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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: Grafični studio Ideal

Tisk: Grafex d.o.o.

Naklada: 400 izvodov
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16   kašev letni vrt

17   kšok
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19   švic

20   veceri z okUsom pod marelo
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Kazalo!
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Sobota, 20. junija, je bila vesel dan. Ogromno se nas je namreč zbralo, da bi počastili petnajst let ŠKISa. Srečanje je 
minilo v stilu gala dogodka – dekleta in žene so obule visoke pete, fantje in možje so si zavezali kravate. Jedlo se je 
in pilo, malce tudi plesalo, nikakor pa nismo mogli iz svoje kože in smo predvsem debatirali. Spoznala sem kar nekaj 
»starih mačkov«, katerih imena se s spoštovanjem izgovarjajo odkar sem prišla na Zvezo, tam pa so se končno »ute-
lesili«. Filmček, kolaž pogovorov z bivšimi predsedniki, je marsikomu orosil pogled, sprožal pa je tudi salve smeha. 
Kljub njihovi različnosti je bilo jasno, da je delovanje na ŠKISu v njihovih življenjih pustilo močan pečat. Vsakdo je bil 
svoje bitke, a iz njih so se vrnili bolj izkušeni in modrejši; s takšno popotnico pa je verjetno lažje zajadrati v »odraslo« 
in odgovornejšo fazo življenja. Imeli smo se torej dobro in že se veselim, da se zopet srečamo na tradicionalnem 
jesenskem pikniku.
V junijski številki si, poleg (foto)reportaže s 15. obletnice, lahko preberete še povzetek polletnega dogajanja na 
področju visokega šolstva, o javnem pozivu za dodelitev državnih in Zoisovih štipendij, predstavljamo vam Dijaško 
organizacijo Slovenije in vabimo k prijavi na poletni mednarodni izmenjavi. Končal se je leto in pol trajajoči projekt 
Competitive Edge, katerega rezultate vam predstavljamo prav v tej ediciji. Poletno klubsko dogajanje je prav tako 
pestro (verjetno precej bolj kot bo razvidno iz naslednjih strani). V Sežani se je že pričel festival Mladifest Štunf, kat-
erega soorganizator je Zveza ŠKIS, s pričetkom avgusta boste lahko uživali v programu Kaševega letnega vrta, za 
večere kvalitetne glasbe bo poskrbel tudi koprski Jazz Etno Funky Festival, v Kranju še lahko ujamete nekaj Večerov z 
okusom pod marelo, v Trebnje pa se lahko greste preŠVICat – ne bo vam žal!
Če boste poletje preživeli kar v prestolnici, se lahko srečamo na katerem izmed poletnih festivalov. Med drugim se 
lahko dobimo pred Škucem, v Kinu pod zvezdami Festivala Ljubljana ali pa na vedno izjemnem Trnfestu ...
Kakorkoli že, želim vam kar najbolje preživete počitnice; ne pozabite prebrati vsaj ene dobre knjige, ukrasti poljuba, 
ušpičiti bedarije in se smejati na ves glas. Kar tako :)

Katja

 Katja

DragI

bralcI,
      ralke!!
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Ponavadi začnem svojo kolumno z debato o vremenu, zade-
vah, ki se tičejo letnega časa ali pa napišem nekaj o študiju. 
Tokratni prispevek bo malo drugačen. V sredo, 8. julija je v 
prostorih B2 potekala 16. ločena Skupščina Študentske or-
ganizacije Slovenije, katere člani so tudi klubske svetnice 
in svetniki ali povedano na dolgo svetnice in svetniki Sveta 
študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Na dnevnem redu 
je bila poleg običajnih točk tudi točka Generalni sekretar 
ŠOS, pri kateri je potekala predstavitev kandidata za Gener-
alnega sekretarja ŠOS (GS ŠOS), sledila so vprašanja, nato pa 

še volitve. Svetnice in svetniki so izrazili svojo voljo z 21 glasovi »proti« in 11 glasovi »za«. 
Nekateri izmed njih so svoje mnenje oblikovali po razgovorih, ki jih je kandidat opravljal na 
regijskih sestankih v tednu pred tem, drugi pa so ga ocenili na podlagi njegovega Programa 
dela in Življenjepisa, ki sta bila poslana po elektronski in navadni pošti ter že prej omenjene 
predstavitve na Skupščini sami. 

Sedaj se podučenemu bralcu že porajajo vprašanja kot so »Kaj pa bo sedaj s ŠOS?«, »Kaj bo 
s prenovo sistema subvencionirane študentske prehrane (bolj znane kot »elektronizacija«)?«, 
»Kaj sploh počne GS ŠOS?«... Pa začnimo z odgovori od zadaj. 

GS ŠOS je pravni zastopnik ŠOS, tako kot je predsednik pravni zastopnik kluba. Njegovo delo 
obsega veliko področji, naštel pa jih bom nekaj: skrbi za pravni poslovanje ŠOS, je šef zapo-
slenih na ŠOS (preprosto povedano), izvaja naloge za katerega ga zadolži Predsedstvo ŠOS 
in zelo posplošeno: skrbi, da se denar (del koncesijske dajatve iz dela preko študentskih na-
potnic) iz študentskih servisov nakaže na transakcijske račune Organizacijskih oblik (OO) ŠOS 
(tudi klube).

Na »elektronizacijo« trenutna situacija bistveno ne vpliva, saj je predsednik razpisne komisije 
še vedno prejšnji GS, in ker poznam njegova načela in odnos do dela, verjamem, da bo posto-
pek speljal do konca. Zatakne se edino pri podpisovanju pogodbe, ki bo sledila, v kolikor bo 
izbran kateri od kandidatov.

Kaj bo sedaj s ŠOS pa je malo težje vprašanje. Funkcijo GS ŠOS sedaj opravljamo predsedniki 
štirih entitet ŠOS. Na srečo je poletje, saj se tempo dela na entitetah ŠOS umiri. Res pa je, da je 
znanje in delo GS ŠOS nenadomestljivo, zato lahko pričakujemo, da navkljub trudu, ki smo ga 
pripravljeni vložit v ŠOS, ne morem zagotavljati, da ne bo čutiti posledic. (Nazadnje, ko je bila 
podobna situacija nekateri servisi niso hoteli nakazovati sredstev na ŠOS.)

Klubi smo v preteklosti že večkrat pokazali svojo moč, zagon in veliko mero znanja, saj smo 
rešili še tako resne težave in iz njih potegnili določene nauke. Verjamem v vas klubovke in 
klubovce širom Slovenije. 

Srečno!

P.S.: V kolikor pa imate kakršna koli vprašanja, sem dosegljiv na 041/299-185 (Če se zaradi ses-
tanka ne bom javil, prosim, da mi pošljete kratko sporočilo.).

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

Besedilo: Matej Pušnik

beseDa preDseDnIka

Kolumne!
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Že kaj nekaj časa se pripravlja projekt elekroni-
zacije študentske prehrane. Bilo  je že kar nekaj 
povedanega in predstavljenega, prav tako se je 
v javnosti pred časom razplantela ‘žolčna’ raz-
prava. Pa niti ne razprava, bolj brezpredmetna 
obtoževanja tistih, ki drugim očitajo koruptivna 
dejanja in pozabljajo na to, da so bili sami nekoč 
del zgodbe. No, ampak bolj pomembno je... 
...kaj predvidoma prinaša prenova sistema sub-

vencionirane študentske prehrane? Cilji so sledeči...
...sistem mora postati bolj prijazen, fleksibilen, dostopen, 
pregleden, enostaven, omogočal bo podroben nadzor in analize 
sistema, odpravilo se bo čakalne vrste za nakup, saj predplačila 
ne bo več in bo študent poravnal vrednost bona kar pri gostin-
cu. Pomembno je seveda tudi, da ne bo potrebno vnaprejšnje 
odločanje o kraju kosila, saj vnaprejšnjega nakupa bonov pred-
vidoma ne bo več. Torej, če povzamem, je bistvena sprememba, 
da se študentom olajša dostop do študentske prehrane, katere 
namen je v prvi vrsti zdrav način prehranjevanja, posredno pa 
lajša in niža stoške že tako dragega študija. 
Sistem prenove subvencionirane študentske prehrane ŠOS pre-
navlja zaradi študentov in ne zaradi politikov, ki bi si to želeli 
zaradi svojih koruptivnih interesov!
In še za konec, Aleš Bržan, pristojna oseba na ŠOS glede prenove 
subvencionirane študentske prehrane, očitno še ni opravil svo-
jega dela... Svet ŠOLS pa prav tako ni potdil predloga novega 
generalnega sekretarja. Očitno hitra, pavšalna in ležerna proce-
dura svetnikom ni pisana na kožo ... ali pa je to odraz stopnje 
demokratičnega razmišljanja, ki ga morda klubovcem kdo ob 
kakšni priložnosti preveč pavšalno očita. Ampak saj veste - po 
bitki je lahko vsak general!

 elvis.cvikl@skis-zveza.si

Besedilo: Elvis Cvikl

MobItel+štuDent=bon?  
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oDbor za vIsoko šolstvo

LAHKO POLETNO BRANJE O VISOKEM ŠOLSTVU
Konec spomladanskega izpitnega obdobja in 
začetek počitnic so idealna priložnost, da pogleda-
mo, kaj se je zgodilo v prvem delu leta, kateri cilji so 
bili uresničeni in kaj nas še čaka. Jaz bom poskusil to 
narediti za področje visokega šolstva. 
Pretekle pol leta je bilo v visokem šolstvu usmerjenih 
predvsem v prihodnost. V Sloveniji zato, ker smo 
konec lanskega leta dobili novo vlado, v evropskem 
prostoru pa zato, ker se počasi končuje prvo obdobje 
bolonjskega procesa in je potrebno razmisliti o pri-
hodnosti bolonje. 
V Sloveniji smo imeli tako v februarju naciona-
lni posvet na temo prihodnosti visokega šolstva 
po letu 2010. Ugotovili smo, da je bolonjski proces 
kar prava smer, da pa potrebuje še nekaj korenitih 
popravkov. Prvi popravek je že prestal prvo branje 
v Državnem zboru in čaka na nadaljnjo obravnavo. 
Govorim o spremembah Zakona o visokem šolstvu, 
ki v slovenski prostor ponovno uvaja leta 2004 izbri-
sano Agencijo za zagotavljanje kakovosti . Tokrat se ji 
reče Nacionalna agencija za zagotavljanje kakovosti 
v visokem šolstvu, skrbela pa bo za akreditacije in 
evalvacije visokošolskih institucij in študijskih pro-
gramov. Predvidoma naj bi bila v parlamentu spre-
jeta vsaj do konca oktobra, začetek delovanja pa je 
predviden po novem letu. Zaenkrat kaže, da bo to 
kar precejšen korak naprej in da bomo lahko sloven-
ski študentje kmalu vedeli, kako kakovostni so naši 
študijski programi. 
Drug problem, ki pa je bolj kratkoročne narave, pa 
je bil v pretekle pol leta absolventski staž. Zara-
di pomanjkljive prenove študijskih programov, 
ki niso upoštevali smernic bolonjskega procesa, 
je študentom, ki so se prvi vpisali na bolonjske 
študijske programe, na koncu zadnjega letnika os-
tajalo še preveč izpitov in drugih obveznosti, da bi 
lahko poleg tega napisali še diplomsko nalogo. Na 
ta problem je Študentska organizacija Slovenije 
opozarjala že precej časa, a nas niso poslušali vse do 
takrat, ko so se naši strahovi uresničili. Po kar nekaj 
dolgotrajnih razpravah tako z Ministrstvom za visoko 
šolstvo kot predstavniki rektorske konference smo 
uspeli prepričati tudi ostale visokošolske partnerje o 
tem problemu, in sedaj naj bi bil absolventski staž na 
slovenskih univerzah omogočen tako po prvi kot po 
drugi stopnji. 
Manj v prihodnost in bolj v preteklost pa je bilo us-
merjeno dogajanje na dveh slovenskih univerzah. 
Na primorski univerzi se je izkazalo, da Fakulteta za 

management ni delovala tako kot bi morala. Vpiso-
vali so preveč študentov, neurejeno oz. sumljivo je 
bilo priznavanje predhodnega izobraževanja, pa še 
kakšne druge nepravilnosti bi se našle. Spor je svoj 
vrhunec doživel, ko je rektor primorske univerze 
moral odstaviti dekana Fakultete za management. 
Glede na pretekle izkušnje pa se mi zdi, da ta stvar še 
ni doživela končnega epiloga. 
No, problem, ki pa so ga uspeli rešiti, je bil zaplet 
z volitvami rektorja na ljubljanski univerzi. Volilna 
komisija je ugotovila, da je statut Univerze v Lju-
bljani v nasprotju z Zakonom o visokem šolstvu. Po 
nekajmesečnih kolobocijah se je našim vrlih profe-
sorjem uspelo dogovoriti in so popravili statut, tako 
da je volilni postopek končno stekel in lahko novega 
rektorja ali rektorico pričakujemo do konca septem-
bra. 
V evropskem prostoru pa s(m)o se ukvarjali pred-
vsem s prihodnostjo bolonjskega procesa. Ker proces 
vpeljave bolonjske reforme tudi v drugih državah ni 
potekal ravno rožnato, so visokošolski partnerji ugo-
tovili, da bi bilo dobro ta proces podaljšati še za ne-
kaj let in so sprejeli nove smernice do leta 2020. V ko-
munikeju, ki je sledil ministrski konferenci v Leuvenu 
v Belgiji, je tokrat poudarek tudi na študentih. Komu-
nike omenja socialno dimenzijo visokega šolstva, kar 
naj bi pomenilo, da je potrebno dostop do visokega 
šolstva in zaključek študija omogočiti vsem, ki si 
tega želijo in so dovolj sposobni, ne glede na njihove 
socialno-ekonomske in druge osebne okoliščine. 
Prav tako s(m)o si na konferenci zastavili tudi cilj 
20-odstotne mobilnosti do leta 2020, kar pomeni, da 
naj bi leta 2020 imel izkušnje s študijem v tujini vsaj 
vsak peti študent. Za primerjavo, Slovenija je trenut-
no nekje pri 1- do 3- odstotni mobilnosti. Poudarek 
je bil tudi na pravilni prenovi študijskih programov 
in na cilju, da je potrebno v središče študijskega pro-
cesa postaviti študenta. S skladu s tem so omenjeni 
tudi novi pristopi k poučevanju in učenju, pravilna 
opredelitev učnih dosežkov ipd.
Če na koncu povzamem še tale povzetek: stvari se 
spreminjajo in se še bodo spreminjale, lahko pa le 
upamo, da se bodo res na bolje. Upam, da ste tale 
članek brali v senci nekje na plaži in ne zaprti med štiri 
stene. Želim vam lepe počitnice in zadosten počitek 
za septembrske izpitne roke in novo študijsko leto. 
Ampak ne razmišljajte še preveč o tem, že tako bo 
prišlo prezgodaj :)

 rok.primozic@skis-zveza.si



5

Be
se

di
lo

: V
es

na
 M

ilo
še

vi
č

oDbor za socIalo In zDravstvo

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ) je v tem tednu izdalo JAVNI POZIV ZA 
DODELITEV DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ za študijsko 
leto 2009/10. Poziv za državne štipendije je pred-
vsem namenjen tako tistim, ki prvič zaprošajo za 
štipendijo, kot tistim, ki so jo prejemali že v pretekl-
em študijskem letu. Državne štipendije se dodelijo 
upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po 
Zakonu o štipendiranju in pri katerih povprečni 
mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem 
koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega:
- 65 % minimalne plače na družinskega 
člana v istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo 
ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča,
- od 66 % do 68 % minimalne plače na 
družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali 
študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča,
- 70 % minimalne plače na družinskega 
člana v istem obdobju, če gre za kandidate iz 
enostarševskih družin, kandidate s posebnimi 
potrebami oziroma kandidate, katerih sorojenci so 
osebe s posebnimi potrebami.
Vlogo, skupaj s potrebno dokumentacijo, pošljete 
na Center za socialno delo. Rok za oddajo vloge 
za tiste, ki zaprošajo za državno štipendijo prvič ni 
omejen, za tiste, ki pa so jo v preteklem študijskem 
letu že prejemali je rok 16. september za dijake in 14. 
oktober za študente. 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije pa je izdal 
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ZOISOVIH ŠTIPENDIJ 
za študijsko leto 2009/10. Za Zoisovo štipendijo lah-
ko po novem zakonu o štipendiranju zaprosite sami, 
če ustrezate pogojem.
Pogoji za vlagatelje, ki bodo za štipendijo zaprosili 
prvič so:
- ima v zaključnem razredu osnovne šole 
povprečno oceno najmanj 4,50 ali več in je bil v 
skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjen-
imi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot 
nadarjen učenec, ali 
- ima v srednješolskem izobraževanju 
povprečno oceno najmanj 4,10 ali več, ali 
- je maturant z izjemnim splošnim uspehom 
– zlat maturant, ali 
- ima v višješolskem ali visokošolskem 
izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali 

več, ali 
- je v višješolskem ali visokošolskem 
izobraževanju glede na povprečno oceno uvrščen 
med najboljših 5% študentov v posameznem let-
niku posameznega študijskega programa, ali 
- je dosegel izjemne dosežke na posamez-
nem področju družbenega življenja ne glede na let-
nik šolanja. 
Pogoje za vlagatelje, ki so že v preteklem študijskem 
letu prejemali Zoisovo štipendijo in nadaljujejo s 
študijem na isti ali višji stopnji pa so:
- povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake 
oziroma najmanj 8,50 za študente, ali 
- izjemen splošni uspeh na maturi (zlata ma-
tura), ali 
- uvrstitev med najboljših 5% študentov v 
posameznem letniku posameznega študijskega pro-
grama, ali 
- izkazan izjemen dosežek na posameznem 
področju družbenega življenja ne glede na letnik 
šolanja. 

Rok za oddajo vlog na Javni sklad za razvoj kadrov 
in štipendije je 9. september za dijake ter 7. oktober 
za študente. 

Vloge in dodatna navodila za Zoisove in državne 
štipendije lahko najdete na spletni strani Ministrst-
va za delo, družino in socialne zadeve http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_za-
poslovanje/stipendije/.

NEFIKS NAGRADA – ZAHVALA KLUBOVCEM
Kot vodja projektne skupine za zaposlovanje mladih 
na Študentski organizaciji Slovenije KAJPAMI.SI se 
vsem klubovcem najlepše zahvaljujem za vašo pod-
poro in vaše glasove. Z veseljem vam sporočam, 
da smo prejeli Nefiks nagrado v kategoriji »spletna 
stran, ki najbolj spodbuja k neformalnemu učenju«.

 vesna.milosevic@skis-zveza.si
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Odbori!
DIJaška organIzacIJa slovenIJe

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično or-
ganizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Slo-
veniji. Združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa 
njihove interese. Zavzema se za izboljšanje materialnega 
položaja dijakinj in dijakov, uveljavljanje in varstvo nji-
hovih pravic, zagotavljanje sodelovanja dijakinj in dijakov 

v interesnih aktivnostih, utrjevanje in širjenje vpliva dijakinj 
in dijakov na učni načrt, učni proces ter način preverjanja 
znanja v srednjih šolah, medsebojno povezovanje, zasto-
panje v organih Dijaške organizacije Slovenije in medn-
arodno sodelovanje vseh slovenskih dijakinj in dijakov,  
izboljšanje kvalitete odnosov v srednjih šolah,  informi-
ranost in vpliv dijakinj in dijakov v civilni družbi, zagotav-
ljanje in utrjevanje vpliva dijakinj in dijakov pri vprašanjih, 
ki so povezana z njihovo materialno in duhovno rastjo, za-
gotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti 
v srednjih šolah in zagovarjanja takih možnosti za vse ter za 
laično, od ideologij in religij nevtralno šolo in drugo.
DOS deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transpar-
entnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi. Ses-
tavljena je iz več organov. Predsednik DOS-a je v tem letu 
Andrej Čuš. 
Parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški 
predstavniški organ in je najvišji organ Dijaške organizacije 
Slovenije, ki predstavlja voljo vseh slovenskih dijakinj in di-
jakov.
Parlament tvorijo dijaške poslanke in dijaški poslanci (v nad-
aljevanju: poslanci), ki se volijo na demokratičnih in tajnih 
volitvah, ali jih imenuje demokratično delujoče telo šolske 
dijaške skupnosti na posamezni srednji šoli. Poslance se voli 
ali imenuje za mandatno obdobje enega leta. Poslanci so 
predstavniki vseh slovenskih dijakinj in dijakov in odločajo 
po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila. Vsako 
srednjo šolo v Republiki Sloveniji ima v parlamentu pravico 
predstavljati do en poslanec.
Parlament zaseda na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje 
in vodi Predsednik oziroma Predsednica Dijaške organizaci-
je Slovenije (v nadaljevanju: predsednik). Izredno sejo mora 

sklicati predsednik, če tako zahteva najmanj ena četrtina 
poslancev ali dijaški izvršni organ. Vabilo na sejo mora biti 
poslano najmanj 7 dni pred datumom seje, na katero se 
nanaša. Način dela in druge določbe so 
urejene s statutom DOS-a in poslovnikom Parlamenta DOS-
a.
Svet DOS med dvema sejama parlamenta zagotavlja 
izvrševanje odločitev parlamenta in drugih organov DOS-a.
Vse regije so upravičene do enega svetnika, le Osrednjes-

lovenska, Podravska in Savinjska regija so upravičene do 
dveh svetnikov.
Zaenkrat ima Svet DOS v šolskem letu 2008/2009 šest od 
petnajstih možnih svetnikov. 
Predsedstvo DOS-a je dijaški izvršni organ in je v svojih pris-
tojnostih odgovoren parlamentu in svetu.
Predsedstvo v okviru svojih pristojnosti uresničuje 
odločitve parlamenta in sveta, uresničuje letni program 
dela, vodi programsko in projektno delo Dijaške organizaci-
je Slovenije ter opravlja druga dela in naloge določene v 
tem temeljnem aktu, aktih Parlamenta ter Sveta in drugih 
aktih Dijaške organizacije Slovenije.
Člani predsedstva v šolskem letu 2008/2009 so: Andrej Čuš, 
Aleksandar Spremo, Mateja Kundija, Maruša Bizjan, Eva 
Semič in Klemen Balanč.
Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju nji-
hovih problemov znotraj šole. Vključuje se tudi v razprave, 
povezane s socialno in izobraževalno politiko. Varuh je 
dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z 
učnim in izobraževalnim procesom ali pravicam in težavam 
v okviru šole. Vršilec dolžnosti varuha dijakovih pravic je 
Matija Renčelj. 
Med najpomembnejše dosežke in projekte DOS štejemo 
lobiranje za uvedbo subvencioniranje dijaške prehrane, 
protest imenovan Črna sreda, vsakoletni razpisi za sofinan-
ciranje dijaških projektov, dijaški predizbori za Rock Otočec, 
kampanja „Za kakovostno javno šolstvo“, gostovanje medn-
arodne konference o enakosti spolov ter organizacija 1. 
dijaške nacionalne konference.

 dos@dijaska.org
 Foto: arhiv DOS
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KOLEKTIVC 2009 je uspešno zaključen. Tudi sedmič je 
uspel, dosegel pričakovanja organizatorjev, navdušil 
obiskovalce in poskrbel za odlične predstave 
nastopajočih. Tudi spremenjena lokacija,v prejšnjih 
letih Športni park Loka, letos Novi trg, se je izkazala 
za dobro zamenjavo.

Niti popoldanska vročina ni ustavila mladih tek-
movalcev, ki so se množično pomerjali v turnirjih v 
odbojki na mivki, streetballu in nogometu. Tisti obis-
kovalci, ki se niso udeležili športnih tekmovanj, so si 
lahko uredili pričesko v frizerskem kotičku, priložnost 
pa so imeli spoznati tudi predstavnike in delovanje 
drugih dolenjskih dijaških sekcij, ki so se predstavile 
na stojnicah. Tu so dobili svoj prostor še sponzorji in 
prostovoljci.

V tem času so svoje rolkarske sposobnosti prikazali 
tudi člani Športnega društva Kriza, privabili množico 
gledalcev in občudovalcev njihovih trikov ter na ta 
način predpremierno predstavili material za njihov 
nov film. 

Na i-Space odru so DJi skozi cel popoldanski in 

večerni program skrbeli za vse ljubitelje elektronike.

Težko pričakovani večerni del je privabil množico 
obiskovalcev, po ocenah organizatorjev se jih je sku-
paj zbralo okoli 1200. Slavnostno sta prireditev otvo-
rila Jaka Šuln, predsednik DIJAS-a, in Rafko Križman, 
podžupan Mestne občine Novo mesto. Najprej so 
svoj prostor na odru dobile še mlade in neuveljav-
ljene zasedbe. Kot prva je nastopila skupina Jebela 
cesta, nato Izumrla vrsta, za njimi pa še Kill Kenny. 
Že naelektreno ozračje so nato razgreli plesalci Ple-
snega studia Novo mesto, za njimi so prišli na vrsto 
fantje iz skupine BHC, nato pa je sledil vrhunec večera 
z Zablujeno generacijo in presenečenjem večera Kl-
emnom Klemnom, ki sta resnično navdušila obiskov-
alce. Večerni del se je zaključil z nastopom  skupine 
D’neeb.  Prireditev je povezoval Matej Colnar.

Dogajanje na novomeškem Novem trgu se je 
zaključilo okoli pol druge ure zjutraj in večina se je 
preselila na nadaljevanje zabave v Lokal Patriot.

Obojestransko zadovoljstvo tako organizator-
jev kot obiskovalcev je potrditev za še en uspešno 
zaključen projekt, ki so ga pripravili člani Dijaške sek-
cije Društva novomeških študentov (DIJAS). Projekt 
resnično postaja tradicionalen, pridobiva na kvaliteti 
in vsako leto privabi večje število obiskovalcev. 

Tako ni strahu, da največji projekt DIJAS-a, tj. KOLEK-
TIVC drugo leto ne bi doživel svojega osmega rojst-
nega dne.

 jasna.stupar@drustvo-dns.si
 Foto: Andrej Matičv
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MeDnaroDnI oDbor

POLETNI MEDNARODNI IZMENJAVI NA POLJSKO

Poljska organizacija Lublin youth forum bo od 10. do 17. avgusta organizirala mladinsko izmenjavo na temo 
kreativnosti z naslovom “Be creative”. Ena izmed sodelujočih organizacij je tudi Zveza ŠKIS, ki bo na izmenjavo 
poslala 7 klubovcev. Za namestitev in hrano bo poskrbljeno, povrnilo pa se bo tudi 70% potnih stroškov. Prijavo 
na izmenjavo, ki naj vsebuje:

- ime in priimek
- ime kluba
- kratko motivacijsko pismo
- tel. št. ali e-pošto

ter morebitna vprašanja pošljite na petra.brili@skis-zveza.si do 19. julija 2009.

Poljska organizacija Astra bo v mesecu septembru organizirala mladinsko izmenjavo na temo športa z naslo-
vom “Per aspera ad Astra” (“A rough road leads to the stars”). Ena izmed sodelujočih organizacij je tudi Zveza 
ŠKIS, ki bo na izmenjavo poslala 6 klubovcev. Za namestitev in hrano bo poskrbljeno, povrnilo pa se bo tudi 70% 
potnih stroškov. Prijavo na izmenjavo, ki naj vsebuje:

- ime in priimek
- ime kluba
- kratko motivacijsko pismo
- tel. št. ali e-pošto

ter morebitna vprašanja pošljite na petra.brili@skis-zveza.si do 19. julija 2009.
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24. seJa sveta zveze štuDentskIh 
klubov In sveta šols

17. julija 2009 smo se v velikem številu zbrali na 
Tržaški cesti 42 v Ljubljani, kjer se je odvila 24. seja 
Sveta Zveze študentskih klubov in Sveta ŠOLS. Na 
dnevnem redu so se poleg klasičnih točk zvrstile 
predstavitve odborov in dela 2. člana predsedstva 

Zveze ŠKIS na Študentski organizaciji Slovenije. 
Slednji je predstavil potek dela na ŠOS-u v preteklih 
mesecih, ki je vključevalo predvsem elektronizacijo 
bonov in komunikacijske strategije ŠOS-a in entitet 
ŠOS-a. 
Svetnikom se je predstavila tudi ponudba, ki se je za 
klube pripravila v sklopu organiziranja kinopredstav 
na prostem. Gre za eno od ugodnih ponudb v vrsti 
tipskih dogovorov za študentske klube.
Na tokratni seji Sveta smo aktivisti Zveze svetnikom 
predstavili razpis, na katerega se Zveza ŠKIS prijav-
lja. Razpis ima naslov Razvoj socialnih, kulturnih in 
demokratičnih kompetenc v mladinskih organizaci-
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jah, nosilec pa je Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Zveza je prijavila svoje sodelovanje v konzorcijskih 
mrežah Aktivno državljanstvo, Senzibilizacija ja-
vnosti za teme mladih in Razvoj lokalnih mladinskih 

politik. 
Razprava je bila krajša, smo pa, ravno pred 
počitnicami, par besed izmenjali po seji. Na nefor-
malen način smo si izmenjali izkušnje in se poslovili 
od študentskih kolegov do naslednje seje, ki pa ni 

bila več daleč.

 sara.draskovic@skis-zveza.si
 Foto: Marko Hozjan, Katja Goluh
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Projekti!
15. obletnIca škIs-a
Pred davnimi davnimi časi, ko je bil svet še v črno-belem 
so si aktivisti Študentske organizacije univerze v Lju-
bljani, najverjetneje nekje ob pivu, zamislili, da bi bilo 
super, če bi bili študentski klubi, takrat razkropljeni po 
le nekaterih občinah v Sloveniji, povezani in združeni. 
Taka povezava, so verjeli, bi bila pridobitev za vse klube. 
V pomoč bi bila pri povezovanju v večjih projektih, za 
doseganje večjih ciljev, za izobraževanje svojih kadrov ...
Dobrih 15 let po tem smo se aktivni člani Zveze, vetera-
ni, svetniki in predsedniki klubov zbrali, da obeležimo in 

počastimo obletnico te povezave.
Srečanje je potekalo v soboto, 20. junija v enem od lju-
bljanskih hotelov. Zbrali smo se ob 19-ih in po ŠKISovi 
tradiciji nazdravili s kozarcem pelinkovca. Stari kolegi so 
se hitro našli in takoj so stekle debate o tem kam jih je 
peljalo življenje po zaključku sodelovanja. Po aperitivu 
smo se prestavili v glavno dvorano, kjer nas je pozdravil 
govornik Rok in nas povabil da sedemo. Med predstavit-

vijo delovanja v letih 1994-2009 so misli marsikomu od-
tavale v čas, ko je s kolegi sestankoval v kleti A bloka, 
ko se je utapljal v blatu na Tržnici, ali ko se je boril za 
to ali ono pravico študentskih klubov. Program se je 
nadaljeval z govorom aktualnega predsednika Zveze, 
Mateja Pušnika, ki se je zahvalil za udeležbo ter poudaril 
pomembnost ekipe in timskega duha.
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Sledila je večerja. Pojedina, zaradi katere se nam je že 
cel večer cedila slina, se je izkazala za še bolj okusno kot 
je izgledala. Mnogi so kasneje potožili, da so se najedli 
preveč, a jim ni žal niti grižljaja.
Po večerji smo si ogledali film, ki smo ga posneli prav 
v ta namen. Anketirani predsedniki so povedali nekaj 
anekdot iz časa svojega predsedovanja in vsak na svoj 
način ŠKISu zaželeli še veliko uspehov v prihodnje. Na 
vprašanje za koliko let so zaradi Zveze podaljšali svoj 
študij so se vsi, precej enotno, spretno izvili.
Po filmu je Matej podelil še zahvale zaslužnim aktivis-
tom, ljudem, ki so na Zvezi pustili del sebe. Slava jim!
Drugi, neuradni del se je začel takoj po manevru imenov-
anem “skupinska fotka”. Mnogi so noro plesali, obleke so 

pokale po šivih, spet drugim pa ni bilo do glasbe in so 
se odločili za najboljšo alternativo: reševanje sveta ob 
kozarcu belega.
Ples se je končal ob drugi uri zjutraj. Seveda so bili mno-
gi še polni energije in ravno razgreti za ples. Tako so se 
odločili in se odpeljali v center, kjer se je zabava nad-
aljevala. Najboljši so ostali do vse do meglenega jutra.

ŠKISovci so tako počastili delo svojih predhodnikov in 
si nabrali moči za naprej. Če pa si obletnico zamudil, ne 
skrbi. Ko ŠKIS dopolni 20, boš imel še eno šanso.

 matej.korbar@gmail.com
 Foto: Bojan Okorn
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Projekti!

Medtem ko zbiramo še zadnje račune in pišemo 
zaključno poročilo, ste na klube že prejeli svoje iz-
vode priročnikov in računalniških aplikacij ter orodij, 
ki vam bodo zagotovo olajšali marsikatero opravilo 
pri vsakodnevnem delovanju na študentskem klubu. 
Moduli so bili ustvarjeni na podlagi predhodnega 
raziskovanja in skupinskega dela vseh sodelujočih 
organizacij. Izbira končnih modulov izmed številnih 
idej predstavlja orodja za pomoč mladinskim orga-
nizacijam na tistih področjih, ki so bila identifici-
rana kot najbolj deficitarna pri organizacijah, kot jih 
poznajo sodelujoče države.
Čeprav smo nekatere neposredno že seznanili z 
moduli in njihovo uporabnostjo na 2. ŠKISovem sem-
inarju, ki je bil konec marca 2009 na Debelem Rtiču, 
še enkrat na kratko predstavljamo vse prednosti, ki 
jih prinašajo. 

KAKO USTVARITI JAVNO 
PODOBO ORGANIZACIJE – 
PRIROčNIK
Priročnik je kot za nalašč za 
vse klubovce in klubovke, ki 
se lotevajo projektnega ali 

organizacijskega dela v svojem študentskem klubu. 
Predstavlja tudi prvi sistematični pogled v odnose z 
javnostmi.

KOFETKANJE Z BIVŠIMI 
MLADINSKIMI VODITELJI
Ta referenčna publikacija za 
vse študentske klube pred-
stavlja dokaz, da se splača 
biti ‘klubovc’. 

CEDGEASy
Kdo se še ni srečal s številnimi 
zapleti pri organiziranju pro-

jektov? To se nam še posebej lahko zgodi, če se pro-
jekta lotevamo prvič. Računalniška aplikacija za pod-
poro vodenju projektov nam bo delo olajšala.

W:EDGE
Gre za bazo znanja, ki je 
posebej prilagojena za pre-
nos znanja in izkušenj zno-
traj in med klubi.
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Če se vam zgodi, da morate v 
študentskem klubu organizi-
rati delavnico za svoje člane, 
bo vaša naloga od sedaj dalje 
malo lažja. 

FUNDRAISING
Na zbiranje sredstev za naše 
projekte, se pogosto gleda 
kot breme v procesu or-
ganiziranja, saj imamo ve-
likokrat občutek, da prosimo 

za denar. Vendar pa, če se zbiranja lotimo na inova-
tiven način, vidimo, da pravzaprav ne prosimo, am-
pak ponujamo priložnost za sodelovanje. 

ZBIRKA EVALVACIJSKIH 
VPRAŠALNIKOV
Za dobro večletno delo v 
organizaciji, na projektu, je 
ključnega pomena evalvaci-
ja. Orodja in praktični nasve-
ti, ki jih vsebuje evalvacijska 
mapa, pomagajo vrednotiti 
delo, organizacijo, projekte, 
zaposlene ... 

KAKŠEN VODITELJ SI
Vodenje timov v organizaciji 
vse bolj pridobiva na po-
menu, kakšen voditelj/-ica si, 
pa izveš po koncu igre. 

KAKO PREŽIVETI KOT MLA-
DINSKI VODITELJ
Po principu FAQ so v vodiču 
zajete vse osnove, ki jih mora 
mladinski voditelj poznati za 

uspešno vodenje organizacije: kako motivirati, ko-
municirati, reševati konflikte ...

 sara.draskovic@skis-zveza.si
 Foto: arhiv ŠKIS

zaklJucen proJekt coMpetItIve eDge
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Klub študentov občine Celje je že tretje leto zapored izpeljal 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 Murat z beatboxom, ko je skozi igro z usti, 
nosom, glasilkami in prepono proizvajal 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.

 sara.draskovic@skis-zveza.si
 Foto: arhiv ŠKIS
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hIp-hop vrelIšce poD kostanJI
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bazenI energIJe 2009 
Organizatorji smo z letošnjimi Bazeni energije, ki so 
bili že 10. po vrsti, izjemno zadovoljni, saj se je v ter-
mah zbralo preko 2000 zabave željnih ljudi. Uspeli 
smo izpeljati tudi vse športne igre, odziv nanje pa 
je bil neverjeten, saj smo s prijavami morali končati 
predčasno, zaradi prevelikega števila športnih 
navdušencev, ki so se želeli pomeriti v nogometu 
na milnici, vlečenju vrvi, odbojki na mivki, ter atrak-
tivnih skokih s pet metrske skakalnice. Skoki so 
pritegnili pozornost velikega števila obiskovalcev, saj 
se iz leta v leto tekmovalci bolj trudijo in izvajajo vse 
bolj in bolj dodelane skoke.
Letos smo v goste prvič povabili tudi ZGNZ (Z glavo 
na zabavo), saj smo s tem želeli opozoriti na problem 
uživanja alkoholnih pijač med mladimi. Generaciji 00 
je uspelo vzpodbuditi obiskovalce, da niso posegli 
po alkoholu, saj jih je kar precej ostalo treznih, za kar 
pa so prejeli tudi bogate nagrade. 
Kot presenečenje letošnjih Bazenov, ki ga organiza-
torji pripravimo vsako leto, pa smo dan popestrili z 
nastopom trubačev ter frizerskim studiom Frizi, ki je 
poskrbel za modne pričeske naših obiskovalcev :) Za 

Zgodilo se je ...!
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vse plesa željne pa smo tudi letos 
poskrbeli za kratek tečaj in ani-
macijo salse, ter za nastop plesne 
šole Mambo.

Za vrelišče pa so v večernem, 
zabavnem delu projekta, poskrbeli DJ-i. Kot glavna 
zvezda večera je nastopil DJ Denis the manace iz 
Nemčije, ki je poskrbel za nepozaben večer, ogrevali 
pa so nas EL SAM & DAVE DROID (SLO), DJ ROYCE 
(SLO), JOSHY D ( SLO) ter Tomy D’king (SLO).

Želim si da bi ta party živel še naslednja desetletja in 
da bi mladi znali združiti šport in zabavo, ter ohran-
jali rdečo nit projekta še naslednja leta.

 alen.iljevec@gmail.com
 Foto: Alen Iljevec, Vid Izlakar
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OPRAVIČILO! 

V prejšnji številki Škisopisa se je izgubil opis  “tržničarja”, brez kat-
erega
prireditev ne bi uspela tako kot je. Samo Kumar je že prvo leto v
ekipi tehnike pokazal svoje organizacijske in delovne veščine.
Simpatičen Žužemberčan je v prostem času največ na odbojkarskem
igrišču, kjer vedno znova dokazuje, da obvlada.

Napovednik!
kašev letnI vrt 
Klub ajdovskih študentov in dijakov že kar nekaj po-
letij organizira Kašev letni vrt, ki se odvija vsak vik-
end v mesecu avgustu. Ob petkih prirejamo koncerte 
znanih, pa tudi manj znanih domačih glasbenih sku-
pin in jim tako nudimo možnost  promoviranja. Ob 
sobotah organiziramo potopisna predavanja, gos-
tovanja zanimivih oseb in gledališke predstave. Ob 
nedeljah pa se zopet zberemo ob glasbi, tokrat neko-
liko bolj umirjeni kot v petek in alternativni glasbi. 
Javnost je že vnaprej obveščena o našem programu 
prek zgibank, radia in časopisov. Na učinkovito pro-
mocijo kaže tudi veliko število obiskovalcev – več kot 
osem tisoč.
Gre torej za prireditev, ki je v širokem interesu mladih, 
v pisani ponudbi pa imamo vsebine, ki so namenjene 
tudi otrokom – športne aktivnost, gledališke pred-
stave ipd.
Kašev letni vrt pomeni popestritev kulturne deja-
vnosti v občini in obogatitev celovite turistične po-
nudbe občine Ajdovščina ter njeno promoviranje 
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prek oglaševanja po vsej Primorski. Tradicionalna 
prireditev je torej lokalnega in tudi širšega pomena, 
saj zainteresirane javnosti ne sestavljajo le domačini, 
ampak tudi prebivalci iz drugih delov Slovenije in 
tudi tujci.
Kašev letni vrt je projekt, ki združuje delo 
potrpežljivih in kreativnih mladih, katerim predstav-
lja predvsem druženje, izziv in možnost dvigniti kul-
turno zanimanje predvsem domačih prebivalcev.

PROGRAM ZA LETO 2009:
31.07.2009: Climax, Basicfones, Emergency Code
01.08.2009: Filmski večer
02.08.2009: Caipirinha, Marc Family Band
07.08.2009: Harry, Tug of war, Low peak Charlie
08.08.2009: Romunija (potopisno predavanje)
09.08.2009: Board Walk Casino
14.08.2009: Tribute to love, Momento
15.08.2009: Filmski večer
16.08.2009: Dusty blues band
21.08.2009: Eclipse
22.08.2009: JAR (potopisno predavanje)
23.08.2009: MC Laren
28.08.2009: FHM
29.08.2009: FHM
30.08.2009: FHM

 tina.krasna@kas.si
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Klub študentov občine Celje je že tretje leto zapored izpeljal sklop 
koncertnih večerov Z GLASBO DO VRELIŠčA, ki je minuli vikend v atri-
ju 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 Murat z beatboxom, ko je skozi 
igro z usti, nosom, glasilkami in prepono proizvajal 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 ELEMEN-
TAL, ki je publika kar ni hotela spustiti z odra.

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

JeFF (Jazz etno Funky FestIval) 2009

Klub študentov občine Koper (KŠOK) je letos že sedmič pripravil festi-
val JEFF (Jazz Etno Funky Festival), ki že od vsega začetka na poseben 
način zapolni poletne večere v starem mestnem jedru Kopra. Tako kot 
vsako leto bodo julijske in avgustovske srede najrazličnejši izvajalci v 
idiličnem okolju vrtov Pokrajinskega muzeja Koper pričarali prav poseb-
no vzdušje. Prvi večer JEFF-a se je že odvil 1. julija. Obiskovalce je ob 
ritmu tanga sprejela Oksana Pečeny s svojim tango kvartetom. 

Cilj festivala JEFF je vedno bil in ostaja oživitev mestnega jedra s ponud-
bo kakovostnih glasbenih večerov, ki so postali tudi prijetni družabni 
večeri za vse generacije. Enkratno glasbeno kuliso bo dopolnjevala 
ob-festivalska ponudba - tudi letos namreč nadaljujemo z JEFFovimi 
delavnicami. Za vse tolkalske navdušence smo pripravili tolkalsko 
delavnico Nina Mureškiča. Delavnico smo zastavili kot obsežnejši tolkal-
ski tečaj. Gre za izjemno priložnost za vse ljubitelje različnih tolkal, ki se 
bodo lahko preizkusili v intenzivni dvomesečni vadbi.
Vsak večer JEFF-a bo letos zaokrožila glasba po izboru posameznega/e 
glasbenega/e selektorja/ice, tako ali drugače povezanega/e z zgodbo 
festivala JEFF. 
Več o programu si lahko preberete na http://www.ksok.si/jeff/
Vljudno vabljeni!

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

otvorItev razstave ob 15. obletnIcI kluba štuDentov obcIne koper 
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Zgodilo se je!
Društvo novomeških študentov 
je organziralo pohod novomeških 
študentov iz vseh univerzitetnih 
mest. Projektu Grem domov v Novo 
mesto se vsako leto pridruži veliko 
pohodnikov, ki simbolično končajo 
s študijskim letom in zakorakajo v 
zaslužene poletne počitnice.

Dogodivščina je namenjena vsem študentom, ki 
so po končanem izpitnem obdobju željni narave, 
druženja, rekreacije in obilice zabave. Rekreativni 
pohod je kot nalašč za vse, ki ste prve tople dni 
preživeli za učbeniki in ste se ob tem premalo gibali 
in skrbeli za svojo kondicijo.

Iz primorskega konca so se novomeški študentje 
odpravili 5. julija, mariborsko univerzitetno središče 
so zapustili 7. julija, vsi, ki so se podali na pot proti 
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uspešen pohoD novoMeškIh štuDentov Iz kopra, MarIbora In lJublJane

Novemu mestu iz Ljubljane, so odšli 9. julija. V zad-
njih kilometrih poti so se vse tri odprave srečale in 
zakorakale v domači kraj skupaj. V mestnem jedru 
smo jih vsi lepo pozdravili doma, pred mestno hišo 
pa jih je nagovoril dr. Rončevič, direktor Univerz-
itetno raziskovalnega središča Novo mesto. Z vsemi 
prisotnimi na pogostitvi so pohodniki svoje vtise in 
zgodbe iz poti delili še dolgo v noč. 

Društvo novomeških študentov organizira projekt 
Grem domov v Novo mesto že četrtič, in čeprav se je 
s projektom začelo v manjšem obsegu, se pohodov 
vsako leto udeleži vse več udeležencev. Tako kot lani, 
se nam je z vseh treh destinacij pridružilo okoli 50 
pohodnikov. Projekt je zanimiv tako za pohodnike, 
kot tudi za opazovalce in podpornike ter hkrati edin-
stven v našem prostoru. Veseli nas, da nas podpirajo 
mnogi po celi Sloveniji.

 info@drustvo-dns.si
 Foto: arhiv DNŠ
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Študentski vikend inteligence in cvička - ŠVIC, ki se bo odvijal 24. in 25. julija na Turistični 
kmetiji Obolnar v okolici Trebnjega, je v nekaj letih postal največji dvodnevni študentski 
festival na Dolenjskem. Letos se bo odvil že sedmič zapovrstjo.

Da je dogajanje na festivalu pestro, kažeta bogat dnevni in večerni program. Dnevni del bo osredotočen na 
povezovanju mladih iz celotne Slovenije, saj bo na medsebojnih igrah sodelovalo več študentskih klubov iz 
različnih regij. Gre za tako imenovane Igre za ŠVICanje, kjer se študentski klubi pomerijo med seboj v zabavnih 
ekipnih igrah. Vsak študentski klub ob brezplačni prijavnini dobi še 6 dvodnevnih vstopnic (prijave in infor-
macije: tamara@svic.si). 
Poleg študentskih iger se bodo na festivalu odvijali turnirji v malem nogometu, košarki in odbojki na mivki. 
Kot novost smo letos k sodelovanju povabili fundacijo Z glavo na zabavo. Festival ŠVIC zavzema stališče, da je 
prekomerno uživanje alkohola zdravju škodljivo, zato želi obiskovalce osveščati o škodljivih posledicah alko-
hola. 
Za dodatno popestritev dnevnega pohajkovanja po prizorišču bo poskrbelo mnogo dejavnikov. Vsi obiskov-
alci bodo lahko preizkusili slip n slide, bodypainting, tečaj salse in ŠVIC frizerja. Poleg dviga z balonom, bosta 
dnevni program popestrila Car wash ter Miss in Mister mokrih majčk. Če pa vam ne sede nič od naštetega, se 
lahko enostavno ohladite v senci ob bazenu, kjer bo DJ poskrbel za prijetne ritme …

V večernih urah nas čaka še koncertni del. Namen tega je druženje mladih med poslušanjem popularnih 
glasbenih skupin. V dvodnevnem večernem programu se bodo kot prve na glavnem odru predstavile mlade, 
še neuveljavljene slovenske skupine: SunBite, The Closhers, Alibi, BHC, PAIN IN THE ASS in Banditi. Kasneje pa 
še prekaljeni mački Zabranjeno pušenje, Šank Rock, Mi2, Zablujena generacija, DMP (Društvo mrtvih pesnikov), 
Natalija Verboten in D’NeeB.
Več na www.svic.si.

 Foto: arhiv KŠOT

FestIval švIc 09
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Zgodilo se je!
Vse se je začelo pod marelo. Pod marelo na terasi 
Klubarja v Kranju so si namreč svojo glasbeno pot 
pričeli utirati manj poznani, a kvalitetni glasbeniki. 
Da program ni povsem enoličen kaže dejstvo, da 
ga na drugi strani dopolnjujejo tisti, ki so  v svetu 
glasbe že pustili svoj pečat. Tako so Večeri z okusom 
zanimiva mešanica kvalitetne glasbe, ki nikogar ne 
bo pustila ravnodušnega.  
Pričeli smo s sestro in bratom – Severo in Galom 
Gjurinom. Odziv je bil odličen, saj je bila terasa za-
polnjena s poslušalci, ki so uživali v nežnih zvokih. 
Severa nas je s svojim prečudovitim glasom zapeljala 
v nek paralelni svet, kjer ni časa, ampak samo glasba. 
Gal jo je spremljal na kitari ter tudi sam odpel nekaj 
skladb. Dva tedna kasneje se je terasa ponovno na-
polnila, tokrat z malce drugačno publiko, ki je prišla 
poslušat Aleksandra Mežka. Ravno dobro se je vrnil 
iz Velike Britanije, ki mu predstavlja drugi dom, am-
pak njegov koncert je pričal, da ga ima slovensko 
občinstvo še vedno za svojega. Publika se je ob bolj 
znanih ritmih razvnela ter veselo pela z njim vred. 
Vse, kar se je slišalo iz terase je bilo le: »…siva pot, 
vodi me…«.  
Sedaj smo v pričakovanju nastopa Tomaža Pengova 
(11. julij ob 22h), od katerega si veliko obetamo, saj 
je konec koncev eden najpomembnejših sloven-
skih kantavtorjev. Njegovi prvi nastopi datirajo že 
v davno leto 1968, ko je igral Boba Dylana in Don-
ovana, potem je prevajal njune pesmi v slovenščino. 
Širšemu občinstvu je morda najbolj znan po sode-
lovanju s skupino Salamandra, ali pa s skupino Mladi 
levi (z njimi je posnel poznano pesem z naslovom 
Oda Ireni). Za njim bo nastopila zasedba 19. novem-
ber (25. julij ob 22h). Delujejo pod okriljem Klemena 
Terana, ki ga poznamo tudi iz skupine Joške v`n. Sku-
pina zase pravi, da so odred glasbenih prijateljev, 
zbranih za zabavo, komponiranje in stalno rekon-
struiranje obstoječega v novo in novega v obstoječe. 
Povsem drugačni ritmi pa bodo zazveneli, ko bo nas-
topila skupina Apostoli (8. avgust ob 22h). Klubar se 
bo tako zazibal v  ritmih irskega folka, bluesa, rocka 
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vecerI z okusoM poD Marelo

v bluegrass izvedbi in glasbi 70-ih let. Konec avgusta 
bomo preživeli večer v družbi zasedbe Ugo & Buh Va-
riete (22. avgust), namenjen pa bo predvsem preigra-
vanju priredb skladb iz 70-ih in 80-ih let prejšnjega 
stoletja. Za grande finale pa bodo poskrbeli Janez 
Benčina - Benč, Tomo Jurak ter Janez Zmazek - Žan 
(5. september). Vsi trije so starešine na slovenski 
glasbeni sceni, ki jih poznamo iz številnih zasedb 
– če omenimo samo najpomembnejše - Mladi levi 
(Janez Benčina), Don Mentony band, Buldožer (Janez 
Zmazek), Gu gu (Tomo Jurak).   
Več o Večerih z okusom najdeš na: www.ksk.si

 imaja.weisseisen@gmail.com
 Foto: Bojan Okorn
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PREDPOLETNO ZBIRANJE
Ko smo že vsi mislili, da je maja konec stresnih dogod-
kov…smo se na žalost zmotili. Pa ni bilo tako hudo, kot 
je slišati. Ne glede na to, da se je poletje začelo in da sem 
mislil, da za naše publikacije ne bo kaj dosti pisati, sem 
se uštel. Zato bomo tale prispevek, članek razdelili po 
»dogajalnih sklopih« in sicer:

PRIJAVA NA RAZPIS IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH 
SKLADOV
Naše tegobe so se komaj dobro začele. Prvič smo še 
prenesli podaljšanje roka za razpis, ampak ko se je to 
zgodilo drugič, nam je blio vse skupaj že malce čudno. 
Ja, moram reči, da junij ni bil nič kaj prizanesljiv (tudi 
vremensko). Pretežen del meseca smo torej posvetili 
skrajno neprijazni in za nas, navadne smrtnike, čisto 
nemogoči evropsko birokratski zadregi. Ampak smo v 
pisarni združili moči in nazadnje oddali prijavo. Zbiranje 
razpisne dokumentacije, usklajevanje številnih partner-
jev, podpisovanje konzorcijskih pogodb…da o razpis-
nem elaboratu ne izgubljam besed.
Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem akterjem, orga-
nizacijam, konzorcijskim partnerjem za vaš vsebinski in 
moralni vložek, ki ste ga prispevali k načrtovanju pro-
jekta in pisanju prijave.
Senzibilizacija sledi…tako ali drugače…:)

SVET VLADE RS ZA MLADINO
Med pisanjem prej omenjenega »zloglasnega« razpisa 
pa so tekli drugi procesi, ki so se pričeli že v aprilu in 
maju, ko smo na MSS in drugih organizacijah izvedli iz-
bor predstavnikov v Svet Vlade RS za mladino (SVRSM).
Ko smo že mislili, da Sveta ne bomo »dobili«, je pricurl-
jala zelo dobra novica o tem, da je Vlada RS le sprejela 
sklep o ustanovitvi SVRSM in imenovala njegove člane. 
Tako, da lahko z veseljem najavim, da imamo prvič v zgo-
dovini Slovenije mladi »svoj« vladni SVET! Načeloma je 
to kar velik napredek na mladinskem področju, saj smo 
s tem na nek način formalno dobili možnost odločanja 
in izražanja mnenj na najvišji državni ravni. Na prvi seji 
bomo opravili nekatere formalnosti, kot npr. sprejeli 
poslovnik Sveta, na dnevnem redu pa bo tudi Zakon o 
mladinskem delu in mladinski politiki, ki (upamo) naj 
bi ugledal luč Državnega zbora konec tega oz. začetek 
prihodnjega leta. Zakon, ki je v pripravi že nekaj let,  je 
Urad RS za mladino v sodelovanju z MSS 
in ostalimi akterji na področju mladine 
pripravil na podlagi prejšnjih osnutkov 
in Zakona o mladinskih svetih.

NAJ PROSTOVOLJEC, PROSTOVOLJKA IN PROSTO-
VOLJSKI PROJEKT LETA 2008
V juniju se je na Brdu pri Kranju pod pokroviteljstvom 
Predsednika Republike Slovenije odvijala svečana 
podelitev priznanj prostovoljcem in prostovoljkam, 
ki so bili prijavljeni na natečaj Mladinskega sveta Slo-
venije. Tako smo na MSS v sodelovanju s Predsednikom 
RS in Ministrom za delo, družino in socialne zadeve 
podelili priznanja prostovoljcem, ki so/ste celo prejšnje 
leto (in to počnete še danes oz. ste počeli že prej) vl-
agali svoj trud in energijo v najrazličnejša prostovoljna 
in družbeno-koristna dela.

HVALA:
Vsem prostovoljkam in prostovoljcem
Predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Turku in 
gospe Barbari Miklič Turk
Uradu Republike Slovenije za mladino
Ministru za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivanu 
Svetliku
Pokroviteljem in sodelujočim

EVROPSKE VOLITVE IN LETOS BOM PRVIč 
V maju in juniju pa se je ponovno pojavil duh tiste 
klasične politike in to evropskega nivoja. Pričele so se 
kampanje, pojavili so se plakati z logotipi političnih 
strank. Od vprašanja volilne udeležbe se bom distanci-
ral, zastavljajo pa se mi nekatera vprašanja. Kje je razlog 
za to, da ne gremo na volitve izraziti svoje volje, svojega 
prepričanja? S kakšno pravico se potem pritožujemo 
nad političnimi odločitvami, ki jih sprejemajo tisti, ki so 
jih drugi za nas izvolili?
Lahko rečem, da je bilo zavoljo tega tudi na MSS-ju pre-
cej pestro… Obiskali so nas kandidati političnih strank 
za evroposlance iz SD, NSi in LDS. Predstavili smo jim 
delovanje MSS-ju v Sloveniji in tudi na mednarodni rav-
ni ter jim zastavili nekaj vprašanj na temo evropskega 
sodelovanje na področju mladine. 
Vzporedno s kampanjo je potekala tudi akcija MSS-ja 
za višjo udeležbo mladih na evropskih volitvah »Letos 
bom prvič...«, v kateri smo zbirali argumente mladih za 
udeležbo na volitvah (gl.: www.mladina.info).

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

  Foto: arhiv MSS



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD RS ZA MLADINO


