza v eno smer je zelo ugodna in je odvisna od višine subvencije, ki se določi v skladu s socialnim položajem študenta. Z 
Unibusom se vozi že preko 250 študentk in študentov, ki si sedež zagotovijo s spletno rezervacijo. 
V Klubu prekmurskih študentov smo se odločili vzpodbuditi zanimanje svojih članov za gledališko kulturo in jim finančno 
olajšati nakup abonmaja.  Tako bomo vsakemu članu, ki se bo odločil za nakup gledališkega abonmaja zagotovili subvencijo v 
višini 10 €.  Ker pa so študentje med tednom razkropljeni po različnih študijskih središčih, smo projekt pripravili skupaj z SNG 
Drama Ljubljana, SNG Maribor in Gledališčem v Murski Soboti. 
Ob koncu počitnic pa se pričenja tudi nova pevska sezona KPŠ-jevega pevskega zbora, ki vabi k sodelovanju nove pevke in 
pevce. 
V sodelovanju z generalnim sponzorjem Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica smo pripravili tudi “kolektivno nezgodno za-
varovanje”. To je dodatna brezplačna ugodnost za vsakega polnopravnega člana, ki bo s sklenitvijo tega zavarovanja zavaro-
van za primer nezgodne smrti, trajne invalidnosti, bolnišničnega nadomestila zaradi nezgode in stroškov zdravljenja zaradi 
nezgode.

 V oktobru, svetovnem mesecu boja proti raku na dojki, bomo sodelovali tudi pri projektu Rožnati oktober, ki ga organizira 
Zveza ŠKIS. V okviru tega projekta bomo organizirali predavanje o raku dojk in o pomembnosti samopregledovanja za ženske.



11

klubska trŽnIca MarIbOr
V torek, 6. oktobra 2009, se je v organizaciji Zveze študentskih klubov Vzhodne Slovenije odvijala Klubska 
tržnica Maribor na mariborski tržnici. Na prireditvi je svoj kraj, regionalne značilnosti, klubske projekte ter 
značilne kulinarične dobrote svojega okoliša predstavilo 16 klubov:  Klub mariborskih študentov, Klub ormoških 
študentov, Klub študentov Lendava, Študentski klub Slovenskih goric, Klub koroških študentov, Klub prek-
murskih študentov, Prleški študentski klub, Klub študentov Slovenska Bistrica, Klub ptujskih študentov, Klub 
študentov občine Celje, Klub študentov šmarske regije in Obsotelja, Laški akademski klub, Študentski klub 
Žalec, Šaleški študentski klub, Klub posavskih študentov in Društvo novomeških študentov. Dnevno dogaja-
nje so popestrile različne športne igre, klubovci so se imeli priložnost pomeriti v ulični košarki, nogometu in 
vlečenju vrvi. Zvečer pa so vse zabave željne obiskovalce dodobra razgreli slovenski trubači Dej še`n litro in 
mariborski rock band Division. Vzdušje je bilo odlično kljub manjšemu številu obiskovalcev. Vsekakor upamo in 
si bomo tudi prizadevali, da bo prireditev iz leta v leto rasla in privabljala več ljudi, ter tako postala tradicionalna. 
Vsi tisti, ki vas letos na tržnici ni bilo, boste vsekakor še imeli priložnost, da jo obiščete.

 jelka.pavlinec@skis-zveza.si
 Foto: Jan Küzma
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DŠb pOletnI kOncertI 2009
Društvo študentov Brežice je čez poletje 2009 že tretjič zapored pripravljalo manjše koncerte 
za popestritev dolgih in vročih poletnih dni. V sklopu poletnih koncertov so na določene 
datume nastopali znani in manj znani lokalni glasbeniki, ki so imeli željo, da se predstavijo 
in pomagajo oživeti mestno jedro Brežic. Koncerti so se v večernih urah odvijali čez vikende 
v Mestnem atriju.
V letu 2009 so se nam predstavili: Tanja Lekše, Akustični trio Strune in srca (Nina Iskra, Matjaž 
Predanič, Bor Marolt), Zoran Zlatič in Petra Uršič, Tomi in Silvija, Peter Urek in Marko Ferlan, 
Maryjane, vokalna skupina ERAMASS z gosti in Ansambel Drakslerji.

 Foto: Aleš Rupar

DruŠtvO ŠtuDentOv breŽIce vabI na cIstIlnO akcIJO
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IsWIb’09  
alI MeDnarODnI ŠtuDentskI teDen v beOgraDu
ISWIB 2009 je od 9. do 16. avgusta privabil v osrčje Srbije vrsto 
mladih navdušencev iz vseh koncev Evrope, manjkali niso niti 
navihanci iz Kitajske, Izraela ter Južne Afrike, ki so poskrbeli 
za marsikatero nadvse posrečeno in smešno sceno  (tako 
je na primer kitajski študent po Beogradu krožil s srbskimi 
domoljubnimi napisi, Južnoafričan pa pripravil tečaj hitrost-
nega odpiranja nedrčkov kar sredi avtobusne postaje ... ipd ...).
Tokratna tema festivala je bila »Challenge of Changes«, ki 
je združevala 10 delavnic (od kulture, okolja, človekovih 
pravic, družbe, zdravstva, mladinskega aktivizma, foto in 
video delavnic ter druge ...) in se družila s približno 200 
študenti. Udeleženci so skušali aktivno sodelovati na različnih 
izobraževalnih, interaktivnih delavnicah, predavanjih, razpra-
vah, poleg tega pa se med seboj pobližje družili tudi na kul-
turnih prireditvah in zabavah, katerih seveda ni nikoli man-
jkalo, včasih tudi med samim programom delavnic.   
Omeniti velja, da je na festivalu prvič sodelovala in gostovala tudi Zveza ŠKIS, kot partner projekta, z delavnico »Society« oz. 
v prevodu »Družba«. Namen »ŠKISove« delavnice je bil predstavitev študentskega organiziranja na območju celotne Evrope 
(kamor sta bila vključena tudi vedno razburkani Balkan in nemalo zanimivosti iz držav bivše Sovjetske zveze). Delavnica je 
med drugim vsebovala zgodovinski potek samega mladinskega - študentskega organiziranja ter demonstriranja in protesti-
ranja, hkrati pa skušala odgovoriti na mnoga pereča vprašanja, kot so vključitev študentov in njihovega organiziranja v vsak-
danje življenje, zakaj je pomembno, kako reševati tovrstno problematiko, kako postati aktivist študentskega organiziranja ... 
ipd. 
Delavnica je nastala pod taktirko Barbare Murk, Gorana Kalistra in Erika Totha, ob podpori Zveze ŠKIS (Matej Pušnik) in orga-
nizatorjev ISWiB-a 09 (Pedja Ljubojević). Na sami izvedbi pa sta med drugim bila prisotna tudi gostujoča predavatelja, in sicer 
prof. Andrew Mycock iz Univerze v Manchester-u ter Nebojša Milić, predsednik Študentske unije Srbije. 

 Foto: Goran Kalister



14

Zgodilo se je!
Be

se
di

lo
: B

ar
ba

ra
 M

u
rk

balkan trIp - vOl. 1: srbIJa
»Ко то Каже, Ко то лаже ... «

Dežela tisočerih vešalic, pleskavic, čevapov, uštipcev in pečenja nasploh je kajpada poznana vsakomur. Le kdo še ni okusil 
slastnih mesnih in tudi zelenjavnih dobrot, se naposlušal trubačev v Guči, si zamrmral ali celo zapel poskočen komad Cece, 
Dragane Mirković ali Mile Kitića, odkril naravne lepote domačinov, se sprehodil po čudoviti ulici Kneza Mihajla v »bivši« pre-
stolnici, obiskal Titovega zadnjega doma, se preizkusil v testni vožnji s kragujevško limuzino »jugom«, morebiti odvihral na 
Exit v Novi Sad in spil pravo šumadinsko rakijo, ki med drugim deluje zdravilno? 
Če ste si med prebiranjem tega odstavka večkrat tiho odgovorili z »ne«, hja ... potem je skrajni čas, da vas pot zanese v te 
konce ... ali pa vsaj nadaljujete z branjem koristnih informacij, ki vam jih iz prvega rokava stresajo »pravi eksperti«. Vsekakor 
ne gre opustiti tudi dejstva, da bi bili poznavalci južnjaških razmer nekoliko užaljeni in vas v hipu pričeli prepričevati o pozi-
tivnih straneh vsega južnjaškega, hkrati pa vam mahali pod nosom s pladnjem hrane ter »čokančičem ljute šljive«...  

Veste, Srbija je nadvse zanimiva dežela. Nekoliko »neslaven«, če lahko tako rečem, sloves se je drži odkar pomnim(o). Šaljivci 
bi malce hudomušno rekli: »Srbija je kot Nokia, vsako leto nov model in vsako leto manjša«, a hec ni daleč od resnice ... Zgo-
dovinarji bi pričeli pisati zgodbo najverjetneje v sedmem stoletju, jo nadaljevali z dinastijami Vlastimirovićev, Nemanjićev, 
Petrovićev, Obrenovićev, Krađorđevićev ter podobnimi junaškimi početji skozi stoletja. Pomemben mejnik pa je zagotovo 
pomenila bivša bratska socialistična federativna republika Jugoslavija in »druže« Tito, ki dandanes še vedno burita duhove in 
puščata mnoga odprta vprašanja. 
Razkol Jugoslavije se je začel leta 1989, ko lahko govorimo o t.i. krizi SFRJ. Znamenite scene teh let lahko povežemo s famozno 
obstrukcijo kongresa slovenskih delegatov s hrvaškimi brati v Beogradu, solzami Sonje Lokar (bila je izvršna sekretarka za 
razvoj pri Zvezi komunistov Slovenije, ko jo je vodil Milan Kučan), nemalo aretacij za katerimi je stala JLA in Miloševićeva 
Komunistična partija Srbije in pričetkom 10-letne krvave kalvarije za osamosvojitev sedmih držav (Slovenija, Hrvaška, Make-
donija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Kosovo), ki so pomenile dokončen pokop.
Srbija je v zadnjih dvajsetih letih delala kariero predvsem v vojskovanju in prilični korupciji, zato se ne gre čuditi, da je razvoj 
gospodarstva v devetdesetih nekoliko nazadoval zaradi sankcij Združenih narodov in Natovega letalskega napada leta 1999. 
Danes je Srbija predvsem država z novimi priložnostmi, z veliko potenciali, v fazi razvijanja, modernizma, z veliko dobre 
volje in mladim kadrom, BDP na prebivalca se je dvignil celo na 7.560 € ... še vedno pa si liže stare rane po režimu Slobodana 
Miloševića, ki je pustil močan, pravzaprav zaskrbljujoč minus kot »doto« svojemu narodu. 

Še nekaj koristnih informacij za vse znanježeljce:
• Srbija, kot jo poznamo danes, ima svojo neodvisnost na koledarju označeno 5. junija 2006. Po strmoglavljenem 

Miloševiću, prvi predsednik postane Vojislav Koštunica, sedaj pa z EU šarmirata Boris Tadić in premier Mirko Cvetković.
• Glavno mesto Beograd bije hud boj s konkurenčnim Novim Sadom, ki s svojo vojvodinsko pokrajino spretno meša 

štrene centralnemu delu, tako v gospodarstvu, politiki, zabavi ... 
• Srbija ima nekaj manj kot 10,2 miljona prebivalstva, ki se po narodnosti delijo na večinski srbski del (skoraj 83%), 

Madžarom pripada 3,9%, Bošnjakom 1,8%, Romom 1,4% ... kot zanimivost lahko navedem, da se je kar 1,1% prebival-
stva samooklicalo za Jugoslovane, podatke o % Albancev v Srbiji smo iskali zaman - najverjetneje pa spadajo med 8% 
preostalih narodnosti.

• Srbija je naboljša prijateljica Rusije. Brati pa se tudi s Kitajsko.
• Leta 2003 je bil pred samo stavbo vlade ubit premier Zoran Đinđić, za mnoge tudi eden redkih voditeljev, ki je imel in vi-

del vizijo Srbije v Evropi. Morilca še vedno niso našli, po ugibanjih pa naj bi šlo za skrajne nacionaliste oziroma za močne 
kriminalne združbe, ki so dobile ukaz iz tujine (po nekaterih pričanjih celo iz haškega zapora ...).

• Srbija spada med tiste države bivše Jugoslavje, ki še vedno potrebuje vizo za obisk Slovenije. Gneča pred slovenskih 
uradom je kajpak nepopisna ... S 1.1.2010 naj bi bila tudi ta tegoba dokončno odpravljena.

• Karizmatični predsednik Boris Tadić je kajpak velik ljubitelj politike, EU in lepih srbskih deklet (legenda pravi, da si poleg 
frajerja Tadića, vedno več slovenskih političnih veljakov išče družbo med brkimi mladenkami ...).

• Privrženci pokojnega Miloševića so še vedno aktivni, med drugim vsako leto pripravljajo velika zborovanja na glavnem 
trgu Beograda in v nekaterih večjih mestih. 

• Srbski parlament šteje neverjetnih 250 članov in vsebuje zelo barvit spekter poznavalcev političnih razmer (od 
madžarske, hrvaške, bošnjaške in albanske manjšine, do stranke Vuka Draškovića »Srpski pokret obnove« in takih z 
ličnim nazivom »G17 plus«).

• Za prazne želodčke vedno dobro poskrbi beogradska Skadarlija, t.i. ulica boemov. Prav tako se lahko kvalitetno najeste 
v raznih »burekdžinicah«, pekarnah in raznovrstnih stojnicah, ki so posejane po celotnem srbskem ozemlju.

• Ljubitelji grickalic boste prav gotovo prišli na svoj račun, saj je srbski Štark glavni izvoznik smokijev, čipsa, ribic ... vojvo-
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dinska Crvenka pa glavni krivec, da je Slovenija dobro založena z Jaffa keksi.    
• Žejo lahko pogasite s pivom Lav, Jelen in podobnimi živalskimi tekočinami, prašičjo gripo pa lahko pozdravite s pravjo 

domačo rakijo, odločitev, ali bo to »šljiva« ali »kajsija« prepuščamo vam.
• Nadvse se priporoča ogled in degustacija v t.i. rakija barih, kjer vas bo pričakala pisana paleta žlahtne žgane kapljice in 

prešeren nasmeh natakarja. 
• »Najbolji komšija« Mercator skrbi za konkurenčne cene tudi na jugu.
• Slovenska dekleta so deležna pogledov, nasmehov, nespodobnih povabil na vsakem koraku. No, fantje, ne skrbite, tudi 

za vas se kaj najde :) a se ne čudite »šamarom« in opolzkim besedam tipa »aj u p#?!+*#?!+*#?!+* ...piiiip... j#?!+*#?!+*#?!+* 
«.

• Modne zapovedi tega poletja so živalski vzorci v skupni površini do 250 kvadratnih centimetrov, visoke pete in pa molek 
(t. i. roženvenska orglica) v trendovskih barvah.

• Omeniti velja še legendarnega fička, juga (le kdo ga ni imel v garaži ali pa se pohvali s svojim prvim samostojnim avto-
mobilom) in zastavo, ki so pravi sinonim za Jugoslavijo in domujejo v mestu Kragujevac. Kot zanimivost dodajam, da se 
bo proizvodnja Juga nadaljevala, po nekem malce smešnem dogovoru, v Demokratični republiki Kongo. 

• Javni prevoz je, kot se za Balkan spodobi, prav posebno doživetje. Hitrost vlaka se na trenutke primerja z najnovejšo 
verzijo nemškega »merdža«, v naslednjem hipu pa deluje, kot da bo vsak čas spustil dušo. Trole in tramvaji so sol-
idni, vendar močno zguljeni in posrečeni, z nekoliko sreče se lahko prevažate kar brez vozovnice. Udobnost avtobusov 
je lahko tudi nadstandardna. Grelec pod sedežem je seveda več kot primeren v avtobusu z ledeno klimo, strgan jer-
men ali kakšna druga okvara pa nekaj povsem vsakdanjega (sploh če obstaneš na poti v višinski Novi Pazar, kjer poleg 
prestrašenih=nejevoljnih potnikov in 34 stopinjah šoferja popravljata avtobus).

• Da Srbija še vedno goji zamere do sestre Slovenije (le-ta je lani priznala Kosovo) so nabolj nazorno pokazali možje v 
modrem. Pri skoraj 2000 metrih nadmorske višine je slovenski pasuš med bolj zaželenimi predmeti, dolgotrajno prever-
janje legitimnosti in veljavnosti dokumentov, vključno s čekiranjem prtljage ter mnogo trapastih vprašanj pa so očitno 
stalnica prečkanja meje s Črno Goro ...

Informacije, uporabljene v člančiču, so plod požrtvovalnega angažmaja prijateljev, zato se še posebej zahvaljujem: Pedji 
Ljubojeviću, Nebojši Miliću, Dušku Krsmanoviću, Jeleni Petrović in Nikolini Penezić.

 Foto: Barbara Murk
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V članku, ki ga prebirate, ne mislim dolgoveziti ali moralizi-
rati, ampak na kratko in jedrnato zapisati odgovor na zgornje 
vprašanje (če bo to sploh mogoče). Vprašanje pa se nanaša na 
nastalo situacijo študentov pri prehodu na bolonjske programe. 
Da bomo situacijo lažje razumeli, razdelimo študente v tri sku-
pine v katerih se boste zagotovo našli tudi vi (na vašo srečo 
upam, da v prvih dveh):

1. skupina: V prvo skupino naj spadajo vsi, ki so bili rojeni 
leta 1984 ali prej. To so študenti, ki so prav vsi imeli pravico 
dodiplomski študij končati v štirih letih, vpisati eno leto absolventa za dokončanje diplomske 
naloge in nato nadaljevati študij na višji stopnji – to je bil znanstveni magisterij. Zanj so sicer 
morali plačati šolnino (rečemo lahko en minus) a so vseeno zaradi nadaljevanja študija na 
višnji stopnji obdržali štipendijo (en plus). S to štipendijo si lahko pokril stroške študija in še 
ostalo ti je kaj. Torej, en plus in en minus v groben napisano.

2. skupina: V to skupino spadajo vsi študentje, ki so bili rojeni leta 1986 ali pozneje. To po-
meni, da so vpisani v bolonjski program, kar pomeni, da se, ko končajo dodiplomski študij, 
vpišejo na podiplomski magistrski študij. Poudarjam, gre za bolonjski študij. Ti študentje so 
na magistrskem študiju upravičeni do prejemanja štipendije (en plus) in ne plačajo šolnine 
(še en plus). Torej 2 plusa. O stopnji izobrazbe ne bomo debatirali, ker so nam vsem jasne. 
Govorimo o pravicah, ki pripadajo določeni skupini. Velikokrat kdo komentira: »Saj bodo oni 
imeli z bolonjskim magisterijem isto stopnjo kot vi.« Res je, vendar dvomim, da bomo čez 10 
let še debatirali kdo je doštudiral po posameznem programu, a predstavljali se vseeno boste 
z nazivom magistra, stari dodiplomski študentje pa kljub enaki stopnji ne! Zato se mi zdi 
debatiranje na tem mestu o stopnjah nepomembno. 

3. skupina: V tej skupini pa so se znašli vsi študentje, rojeni »lepega« leta 1985. To so tisti, ki 
so tako kot vse generacije pred njimi redno doštudirali (4 leta dodiplomski študij in leto 
absolventa po starem programu) in ki bi se prav tako želeli vpisati na višjo stopnjo, to je 
magistrski študij, a ga žal več ni, kljub njihovem rednem dokončanju študija. Torej jim ostane 
edina možnost, bolonjski magisterij. Ampak pozor! Z isto stopnjo se je še lahko sprijazniti, saj 
bo naziv kljub temu drugačen, težko pa se je sprijazniti z dejstvom, da tej generaciji država 
odvzame pravico do štipendije, ker kot utemeljujejo študirajo na isti stopnji (en minus) in 
hkrati morajo za ta bolonjski magisterij, za razliko od ostalih študentov, plačati; npr. 2500 
evrov (en minus). Torej niso upravičeni niti do ene pravice kot so bile in še vedno so za prav 
vse ostale generacije v naši državi. Lahko bi rekli, da je država na njihovo situacijo pozabi-
la, jih odrezala iz sistema ter odvzela možnost do magistrskega študija z vsaj eno pravico 
(upravičeni do štipendije ali oproščeni šolnine) kot jo imajo prav vsi ostali študentje v naši 
državi.

Vem, da ima Študentska organizacija Slovenije veliko dela pri borbi za študenta v današnjem času 
in da so na ta problem opozarjali tudi pristojno ministrstvo. A žal so očitno pristojni gluhi za 
problematiko, takšno ali drugačno, v kateri se znajdemo študentje, čeprav bi bila njihova služba 
brez nas študentov brezpredmetna! A se očitno tega ne zavedajo. Dokler je volk sit, očitno ni 
pomembno, kaj se dogaja s tistimi, ki so od njega odvisni.

  Foto: ŠOS
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Si mnenja, da je sodelovanje mladih pri oblikovanju prostora, v katerem živimo, premajhno? Vidiš neizkoriščene 
priložnosti za delovanje v svojem kraju? Si želiš aktivno prispevati k razvoju lokalne skupnosti pa ne najdeš primernih 
poti? Ponujamo ti možnost!

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti te vabi na 

REGIONALNA SREčANJA MLADIH IN PREDSTAVNIKOV LOKALNIH POLITIčNIH OBLASTI
»AKTIVNI – REAKTIVNI – KREATIVNI«,

ki bodo potekala v oktobru in novembru 2009, in sicer v naslednjih krajih po Sloveniji:

Kraj Datum Lokacija Ura

Ajdovščina 13. 11. 2009 Hiša mladih, Mladinski svet Ajdovščine, Lavričeva 64, 
Ajdovščina

16:00

Izola 19. 10. 2009 Mladinski svet Izola, Gregorčičeva 21, Izola 12:00

Vrhnika 23. 10. 2009 Mladinski svet Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika 17:00

črnomelj 06. 11. 2009 Mladinski center Bit, Trg svobode 1, Črnomelj 17:00

Domžale 14. 11. 2009 Domžalski dom, Ljubljanska 58, Domžale 9:00

železniki 13. 11. 2009 Klub študentov Selške doline, Češnjica 54, Železniki 18:00

Krško 06. 11. 2009 Mladinski center Krško, CKŽ 105, Krško 16:00

S l o v e n s k e 
Konjice

23. 10. 2009 Mladinski center Dravnijske doline, Žička cesta 4a, Slovenske 
Konjice

18:00

Velenje 23. 10. 2009 Regionalni multimedijski center Kunigunda, Prešernova 8, 
Velenje

18:00

Lendava 06. 11. 2009 Mladinski svet Lendava, Lacsija Pandurja 1, Lendava 15:00

Skupaj bomo raziskovali pogoje mladih za inovativnost in kreativnost v lokalnem okolju, možnosti, ki jih v ta na-
men ponuja evropsko državljanstvo, odkrivali bomo načine organiziranja mladih na lokalni ravni in sodelovanja 
z lokalnimi oblastmi, urili se bomo v temu namenjenih spretnostih ter nenazadnje predstavnikom lokalnih 
političnih oblasti povedali, kaj hočemo.

Regionalnim srečanjem bo sledil nacionalni mladinski seminar na Otočcu, od 2. do 4. decembra 2009, na kat-
erem bomo ugotovitve z regionalnih srečanj uporabili za pripravo predlogov sprememb ureditve mladinske 
politike in mladinske dejavnosti v Sloveniji. 

Več informacij o projektu lahko pridobiš na spletni strani www.mladina.info.

Bodi aktiven, postani reaktiven in ostani kreativen! Pridruži se nam!
Razširi vest med prijatelji!

 predsednik@mss.si
 kamal@skis-zveza.si

  Foto: arhiv MSS
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Organi!

naDzOrna kOMIsIJa:

glavnI ODbOr
MATEJ PUŠNIK
Predsednik

ROK PRIMOžIč
Vodja Odbora za 
visoko šolstvo

ANDRAž ŠILER

MARKO HOZJAN
Podpredsednik

PETRA BRILI
Vodja Odbora za 

mednarodno sodelovanje

KAMAL IZIDOR 
SHAKER

IGOR PEčENKO
Administrator

LIDIJA ZUPANčIč
Vodja Odbora za 
dijake

NEJC čAMPA

TAMARA LESINŠEK 
Blagajničarka

ANA ŠALGAJ 
članica Glavnega 
odbora

JANKO URBANC

VESNA MILOŠEVIč
Vodja Odbora za 
socialo in zdravstvo

NUŠA ŠTARKL
članica Glavnega 
odbora

ERIK TOTH

OrganI 2008/09
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varnOstnI svet

upravnI ODbOr OperatIvnega Dela

MARKO HOZJAN
Predsednik Var-
nostnega sveta

JANEZ KOPAč LEBAR
Vodja Gorenjske 
regije 

MARKO FUNKL
Vodja UO opera-
tivnega dela

ELVIS CVIKL
Drugi član 
predsedstva ŠOS

ALJAž GODEC
Vodja 02 regije

GREGOR POGAčNIK
vodja Osrednje 
regije

TADEJ LEVIčAR
Projekti

SARA DRAŠKOVIć
Odnosi z javnostmi

žIGA DREV
Vodja 03 regije

JURIJ čERNIGOJ
vodja Primorske 
regije

SAŠA PIRNAVAR
Razpisi

JELKA PAVLINEC
Odnosi z javnostmi

KLEMEN MIHALIč 
Vodja Dolenjske 
regije

MONIKA CESTNIK 
Trženje

KATJA GOLUH
Sekretarka

MARIO BENKOč
Koordinator Dolenjske 
regije

METKA JAN
Odnosi z javnostmi
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Volitve!

in presegla vsa pričakovanja v aktivnostih in pozitivnih 
učinkih, ki so jih občutili tudi klubi. Do določenih odbo-
rov in oseb na Zvezi pa sem kritičen. Nemalo projektov 
je bilo namreč podpovprečno izvedenih ter veliko ciljev, 
ki so si jih zadali, niso bili realizirani.

Kaj je zate najšibKejša točKa v delovanju zveze 
in KaKo bi jo odpravil?

Ne imeti  ciljev in strategije. Vse odločitve z dolgoročnimi 
posledicami, ki smo jih do sedaj imeli, so brez vedenja, 
kaj bi radi čez nekaj let bili, izvedene pavšalno.  Zveza 
se mora skupaj s klubi odločiti, kaj bi rada čez nekaj let 
postala. Ali hoče postati odličen izvrševalec poslanstva, 
kar je t.i. servis klubom, ali pa hoče postati več, kot prim-
er močna študentska in mladinska organizacija. 
Nov Glavni odbor, bo takoj izvedel posvet širšega kroga 
aktivistov in sodelovanja željnih klubov, s katerimi bo 
sestavil ŠKISovo strategijo in jo predstavil na skupščini.

Katere predsednišKe zadolžitve si predstavljaš 
Kot najmanj prijetne? in Katerih se najbolj 
veseliš?

Kot najmanj prijetno predsedniško zadolžitev si pred-
stavljam izpolnjevanje in pregledovanje dokumentacij 
za razpise na katere smo in se bomo prijavili. Najbolj pa 
se veselim  sodelovanja pri vseh ŠKISovih projektih ter 
druženja s klubi. 

če imaš na zalogi aneKdoto iz svojih »šKisovsKih 
let« bi jo z veseljem prebrali …

Večina mojih ‘anekdot’ je vidna iz arhiva ŠKISovih foto-
grafij :)

čas je za Kreativnost. zapiši svoj volilni moto.

Klubska ideja me je vzgojila in naj to ne ostane samo pri 
meni. Naj klubska ideja živi!

za Konec pa še čisto tvoja zaKljučna misel …

Nekateri ljudje vidijo stvari, kot so in si govorijo – Zakaj? 
Nekateri pa vidijo stvari, ki jih še nikoli ni bilo in si rečejo 
– Zakaj pa ne? (Kennedy)

na KratKo opiši pot, Ki te je pripeljala do Kan-
didature za predsedniKa zveze šKis in sveta 
študentsKih Klubov.
 
Vse se je začelo z željo po organiziranju koncertov v 
domačem Klubu vrhniških študentov leta 2001, kjer so 
me še kot dijaka takratni aktivisti sprejeli in me vključili 
v t.i. koncertni odbor. Od tam dalje sem postajal na 
klubu vedno bolj aktiven in prevzemal najrazličnejše 
naloge in funkcije. Tako sem opravljal skoraj vse možne 
funkcije in dosegel višek s predsedovanjem klubu leta 
2004 in 2005. V tem obdobju sem kot svetnik kluba 
spoznaval Zvezo ŠKIS in njeno delovanje. Aktivna pot na 
Zvezi pa se je začela z Varnostnim svetom, katerega član 
sem bil dve leti kot vodja osrednje regije in letos kot 
predsednik Varnostnega sveta. V obdobju delovanja na 
Zvezi sem se s študentsko in klubsko idejo še bolj pois-
tovetil, predvsem preko projektov, kot je Škisova Tržnica 
in ugotovil, da mi je tako delovno okolje pisano na kožo. 
Tako sem se po spremljanju dela štirih predsednikov 
odločil, da želim pustiti svoj pečat tudi sam in vložiti vso, 
skozi leta, pridobljeno znanje v funkcijo, ki je na Zvezi 
najodgovornejša.

KaKšna je tvoja vizija? Kaj bi se s tvojo izvolit-
vijo spremenilo? in najpomembnejše, zaKaj 
sploh Kandidiraš za predsedniKa? Kandidiram 
zato, da bi na zvezo prinesel spremembe, Ki so 
nujno potrebne in sKupaj s Kompetentno eKipo 
ljudi naredil za zvezo KoraKe, Ki jo vodijo v 
nadaljnji razvoj.

Moja vizija za naslednje leto je postaviti Zvezo pred 
ogledalo in aktivno reševati notranje probleme, ki jih 
Zveza, regije in klubi imajo. Z mojo kandidaturo bi Zve-
za pridobila nujno potrebno strategijo delovanja, iz kat-
ere bi izhajalo celotno delovanje. Začelo bi se takojšnje 
reševanje aktualnih problemov (akti, financiranje, ko-
munikacija, profesionalizacija itd). Predvsem pa bi na 
prvo mesto postavil klube, jih začel poslušati in izpol-
njevati želje, katere imajo. Nenazadnje obstaja Zveza za 
klube in ne obratno.

KaKo ocenjuješ delo letošnjih aKtivistov na 
zvezi?

Do dela letošnjih aktivistov imam mešane občutke. 
Večina odborov je opravila nadpovprečno dobro delo 

KRATKA PREDSTAVITEV KANDIDATA:
Ime in priimek: Marko Hozjan
Rojstni datum: 26.07.1983
Status: Študent
Stan: Samski
Najljubša barva: Rumena
Hobiji: Kolesarjenje, jadranje, badminton, borilne veščine, deskanje z vetrom, 
računalništvo, branje ekonomske literature ter spremljanje aktualnih politično-
gospodarskih dogodkov.
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ŠKIS boljše. Veliko energije sem posvetil prav temu, is-
kanju ekipe, ki lahko zgradi močno vez s klubi. 

Katere predsednišKe zadolžitve si predstavljaš 
Kot najmanj prijetne? in Katerih se najbolj 
veseliš?

Mesto predsednika Zveze ŠKIS je velika odgovornost in 
zaveza, da posameznik vse podredi kolektivu in skupni 
ideji. Zadolžitve ne delim na prijetne in manj prijetne, 
pač pa kot izziv, ki je pred nami. Vsekakor si nihče ne 
želi zapletov z vlado, reforme študentskega dela in 
podobnih za študentsko življenje slabih ukrepov vlade, 
smo pa na takšne izzive pripravljeni in se jih ne bojimo. 
Med najprijetnejše naloge pa sigurno sodi druženje in 
spoznavanje s klubovkami in klubovci. 

če imaš na zalogi aneKdoto iz svojih »šKisovsKih 
let« bi jo z veseljem prebrali …

Na in okrog ŠKISa je vedno zanimivo. Se pa ob srečanjih 
s člani ekipe Škisove tržnice, ki jo je takrat vodil Jure 
Primožič, vedno radi spominjamo “linije” in megafo-
na:) Dejstvo, da smo na tržnici vsi, na čelu s takratnim 
predsednikom Tonklijem, dan po Škisovi na kolenih 
pobirali cigaretne ogorke in ostale smeti, da ljudem 
pripadnost tej Zvezi in zavedanje, da smo v prvi vrsti 
študentje in ne funkcionarji. 

čas je za Kreativnost. zapiši svoj volilni moto.

Marko za predsednika :) 

za Konec pa še čisto tvoja zaKljučna misel …

Vrednote in znanje naj bodo kompas vsem, ki so del 
študentskega organiziranja, lastni interesi, karierizem 
in klientelizem tu nimajo česa iskati. Predvsem pa je 
pomembno zavedanje, da lahko skupaj delamo večje 
korake na naši poti. 

na KratKo opiši pot, Ki te je pripeljala do Kan-
didature za predsedniKa zveze šKis in sveta 
študentsKih Klubov.

Na Zvezo ŠKIS sem kot nadobuden klubski predsednik 
Kluba ŠOHT, prišel leta 2005, že takrat z željo aktivno 
se vključiti v krovno organizacijo in od blizu spoznati 
delovanje. Najprej skozi nadzorno komisijo, leto kas-
neje kot član Glavnega odbora zadnji dve leti pa kot del 
novonastalega Upravnega odbora operativnega dela 
Zveze ŠKIS (najprej kot koordinator projektov in zadnje 
leto še kot predsednik). Vmes sem se še v letih 2006, 
2007 in 2008 pobliže spoznal z našo Škisovo tržnico, 
kjer sem deloval najprej kot vodja spremljevalnega pro-
grama in nato dve leti kot vodja programa. 

KaKšna je tvoja vizija? Kaj bi se s tvojo izvolit-
vijo spremenilo? in najpomembnejše, zaKaj 
sploh Kandidiraš za predsedniKa?

Zvezo ŠKIS v zadnjih letih spremljam zelo od blizu in v 
njej vidim ogromno neizkoriščenega potenciala. Zveza 
je izgubila pristen stik s klubi, namen Zveze je biti v opo-
ro in pomoč klubom in prav na tem področju je največ 
rezerv. Študentsko organiziranje ni in ne sme biti valil-
nica birokratov in karieristov. V Zvezo in v študentsko 
organiziranje je potrebno znova vrniti vrednote in 
pripadnost. Če delujemo kot skupina posameznikov 
se te vrednote porazgubijo in vsak dela v svojem kotu 
nekaj koristnega, kar pa ne pride do izraza navzven. 
Prihodnost ŠKISa je po mojem mnenju v močni skupini 
posameznikov, ki delujejo kot eno in so pri delu ne le 
z znanjem, temveč tudi z dušo. Menim, da je ekipa, ki 
stoji za mano, ekipa z močnim karakterjem, ki izžareva 
to energijo. Torej vizija je Zvezo približati klubom, ji vr-
niti nekatere vrednote, ki jih študentsko organiziranje 
potrebuje, povečati transparentnost delovanja ter jasno 
in odločno zastopati interese klubov in študentov.  

KaKo ocenjuješ delo letošnjih aKtivistov na 
zvezi?

Kot sem že omenil, opažam veliko potenciala, ki pa žal, 
velikokrat ostaja neizkoriščen. 

Kaj je zate najšibKejša točKa v delovanju zveze 
in KaKo bi jo odpravil?

Kot sem že omenil je vedno in povsod največji potencial 
v posameznikih, ki nato tvorijo celoto. Če bo ta celota 
dobro zgrajena in bo delovala z usklajenimi cilji in do-
brim vodstvom, sem prepričan, da bo delovanje Zveze 

KRATKA PREDSTAVITEV KANDIDATA:
Ime in priimek: Marko Funkl
Rojstni datum: 18.3.1984
Stan: Samski
Najljubša barva: Rumena
Hobiji: Igranje v rock skupini, športne aktivnosti (nogomet, košarka, rokomet ...), 
potovanja ...
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