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V rokah držite fizično manj obsežno, a z vsebino bogato septembrsko številko 
vašega mesečnika. 
Bliža se prvi študijski dan in s tem uradno konec počitnic. Upam, da greste v prihod-
nje študijsko leto z veseljem in željo po pridobitvi novih znanj. Upam, da vas pred-
meti, ki jih obiskujete, zanimajo, navdušujejo in komaj čakate, da jih boste poslušali. 
Vem, da marsikdo tega ne začuti pogosto in se predavanj udeležuje predvsem zato, 
ker so pač obvezna. V tem primeru je dobro najti nekaj, kar vas pri predmetu vseeno 
pritegne; naj bo to razgledan sošolec, ki stalno postavlja vprašanja, ki zmedejo pro-
fesorja ali prijetna sošolka, ki vas tu in tam prosi za pomoč pri razumevanju snovi, 
še najbolje pa je, če se preprosto prepričate, da vas snov res zanima in sčasoma 
vam verjetno res ne bo več tako moreča. Leta študija  so poleg obveznosti na faksu 
tudi čudovita leta osebne svobode, neobremenjenosti, spoznavanja novih in novih 
znancev, vendar je med študijskim in družabnim delom pametno najti ravnovesje. 
Mnogi pa “prave” svobode niti ne moremo izkusiti, saj ob študiju tudi delamo, da 
izboljšamo svoj materialni položaj ali pa sploh lahko preživimo. Lahko pride celo do 
situacije: delam, da lahko študiram – nimam dovolj časa študirati, ker delam. In se 
leta študija “čudežno” podaljšajo. Zdaj nam grozi, da se bo sistem študentskega dela 
korenito spremenil. Upam, da se bo spremenil v prid študentov, ki si danes brez dela 
študija ne morejo privoščiti. In da nam ne bodo oklestili še drugih pravic, ki so jih 
naši predhodniki z leti izborili. Ob visokih šolninah (razen za redni študij), povišanju 
cen za bone ter omejenemu številu (ne ravno visokih) štipendij in omejenemu številu 
subvencioniranih bivanj, bi bil ukrep ukinitve možnosti študentskega dela konec 
študija za mnoge. Študij je v bistvu že zdaj privilegij, za katerega mora marsikdo 
“potiti krvavi pot”. 

V upanju, da vaš študij ni obenem tudi boj za (finančno) preživetje, vas lepo poz-
dravljam!

 Katja

Oblikovanje in prelom: Grafični studio Ideal
Tisk: Grafex d.o.o.
Naklada: 400 izvodov

DragI
bralcI,
      ralke!!
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Pa smo spet nazaj! Nekateri lenobno priha-
jajo z Obale, rekreacijsko z Gorenjske, žurersko 
iz Štajerske in Dolenjske, ali pa od učenja 
izmučeno iz vseh možnih študijskih kotičkov v 
prestolnici. V tem mesecu imamo skoraj vsi pri-
prave na začetek, oziroma smo pred začetkom 
študija, kar po domače pomeni opravljanje 
določenih izpitov, ki so pogoj za napredovanje 
v višji letnik, ali pa zaključevanje poletnih pro-

jektov na klubih in pripravljanje načrtov za jesensko-zimsko se-
zono delovanja kluba.
Ker se približujemo novemu letu – študijskemu seveda, menim 
da je to pravi čas za pregled stanja in načrtov, se pravi, da po-
tegnemo črto pod naše letošnje delovanje, pretehtamo pluse in 
minuse ter na podlagi na novo pridobljenih izkušenj zasnujemo 
kratkotrajni načrt za dobo enega leta, oziroma tudi dolgoročne 
vizije razvoja.
To velja tako za posameznike, kot tudi organizacije, saj čez leta 
opaziš, da se organizacija obnaša kot živ organizem. Z dobrimi 
idejami, dejanji in projekti raste, z vnosom sitnosti, razdvajanja in 
teženja pa se deli in krči. Zato je pomembno držati ravnotežje na 
pravi strani dejanj in odnosov. Tudi ko pogledam na Zvezo, vidim 
cel kup ljudi, s katerimi z veseljem delam, in klubov,  ki so dodo-
bra vključeni v njeno delovanje, poleg teh pa je na drugi strani, 
k sreči na Zvezi takšnih ne poznam, kar nekaj takih, ki trmasto 
in brez kakšne koli realne podlage ostajajo pri svojih temeljnih 
prepričanjih, da so najboljši na svetu in so v bistvu nezmotljivi. 
Res mi gredo na živce! Zato sem toliko bolj vesel vseh klubovk in 
klubovcev, s katerimi se bomo po izpitnih obveznostih ponovno 
srečevali. Prva priložnost je že ŠKISov piknik v koncu septembra. 
Kako se ga veselim!

Se vidimo, pa SREČNO!

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

Besedilo: Matej Pušnik
beseDa preDseDnIka

Kolumne!
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Tisti, ki ste še vedno na počitnicah, blagor vam. 
Vendar vseeno zamujate prelepe trenutke na 
klubskih celinskih prireditvah ob koncu poletja. 
Konec poletja pa je tudi čas za nove podvige 
tako v šoli kot v študentskih klubih. Avgust in 
september sta podobna času okrog novega leta, 
saj ponovno naredimo pregled lastnega dela in si 
zadamo nove cilje za prihajajoče šolsko obdobje. 
To še toliko bolj velja za klubske aktiviste, saj 
imamo poleg izpitov takoj na začetku šolskega 

leta tudi priprave na nove projekte, nove volitve in reševanje 
problemov, ki so nastali čez poletje. Enako je na Zvezi, kjer niso 
aktualni samo problemi nastali čez poletje, temveč imamo veliko 
pomladanskih tem, ki so nam ostale. Pomembno vprašanje, ki je 
še vedno odprto na Zvezi je sprememba sistema delitve koncesi-
jskih dajatev med klubi in sprememba aktov, s katerimi se ukvarja 
projektna skupina. Pred nami sta dve skupščini, delo na razpisih 
in cel kup opravkov povezanih z rednim delovanjem Zveze. Da 
pa nam zares ni dolgčas so tu še druge študentske entitete ter 
nevladne organizacije, katere nam poberejo nemalo energije. 
Če pogledam preteklo leto, ugotavljam, da se je ideja Zveze ŠKIS 
uresničevala. Poslanstvo Zveze in z njim povezane dolžnosti pa 
se poudarjajo kot še nikoli prej. ŠKIS namreč iz leta v leto širi svoj 
obseg delovanja in je tako bolj občutljiv na zunanja in notranja 
trenja. Mnenja o tem, ali je namen Zveze izključno v servisiranju 
klubov ali širše se krešejo odkar Škis obstaja. Pomembno pa je 
samo eno. Ne glede na to, kako velika in nacionalno pomembna 
organizacija je Zveza ŠKIS, ne sme niti za trenutek pozabiti svo-
jega bistva in razloga obstoja. Odprtih imamo veliko vprašanj, 
a navdušuje me misel, da so vse generacije do sedaj imele 
podobne težave, ki jim jih je uspelo rešiti in verjamem, da bomo 
tudi mi najmanj tako uspešni.

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

Besedilo: Marko Hozjan
varnOsTnI sveT
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ODbOr za sOcIalO In zDravsTvO
ŠTUDENTSKO DELO NA UDARU!
28. julija 2009 je minister za evropske zadeve in razvoj, Mitja Gaspari, s svojo izjavo 
o študentskem delu le-to postavil v središče zanimanja javnosti in medijev. Gaspari 
je študentsko delo označil za napako na trgu dela in nakazal, da vlada počasi odpira 
to vprašanje. Po njegovem mnenju je študentsko delo mezdno delo, ki ne omogoča 
socialne varnosti in dela neupravičeno razliko med različno zaposlenimi, hkrati pa naj 
bi izpodrivalo normalno zaposlovanje mlade generacije. Študentska organizacija Slo-
venije je na trditve ministra nemudoma odgvorila, da študentsko delo ni »napaka na 
trgu dela« ampak predstavlja socialni korektiv, ki več kot tretjini študentov omogoča 
preživetje in dokončanje študija. Država Slovenija ne nudi dovolj štipendij, zato si 
morajo mnogi mladi študij z lastnim delom omogočati sami. Študij namreč ne sme biti 
privilegij, ki bi si ga lahko privoščili le nekateri posamezniki bogatih staršev. 
     Izjavi ministra Gasparija je nato sledila napoved Damjane Košir, direktorice Direk-
torata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
da pripravljajo nov Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki 
ureja tudi področje študentskega dela. Kakšne konkretne spremembe bo to prineslo, 
do sedaj uradno še ni znano. Iz izjav za medije lahko sklepamo, da študentskega dela 

ne bodo ukinili, ampak 
da ga bodo, kot pravijo 
na ministrstvu, koreni-
to spremenili. Njihove 
ideje v zvezi s spremin-
janjem zakona gredo 
predvsem v smeri 
obdavčitve in obre-
menitve s socialnimi 
prispevki, razmišljajo 
tudi v smeri različnih 
omejitev – npr. 
omejitve števila ur, ki 
bi jih lahko študent 
opravil tedensko. A 

vsaj do jeseni uradnih in konkretnih predlogov s strani vlade ne moremo pričakovati, 
prav tako pa kakršnihkoli uradnih informacij o napovedanih spremembah nismo prej-
eli, saj so bile  vse informacije z njihove strani posredovane izključno preko medijev. 
     Seveda pa bo Študentska organizacija Slovenije (in Zveza ŠKIS kot ena izmed 
njenih entitet) zahtevala, da se vlada glede vseh sprememb posvetuje in se uskladi 
s študenti v okviru Sveta vlade RS za študentska vprašanja, do česar jo obvezuje tudi 
zakon. Zveza ŠKIS (Odbor za socialo in zdravstvo) ima svoje predstavnike v Svetu in nje-
govih delovnih skupinah, prav tako pa sodeluje pri vseh aktivnostih ŠOS, na področju 
študentskega dela in na drugih relevantnih področjih. Za kakršnekoli informacije glede 
študentskega dela se lahko obrnete na vodjo Odbora za socialo in zdravstvo (Vesna 
Miloševič, 031-450-332, vesna.milosevic@skis-zveza.si). Prav tako pa so dobrodošli vaši 
komentarji, mnenja in stališča.

 irena.bertoncel@skis-zveza.si
 Foto: internetni vir
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ODbOr za DIJake
September je že v polnem zagonu in prav tako šola - začel se je namreč že drugi teden 
tega, za nekatere manj, za druge bolj prijetnega obdobja. Potrebno se bo privaditi 
na bolj zgodnje ure, šolske knjige ter sonce, morje in poležavanje na plaži zamenjati 
za poslušanje profesorjev (in ne vašega mp3 playerja!) in zapisovanje snovi v šolske 
zvezke.
No ja, res pa je tudi, da ima vsaka stvar svoj namen. Kot že rečeno, babice, dedki in 
predvsem naši starši pravijo, da bo do svojega kruha nekako potrebno priti. Zato bo 
marsikdo od šolarjev primoran sprejeti šolo kot tako in se nekako prebiti skozi letošnje 
šolsko leto. Prvi letniki so polni navdušenja vstopili v to šolsko leto, se že dodobra 
najedli koruze ter z veliko pričakovanji čakajo na vse, kar jim bo srednješolsko življenje 
še prineslo.
Četrti pa so verjetno še malo zavistni lanskim četrtim letnikom, ki so svoje dijaške ob-
veznosti že opravili – tako imenovano maturo - in je pred njimi še slab mesec počitnic, 
verjetno najdaljših, kar so jih kdaj imeli. Vsi, ki smo maturo že dali čez, pa pravimo, da 
je lažja od izpitov na faksu; torej četrtarji, ne se bat!
Drastičnih sprememb na srednjih šolah praktično ni, vse poteka po ustaljenih pravilih, 
misija: »Tople malice« se še vedno nadaljuje; nekje je že domača, nekje pa se še na novo 
uvaja.
Urniki so bolj ali manj prijetni na pogled, včasih dijakom postane malce slabo, ko vidijo 
na njem napisano blok uro matematike ali njim kakšnega neljubega predmeta.

Da se lažje pride skozi šolsko leto, nekaterim pomagajo tudi štipendije, zato vas zveza 
Škis opozarja, da imate dijaki, ki ste že v prejšnjem letu prejemali državno štipendijo, 
čas za oddajo vlog do 16. septembra. Vloge lahko oddate na lokalnem Centru za so-
cialno delo.
Vloge za Zoisovo štipendijo pa je potrebno oddati do 9. septembra na Javnem skladu 
za razvoj kadrov in štipendije.

Poleg časa, ki ga preživimo v šoli pa nam ostane tudi prosti čas. Tisti, bolj športni, ga 
izkoristijo za treniranje, glasbeniki za ukvarjanje z glasbo, vse več tistih, ki imajo malce 
več idej, kreativnosti in inovativnosti pa svoj čas izkoriščajo za delovanje pri dijaških 
sekcijah. 

Velja omeniti tudi Dijaško organizacijo Slo-
venije, ki prireja 1. redno sejo parlamenta 
dijaške organizacije Slovenije- ta bo po-
tekala v petek, 18. septembra 2009, ob 
10.00 v Mali dvorani Državnega zbora Re-
publike Slovenije na Šubičevi 4 v Ljubljani. 
Na seji se bodo odvijale volitve predsednika 
DOS, predsedstva DOS in svetnikov Sveta 
DOS. Predstavniki dijaških organizacij sred-
njih šol vabljeni!

Ob koncu pa vam želim en lep dijaški poz-
drav ter uspešno šolsko leto!

 lidija.zupancic@skis-zveza.si
 Foto: internetni vir
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seJem rablJenIh ucbenIkOv 09
V petek in soboto (4. in 5. septembra), je v Ljubljanskih Križankah že tretje leto zapored potekal tradicionalni sejem rabljenih 
učbenikov. Kljub manj naklonjenim vremenskim razmeram,  je bil sejem uspešno izpeljan. Vse mize, ki smo jih namenili 
prodajalcem knjig, so bile uporabljene. Prav tako ni manjkalo kupcev, ki so pridno brskali med razstavljenimi knjigami in 
iskali tisto, kar potrebujejo. Izbira je bila pestra tudi na prodajnih mizah založb, ki so se letos odločile sodelovati na sejmu. V 
soboto nas je s svojim obiskom počastil tudi župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, ki se je z navdušenjem 
sprehodil med »razstavo rabljenih knjig« in s tem dal celotnemu dogodku poseben pečat. 

Se vidimo prihodnje leto!

 jelka.pavlinec@skis-zveza.si
 Foto: arhiv ŠKIS
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napOveDuJemO: ŠkIsOv pIknIk
V soboto, 19. septembra, se na Ježici v Ljubljani ponovno srečamo klubski aktivisti na prireditvi sedaj že s tradicijo, imenovani 
ŠKISov piknik. Ob športnih in zabavnih aktivnostih se bomo družili od dobri hrani in pijači ter sončnem ambientu. Eden izmed 
ciljev piknika je, da vsak prišlek sliši nešteto novih imen, od katerih si zapomni dva, tisti z najboljšim spominom celo tri. Na 
prizorišče se lahko pripeljete s kolesom ali avtomobilom, možnost pa je tudi prespati v koči. Se vidimo ob Savi ob 15h.

 marko.hozjan@skis-zveza.si
 Foto: Marko Hozjan
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že sedmič organiziral največji klubski projekt Flosfest. V 
projektu sta bila predstavljena dva sklopa, popoldanski in 
večerni del. V popoldanskem delu so se zvrstile razne igre 
(tekmovanje v vlečenju vrvi, podajanje vodnih balonov, 
guitare hero, tekmovanje na simulatorju surfanja, limbo, 
torta fight, pobiranje jabolk iz vedra napolnjenega z vodo). 
Popoldanskemu delu je sledil koncertno obarvani večerni 
del. Na odru so se predstavile skupine THC, ION in veliko 
bolj znani skupini Mi2 ter KINGSTON. Na koncu pa je vse 
skupaj v celoto povezala domača skupina Kačji pastriji. Več 
kot 3000 obiskovalcev je bilo navdušenih nad koncertom 
in dodatnim programom, ki je potekal tudi v večernih urah. 

Na samem prizorišču je bila prisotna tudi Fundacija Z glavo 
na zabavo, ki je poskrbela za dodatno ozaveščanje mladih. 
Po končani prireditvi pa je KZSŠ poskrbel za varno vožnjo 
obiskovalcev domov s sodelovanjem Taxi službe.
Letošnji Flosfest bo ostal vsem v spominu zaradi 
fantastičnega vremena, vzdušja in še boljše organizacije, za 
kar gredo vse zasluge ekipi Flosfesta.

 radenko.tesanovic@gmail.com
 Foto: arhiv KZŠ

FlOsFesT 2009
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jal sklop koncertnih večerov Z GLASBO DO VRELIŠČA, ki je 
minuli vikend v atriju Celjskega mladinskega centra dvignil 
množico z odličnima hip-hop skupinama.
Za pozitivno nabit petkov večer so poskrbeli MURAT & JOSE 
BAND s svojim repertoarjem starih hitov in najnovejših 
uspešnic. Izjemno navdušenje med obiskovalci je požel Mu-
rat z beatboxom, ko je skozi igro z usti, nosom, glasilkami in 
prepono izvajal različne glasove in glasbene komade. Pred 
koncertom se je odvijal natečaj RAP OPEN MIKE, kjer je med 
neuveljavljenimi raperji zmagal 19-letni JaneZ iz Celja, gost 
večera pa je bil tudi velenjski raper TRIIIPLE. Sobotni večer je 
poleg glasbenega dela vseboval tudi plesnega, kjer so se v 
breakdance stilu predstavili izjemno gibčni fantje iz celjske 
skupine CELE ATTACK. Za vrhunec večera in pravo vrelišče 
pod kostanji pa je s svojo inovativno žanrsko mešanico 
poskrbela hrvaška zasedba ELEMENTAL, ki je publika kar ni 
hotela spustiti z odra.

Od torka, 14. 7. pa vse do sobote 18. 7., je že drugo leto za-
pored potekala Poletna fotografska delavnica Celje FOKUS, 
katere se je letos udeležilo 13 ljubiteljev fotografiranja. 
Skupaj s šestimi izkušenimi mentorji (Emina Djukić, Gašper 
Domjan, Nik Jarh, Peter Koštrun, Katarina Sadovski in Jože 
Suhadolnik) so udeleženci ujeli v objektiv veliko zanimi-
vih utrinkov ter tako ustvarjali fotografske zgodbe mesta 
Celje. Po celodnevnem delu na terenu in konzultacijah 
udeležencev z mentorji je vsak dan potekalo večerno preda-
vanje, na katerega so bili vabljeni tudi ostali obiskovalci, ki 
so si po končanem predavanju lahko ogledali še projekcijo 
fotografij. Nepozabno doživetje za vse udeležence je vseka-
kor predstavljal stekleni fotografski atelje Josipa Pelikana, 
katerega obisk je omogočil Muzej novejše zgodovine Celje 
in v katerem so udeleženci imeli priložnost tudi fotografi-
rati. V soboto so na zaključnem delu udeleženci prejeli 
priznanja, gledalci pa so lahko uživali v krajšem filmu pos-
netem med delavnico s strani ekipe Kluba študentov občine 
Celje, ki je 5 dni skrbela za udeležence in mentorje.  Foto-
grafije udeležencev, ki so jih ustvarjali na delavnici,  bodo 
arhivirane v Muzeju novejše zgodovine Celje, ogledate pa 
si jih lahko na spletni strani www.celjefokus.si.

 spela.pavlin@klub-soc.si
 Foto: Matej Gorjup

hIp-hOp vrelIŠce 
pOD kOsTanJI

celJe uJeTO v 
ObJekTIv
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mlaDInska IzmenJava kluba gOrIŠkIh ŠTuDenTOv
Druženje, zabava, delavnice, nacionalni večeri, ustvarjalnost, medkulturna povezanost … Se sliši znano? Seveda, vse to je 
lahko le mednarodna mladinska izmenjava. Tovrsten projekt smo prvič pripravili tudi na Klubu goriških študentov, sredstva 
za uresničitev ideje pa je prispevala Evropska komisija. 
Mladinske izmenjave, ki se je odvijala konec avgusta v Novi Gorici, se je udeležilo 36 mladih iz Italije, Slovenije, Turčije in 
Madžarske. Pod naslovom Ustvarjalnost prek meja, smo mladi dober teden skozi ples, žongliranje, fotografijo in improvizaci-
jsko igro na kreativen način izražali svoje videnje skupne Evrope in medkulturne povezanosti. Poleg tega smo skozi igre, 
delavnice in izlete spoznali Novo Gorico in Gorico v Italiji, se seznanili s problematiko meje in konstruktivno razmišljali o 
možnostih povezovanja obeh mest. Zadnji dan nam je zaključni nastop sicer pokvarilo slabo vreme, zato naših rezultatov 
nismo mogli predstaviti v središču mesta, vseeno pa smo poskrbeli za lep zaključek in obilico lepih spominov. Več fotografij, 
posnetkov in komentarjev iz izmenjave si lahko ogledate v Facebook skupini Creativity Beyond Borders. 

 maja.pipan@kgs.si
 Foto: Simona Rigler,  

Maja Pipan, András Bácskai, 
Ramona Kovács
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OTvOrITev razsTave Ob 15. ObleTnIcI 
kluba ŠTuDenTOv ObcIne kOper
Klub študentov občine Koper (KŠOK) je 4. februarja 2009 praznoval 15. rojstni dan. Na ta dan je bil pred 15. leti klub namreč 
uradno vpisan v register društev. 
V teh petnajstih letih je klub postal pomemben akter na področju aktivnega preživljanja prostega časa ter mladinskega de-
lovanja, organiziranja dogodkov in prireditev za vse občanke, občane,  obiskovalce in obiskovalce Mestne občine Koper, pro-
mocije lokalnih glasbenih skupin, neformalnega izobraževanja, pomoči socialno šibkim študentom in študentkam, pomoči 
dijakom in dijakinjam pri razvijanju lastne ustvarjalnosti in odločitvah o njihovi prihodnosti, itd. KŠOK je že vrsto let pomem-
ben akter tudi na področju združevanja članov in zastopanja študentov v družbi, veliko vlogo je imel pri ustanovitvi Uni-
verze na Primorskem, skupaj z ostalimi študentskimi združenji je pomagal pri raznih protestih in demonstracijah (študentske 
demonstracije, delavske protesti, dražba Armerije in Foresterije, ...). Z raznimi akcijami je klub med člani, članicami in ostalimi 
zbujal ekološko zavest in skrb za okolje ter zavest o bogati koprski kulturni dediščini in skrbi za njeno ohranitev. Skozi ta 
leta je bila vzpostavljena tudi bogata študentska filmska produkcija in gledališko ustvarjanje, športno dogajanje ter vse bolj 
pomembno mladinsko informiranje. 
Vse našteto smo želeli predstaviti članom, članicam, občanom in občankam, zato smo ob tej priložnosti pripravili in 1. julija 
otvorili razstavo plakatov, informatorjev, slik in drugih materialov iz projektov, ki so zaznamovali petnajstletno zgodovino. 
Razstava bo v Pokrajinskem muzeju Koper na ogled cel mesec julij.

 ana.salgaj@skis-zveza.si
 Foto: Matevž Kocjan

Članek objavljamo v tokratni številki. Se iskreno opravičujemo za zamudo!
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uraD rs za mlaDInO
Tisti, ki poznate delovanje Urada RS za mladino, lahko naše delo najpogosteje povezujete s 
pojmoma mladinsko delo in mladinska politika. 

Osnovni namen mladinske politike je kvalitetna osamosvojitev mladih, uspešna integracija 
v družbo ter nasploh čim bolj gladek prehod iz otroštva v obdobje odraslosti. Ukrepe, ki te 
tendence podpirajo, lahko delimo v dve skupini: na vertikalne in horizontalne.

Urad RS za mladino je v preteklih letih opravil pomembno delo predvsem pri ukrepih 
t.i. ‘vertikalne mladinske politike’, torej na področju, ki se nanaša na specifične potrebe 
mladih, ki jih ni mogoče zadovoljiti znotraj drugih sektorskih politik. Napori urada so bili 
osredotočeni v glavnem na vzpostavitev in razvoj ustreznih (mladinskih) struktur, na razvoj 
kapacitet mladinskega dela, vpeljavo osnovnih instrumentov v podporo neformalnemu 
učenju mladih, informiranju, spodbujanju mobilnosti ipd. Ciklus trenutno zaključujemo 
z vzpostavitvijo celovitega normativnega okvirja. V sodelovanju z našimi javnostmi 
(med njimi tudi s ŠOS in DOS) intenzivno pripravljamo dolga leta napovedovani in težko 
pričakovani krovni mladinski zakon, ki bo na sistemsko urejen način definiral vse potrebne pogoje za nadaljnji razvoj mladin-
skega sektorja v Sloveniji. Mladinski sektor v Sloveniji je še vedno razvijajoč, zato z obstoječimi (finančnimi) instrumenti težko 
sledimo temu tempu, ki ga narekujejo potrebe. V ta namen iščemo alternativne vire. Med drugim bomo do konta obstoječe 
finančne perspektive aktivirali dodatnih 11 milijonov evrov iz evropskih strukturnih skladov. Za nami sta dva uspešna razpisa. 

Danes je jasno, da se večina odgovorov na dileme, s katerimi se soočajo mladi v modernih družbah, skrivajo izven že omen-
jene vertikale. Izkazalo se je, da je potrebno v večji meri vzporedno okrepiti tudi napore na horizontalnem nivoju, torej 
pri krepitvi mladinske dimenzije znotraj drugih sektorskih politik, kot so recimo zaposlovalna, stanovanjska, zdravstvena 
ipd. V ta namen je bil po vzoru Sveta Vlade RS za študentska vprašanja že vzpostavljen Svet Vlade RS za mladino kot polje 
srečevanja vladnih in mladinskih struktur. Veliko upanje, ki lahko omogoči kvaliteten preboj, pa gotovo predstavlja sprejem 
Nacionalnega programa za mlade, ki ga želimo oblikovati po skandinavskem vzoru, torej temelječega na jasnih in merljivih 
kazalnikih. V ta namen pospešeno razvijamo tudi sistem analiz in raziskav mladih. Kvalitetne informacije bodo temelj tudi za 
lažje »teženje« ključnim odločevalcem znotraj drugih javnih politik.

Presekati želimo tudi umetno ustvarjeno ločnico med študentskim in mladinskim organiziranjem. Mostove, kot je ŠKIS, vi-
dimo v tem procesu kot močne zaveznike. Kot tiste, ki razumejo oba pola iste zgodbe: truda za čim boljši položaj mladih v 
družbi.

Dragi ŠKISovci, želimo vam uspešen začetek študijskega leta.

 Foto: arhiv URSM

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

URAD RS ZA MLADINO
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ŠKIS Se udeležuje FeStIvala ZlatI BoBen
Zlati Boben se vsako leto prične z Media Meetingom – konferenco in tekmovanjem na temo trenutnega stanja v medijih in 
vpliva na posle na področju komunikacij. Prvi dan, v ponedeljek, 5. oktobra, bo na festivalu diskusija potekala o trendih na 
področju tradicionalnih množičnih medijev, ki dandanes vključujejo vse poleg digitalnih. ŠKISovci pa se ne bomo udeležili 
samo enega dogodka ampak bomo festival obiskovali cel teden. Organizatorji so nam študentom omogočili ogled festivala 
po znatno nižji ceni 100€.

 marko.hozjan@skis-zveza.si
 Foto: arhiv Zlati Boben

Come to Portorož, Challenge your brain and mind your hairstyle. there’s going to be a storm!

16th advertising Festival and media meeting
Portorož, 4 - 9 oCtober, 2009 www.goldendrum.Com
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