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Drage kaševke in dragi kaševci, spoštovani ostali bralci.
Leto je okoli in tukaj je že 6. publikacija Kluba ajdovskih študentov 
in dijakov (KAŠ), s katero se bomo sprehodili skozi delovanje kluba 
in minule dogodke, dotaknili pa se bomo tudi nekaterih perečih 
študentskih tematik. Na samem koncu vas za popestritev čaka še 
križanka.

Za nami je še eno pestro ‘koronsko’ leto, a vendar smo ga preživeli in 
nadejam se, da bo naslednje bolj prijazno do vseh.
Na klubu smo tudi letos bili precej pridni navkljub situaciji, v kakršni 
smo. Za vas smo priredili vrsto dogodkov – tistih v živo, kjer smo se 
verjetno tudi videli, in tistih, kjer smo se gledali skozi ekrane.
Kaj prinaša leto 2022, ne moremo vedeti, lahko pa vam obljubim, 
da se bomo vsi na KAŠ-u trudili še naprej ustvarjati dogodke in 
projekte, ki bodo poživili takšno ali drugačno novo leto.

Zdaj pa, wtroci burje, uživajte v branju!

Jure Rijavec
predsednik kluba ajdovskih 
študentov in dijakov
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KAŠevci smo v leto 2021 vstopili zagnano, polni idej in v upanju na 
boljše epidemiološke razmere. Žal vstopa v novo leto nismo pričakali 
skupaj kot prejšnja leta, saj nam epidemiološke razmere tega niso 
dopuščale. Kljub temu nismo izgubili zanosa in želje po ustvarjanju 
zanimivih dogodkov za dijake in študente. 
Leto smo začeli z dogodki na spletu. Najprej smo našim članom 
ponudili serijo štirih webinarjev na temo samozavesti, Excela, 
izpitnega obdobja in duševnega zdravja. V februarju nismo pozabili 
na pustovanje in smo namesto žura v Palah imeli delavnico 
ustvarjanja pustne maske z Niko Kobol. Kaševo kulturno zimo 
smo izvedli kar na splet – nismo pozabili na vse navdušence 
računalniških iger, za katere smo organizirali KAŠev LAN Party 
na Discord serverju in popotovali na Islandijo s potopisnim 
predavanjem. Marec je zaznamovalo veliko različnih dogodkov. 
Na delavnici pripravljanja koktejlov smo se naučili ustvariti nekaj 
različnih koktejlov in se varno pozabavati vsak iz svojega doma. V 
okviru KAŠevih skodranih možgančkov smo pripravili predavanje 
na temo cepljenja proti covidu-19 in predavanje o menstrualnem 
ciklu z Alison Kogoj. Tudi letos nismo pozabili na maturante in 
smo za njih organizirali KAŠeve inštrukcije. Skozi celoten marec 
smo organizirali Športajmo s KAŠem oz. vodene vadbe. V aprilu 
smo organizirali potopisno predavanje in popotovali v Mongolijo. 
Kot vsako leto smo organizirali čistilno akcijo, ki se ji je letos v 
okviru EKO vikenda pridružilo še predavanje Zale Hrastar o izdelavi 
oblačil iz recikliranega materiala. Skozi celoten april je potekal 
KAŠev pohodniški izziv – vsak teden smo objavili nov okoliški hrib, 
študentje pa so se tja odpravili sami in z nami podelili slike. Najbolj 
pridni so dobili tudi nagrade :), prav tako nismo pozabili na veliko 
noč in pirhe ter organizirali poKAŠ jajčka, kjer smo študente povabili 
k izdelovanju zanimivih pirhov in deljenju le-teh na družbenih 
omrežjih. 

Proti poletju so se začele razmere izboljševati in tako smo lahko z 
nekaj dodatnimi ukrepi organizirali Kašev letni vrt. Prvi vikend so 
za nas zaigrali Tambura team, Čompe in Orleki. Spoznali smo se s 
pikantno kulinariko, ki nam jo je predstavil Adam Šerc, ter si ogledali 
predstavo Slovenec in pol. Drugi vikend smo preživeli v družbi 
Eve Hočevar, Domna Don Holca in Elvis Jackson. Poleg tega smo 
ustvarjali z Lično hišo, žal pa nam je v večernih urah zagodlo vreme 
in primorani smo bili odpovedati stand-up nastop. Zadnji vikend 
smo prisluhnili Martu, Batista Cadillac in Prismojenim profesorjem 
Bluesa. Zaključili smo z Literarnico na Lavriču in opisom potovanja 
po Camino de Santiago s Tjašo Blaško. 
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Čez celoten avgust je potekala že tradicionalna Kinodejka, na kateri 
smo si ogledali nekaj zanimivih filmov. Osvežili smo se v Kolpi, 
kamor smo se odpravili v okviru KAŠevega Kolpa vikenda.
Ko smo se s težkim srcem poslovili od poletja in se vrnili nazaj v 
študijske klopi, smo začetek novega študijskega leta proslavili s 
KAŠevim brucovanjem. Sprejel nas je župan Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin, zabavo pa smo nadaljevali v baru Cutty Shark. 
Da nam računalniki ne bi nagajali med pisanjem seminarskih 
nalog, smo organizirali Popravi svoj računalnik, kjer smo se 
spoznali software, hardware in pogledali, kaj gre lahko narobe in 
kateri programi so nam v pomoč. Oktober smo zaključili z vročim 
koncertom v Palah. Z nami je bil raper Drill, ki je hladen oktobrov 
večer precej ogrel s svojimi skladbami. 

Potem se je zgodila predaja vodstva, ko je Urška Čuk pozicijo 
predsednice KAŠ-a predala Juretu Rijavcu. Decembra smo 
ozaveščali o aidsu s projektom Varno s KAŠ-em, organizirali 
predavanje o stanju na trgu drog in konceptu zmanjševanja škode 
z DrogArt. S potopisnimi predavanji smo popotovali v Kolumbijo, 
Brazilijo in Venezuelo, potem pa smo se odpravili še v Kazahstan, 
Uzbekistan in Tanzanijo. S projektom Študent spravi se h sjebi 
smo opozorili na pomembnost fizičnega in duševnega zdravja, v 
okviru projekta pa smo z zavodom Empatiko organizirali delavnici 
upravljanja s časom in obvladovanje stresa. Za študente smo 
organizirali še KAŠ bowling in delavnico pripravljanja zimskih 
koktejlov. 

Žal tudi letos ne bomo silvestrovali skupaj, saj nam epidemiološke 
razmere tega še ne dopuščajo. Kljub temu se KAŠevci z zadovoljnim 
pogledom na preteklo leto odpravljamo v novo leto, ki bo polno 
novih zanimivih dogodkov in projektov, predvsem pa upamo, da 

zdravo, srečno in uspešno.
Urša Likar
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Če slučajno berete to publikacijo in še niste podaljšali članstva ali 

(buh n dej!) se sploh še niste včlanili, naj vam na kratko 
povemo zakaj si to uredite čimprej!

Članstvo v najboljšem klubu pod burjo vas nič ne stane, nimamo 
nobenih članarin ali karkoli, potrebujete samo status študenta ali 
dijaka. S članstvom ne prejmete nikakršnih obveznosti (razen da se 
udeležujete vseh dogodkov, ki jih pripravljamo za vas) prejmete pa 
same ugodnosti, kot so: subvencije za karte za kino in gledališče, 
cenejšo članarino v Lavričevi knjižnici, brezplačno rekreacijo na 
Policah vsako soboto zvečer… v glavnem veliko, vse si lahko 
preberete na naši spletni strani.

Ne skrbite ni celotna publikacija samo v namen propagiranja našega 
čudovitega kluba…samo še naslednje poglavja, ki je namenjeno 
tistim, ki želite več od članstva.
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Recimo, da ste že član najboljšega kluba pod burjo, a si želite več, 
želite kreirati projekte, ki so vam bolj pisani na kožo, mogoče si 
želite spoznati kaj novega, pa ne veste kje začeti?

No, zakaj pa se ne bi pridružili ekipi, ki se trudi ustvarjati dogodke za 
dijake, študente in širšo javnost v Vipavski dolini?

Vsak nov del ekipe predstavlja poživitev kolektiva, prinaša nov 
vpogled in nasploh ohranja ekipo pri življenju.
S tvojo pomočjo bomo lahko prirejali dogodke, ki bodo ustregli 
tvojim glasbenim ali drugačnim okusom in tako popestrili dogajanje 
v Ajdovščini in Vipavi!

Poleg kreiranja raznih projektov pa se boš morda naučil veščin, 
ki zdaj sploh ne veš, da jih potrebuješ (P.S. skupinsko delo in 
organizacija projektov, izgledajo res super na CV-ju).

Če sem te prepričal le pocukaj kakšnega KAŠevca za rokav in vprašaj 
kje in kako začeti (recimo mene na jure.rijavec@kas.si)!

se ga! ;)
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Jure Rijavec

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Ma neč ... kej ti?

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Pikantnih zadev.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Backstreet boys - I want it that way.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Teženju po poročilih in načrtih.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Dober spomin, ampak izključno za 
neumne fun facte.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Tragikomedija, Ma sej to loh jutre.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Vrana, k so kar zabavne.

Če bi bil superjunak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Zaustavitev časa ... mogoče bi ga potem 
imel dovolj.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
Keeeeeeeej vi? Ste že končali sestank?
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Simon Pavlič

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Am …

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Ne vem.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Ne obstaja.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Ničemer.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Hočem da ostane skrit, ker če ne ne bo 
več SKRITI talent …

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Dokumentarni, “Kako nastane megla”.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Sova. Je zanimiva žival, ki ji ni potrebno 
izpolnjevati takih vprašalnikov.

Če bi bil super junak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Da bi lahko plastiko na efektiven način 
spremenil v obliko, ki ne bo škodila 
okolju.

Pingvin, s sombrerom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
Paralelno vesolje pač. Njegovo vprašanje 
je: “Kje so ribe?” 



kd
o 

so
 k

aš
ev

ci

11

Barbara Bone
Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Keeje?

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Pašta. 

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Hot Chocolate: You Sexy Thing (I Believe 
in Miracles).

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Rada kej povem in povem na glas. 

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
K sm delala v baru, so mi rekli d sm hitra 
ku burja, ma ne vem, če tu pravjo vsem al 
sam meni.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Tragikomedija. Half chillin’, half stressin’, 
half makin’ math work. 

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Kšna ptica, ker zgleda kukr d se ima ful 
fajn. 

Če bi bil super junak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Letenje. Da se navežem na ptice v 
prejšnjem odgovoru ... 

Pingvin, s sombrerom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
“Jst imm tekilo, kej gremo?” Sombrero 
je mehiški, tekila pa tudi in pingvin je 
na poslovnem potovanju v Mehiki, kjer 
prodaja led za tekilo. 

Tine Mikuš
Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Jhhpp.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Pašta.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Chumbawamba –Tubthumping.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Da.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Nimam talentov.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Komedija. Lost on Earth.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Lenivec. Lenivci so mood. Al pa vidra. 
Vidre so tudi kul.

Če bi bil superjunak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Teleportacijo. Ker bi se lahko teleportiral.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
Que empiece la fiesta.
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Ines Rakar

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Makej?

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Češnje.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Thomas the tank engine – Bass boosted.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Tista, ki polovico časa ne ve, kaj se 
dogaja, čeprav stalno spremlja.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Ful dobru zmešam cedevito.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Dokumentarec Davida Attenborougha: 
Prokrastinacija v naravnem okolju.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Želva, da bi lahko v življenju končno samo 
u miru jedla solato.

Če bi bil super junak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Zmožnost imeti kvaliteten pogovor z 
mojim psom o njegovi slabi navadi 
prehranjevanja z nogavicami.

Pingvin, s sombrerom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
Vrže tekilo na mizo in reče ‘What happens 
in KAŠ stays in KAŠ’ 
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Maj Peter Pahor

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Mhm.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Arašidi

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
CSNY – Our House

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Stric iz ozadja.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Dobro kuham.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Življenje Slovenca, film noir.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Mačka. Se mi zdi očiten odgovor.

Če bi bil super junak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Obvladovanje elementov, risanka Avatar 
me je dobila že s prvo epizodo.

Pingvin, s sombrerom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
“Oprostite, kje se pride do hostla?”
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Anja Koglot

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Tkwo.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Pašta.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Frank Zappa – Jesus Thinks You’re A Jerk.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
Prepozno objavi na socialna omrežja, kr 
spi do poldne.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Imam tok malo talentov. da se s tistimi 
redkimi hvalim vsem in torej niso skriti.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Kšn indie coming-of-age film vrjetno. 
“Banana bread baking and being a moody 
fuck” (? lahko rečem fuck on the record ?) 

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Udomačena mačka. Zgleda kokr lagodno 
življenje in noben me ne proba pojest. 

Če bi bil superjunak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Teleportacija – nč več trol zame prwsm.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
Global warming is real you guys :(

Julia Štrancar

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
... 
OOOooo.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Banane.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Daniel Popović – Džuli.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a?
D težim z objave.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Loh zaspim vedno & povsod.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Če bi prou mowgla, bi npisla rajš knjigo.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Mwja mačka, k je največji crtwn.

Če bi bil superjunak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Manipulacija s časom, k mi ga zmer 
zmankava alpa ga imm preveč ob nepravih 
momentih.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
Mah karnejki .
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Urša Likar

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
...
Opala

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Pašta.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Saša Lendero - Mandoline

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a...
Po popravljanju drugih: “Urša, ne Urška!”.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...
Znam nardit ful dobro one pot pašto z 
bolonjsko :) Vsaj ena oseba lohk potrdi.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov?
Tragikomedija, Življenje ni potica.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj?
Panda, ker so kjut in lahko lenarijo in se 
valjajo vsepovsod.

Če bi bil superjunak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj?
Da bi lahko letela. To sem si zmeraj želela, 
da bi lahko letela naokrog in z višine 
gledala na mesta, vasi …

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu?
“Kej j zdej wajduci?” Pomoje j prišel žurat 
:)

Vladoša Vidic

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust 
... 
“Ne vem.” 

Brez katere hrane ne bi mogel živeti? 
Solate. 

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo...
Blank space – Taylor Swift

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠ-a... 
Ne izstopam. 

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna...  
Naj ostane skrit. 

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega 
žanra bi bilo in kako bi mu dal naslov? 
Tragikomedija. 

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil 
in zakaj? 
Naša mačka, ker zelo lepo skrbimo zanjo. 

Če bi bil superjunak, katero super moč bi 
si izbral in zakaj? 
Da bi se lahko teleportirala, ker se mi ne 
da prestavljat iz enega kraja na drugi. 

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in 
zakaj je tu? 
¿Puedo tomar una cerveza?
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Novo študijsko leto je v polnem teku in s tem tudi priložnost, da 
svoje učne navade dovršimo ali postavimo na noge. Da pa bo 
izpitno obdobje potekalo kar se da gladko, je treba svoje navade 
temu ustrezno prilagoditi že sedaj. Učenje je proces in ne nekaj, kar 
osvojimo čez noč.

1) organizacija časa
Da se boš izognil stresnemu dnevu pred kolokvijem ali izpitom, ti 
svetujemo, da si pripraviš študijski plan. Pripravi si urnik, ki ti bo 
omogočal dovolj časa za učinkovito pripravo, in ne pozabi na to, da 
je predelano snov treba tudi ponoviti. Zelo pomembno je tudi, da 
se plana držiš, a si hkrati dopuščaš dodaten čas za snovi, katerih 
kompleksnost te preseneti. Dober študijski plan ti bo pomagal, da 
boš med učenjem miren in skoncentriran, saj se ti s pripravo ne bo 
mudilo. Ne pozabi v plan vključiti tudi časa za počitek in pavze.
Če si šele na začetku vzpostavljanja študijskih navad, ti svetujemo, 
da so časovni intervali učenja na začetku krajši. Čez čas se bo tvoja 
koncentracija izboljšala, efektivno učenje pa bo zato lahko potekalo 
dlje časa na enkrat.

2) priprava okolja
Za nemoteno učenje je potrebno primerno okolje. Poskrbi, da je 
tvoja miza urejena in dobro osvetljena. Ne pozabi na prezračevanje in 
svež zrak v prostoru. Priporočljivo je tudi, da elektronske naprave ne 
predstavljajo distrakcije. Najbolje je, da telefon izklopiš ali pa pustiš 
v drugem prostoru. Če si eden tistih, ki za učenje potrebuje glasbo 
v ozadju, ti svetujemo, da si izbereš daljši set in se tako izogneš 
potrebi po menjavi pesmi. Raziskave kažejo, da k učenju najbolje 
pripomore instrumentalna glasba brez petja.

3) aktivno sodelovanje
Na predavanja pridi pripravljen kolikor se le da. S seboj imej gradivo, 
ki ga za uro predvidi profesor, pospravi telefon in sodeluj. Ko 
delaš zapiske, razmišljaj o tem, kar pišeš in logičnih povezavah ter 
smiselnosti zapisanega. V kolikor ti kaj ni jasno, se ne boj vprašati. 
Če ti na katero od ur ne uspe priti, si pravočasno zagotovi zapiske.
Aktivno sodelovanje je sicer tudi ena od tehnik učenja, a je hkrati 
tudi priprava, saj ti bo nadaljnje učenje in ponavljanje zares olajšala.
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Zgoraj navedeno so osnovni predpogoji za lažje in bolj zbrano 
učenje. Ko si na študijsko sejo pripravljen, je čas, da razmisliš o 
metodah, ki jih lahko uporabiš, da ti bo snov lažje dojemljiva in se ti 
bo prej vtisnila v spomin. Za to lahko uporabiš sledeče pristope:

1) miselni vzorci
 Prva in zagotovo najbolje poznana metoda so miselni vzorci. Ti so 
namenjenivzspostavitvi povezav med temami, boljši organizaciji, 
vizualizaciji ter povzemanju snovi. Ker gre za povzemanje, vsebujejo 
le glavne informacije in tako poudarjajo pomembnost tem.
 

2) aktivni vpoklic (“active recall”) 
Znanstveno je dokazano, da večkratno branje istega gradiva 
velikokrat rezultira v prepričanju, da prebrano obvladamo. Kar pa za 
večino ne drži. Ko snov preberemo dovoljkrat, nam samo besedilo 
postane znano, to pa še ne pomeni, da smo si vsebino zapomnili. Pri 
vsebinah, ki temeljijo na teoriji, ti svetujemo, da zapiske zapreš in 
naglas ali v mislih ponoviš prebrano oziroma snov poskušaš razložiti 
s svojimi besedami.

3) preizkus
V veliki večini učbenikov imaš po vsakem poglavju na voljo testna 
vprašanja. Ko z učenjem za dan zaključiš, poskusi odgovoriti na 
vprašanja, ki si jih pokril. Tako boš vedel, kaj ti gre dobro in v katero 
snov bo potrebno vložiti dodaten trud. Vprašanja si lahko zastaviš 
tudi sam ali se za to dogovoriš s kolegi.

Za konec bi še svetovali, da ne čakaj na motivacijo. Le-ta pride in 
gre. Disciplina je tista, ki je odvisna od tebe in je popolnoma v tvojih 
rokah. Želimo ti uspešno študijsko leto!

odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS
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stvpogled v dvodnevne dejavnosti 
na evropski mladinski konferenci
Prejšnji konec tedna sem se z Mladinskim svetom Slovenije mudila 
v enem izmed najbolj evropskih mest. Strasbourg je mesto, ki leži 
v Franciji, a tako blizu Nemčije, da je mešanica z nemško kulturo 
v tem francoskem mestu skoraj neizogibna. V času našega obiska 
je potekal mladinski dogodek European youth event 2021, ki se je 
odvijal v tamkajšnjem evropskem parlamentu.

Kaj sploh je European youth event?
Gre za dogodek, ki zbere mlade Evropejce in ga organizira evropski 
parlament od leta 2014 naprej. Gre za spodbujanje mladih k 
razmišljanju o Evropski uniji, participaciji mladih, izmenjav 
dobrih praks na lokalni ravni z namenom spodbujanja aktivnega 
državljanstva mladih Evropejcev.

Letos je bil slogan dogodka the future is ours in kot soudeleženka 
lahko rečem, da je prihodnost res naša. Glede na ogromno število 
mladih ambicioznih posameznikov,  kot se jih je prejšnji konec tedna 
mudilo v tem majhnem evropskem mestu z namenom reševanja 
problematike Evropske unije, utrjevanja kritičnega razmišljanja 
ter dodatnega izobraževanja, si niti ne upam pomisliti, da je 
prihodnost EU v slabih rokah. Na dogodku je sodelovalo 10.000 
mladih udeležencev, starih od 16 do 30 let, ki so se hibridno 
udeleževali dejavnosti. Veliko časa se so posvetili tematikam, kot so 
transparentnost, demokracija, urbanizem, kulturne razlike v EU idr.

V razmislek bralcem
Kolikokrat kot mladi državljan Evropske unije pomisliš sam pri sebi 
o delovanju EU? O tem, kaj nam nudi povezovanje držav v to celoto? 
Pomisliš kdaj, ali je res smiselno uvajati spremembe na evropski 
ravni?

S to aktivnostjo te želim spodbuditi, da ne pozabiš, da nisi le 
državljan Slovenije – temveč tudi Evropske unije!

Eva Molek

mednarodni odbor Zveze ŠKISp
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odziv na samotestiranje študentov 
in pogoj PCT na javnem 
potniškem prometu
 
Na Zvezi ŠKIS podpiramo enakopraven dostop do izobraževanja za 
vse. Trdno podpiramo cepljenje, saj je varno in učinkovito cepivo 
najboljši način, da premagamo koronavirus in naša življenja vrnemo 
v ustaljene tirnice. Pa vendar moramo še vedno upoštevati dejstvo, 
da smo vsi državljani Republike Slovenije med seboj enakopravni 
in imamo pravico izbire – to nam omogoča pogoj PCT, ki poleg 
cepljenja ali prebolenja življenje v koronačasih omogoča z možnostjo 
testiranja. Študentom je na voljo tudi brezplačno samotestiranje  v 
okviru visokošolskega zavoda, ki omogoča enakopraven dostop do 
izobraževanja. Pa vendar: ali to drži zgolj na papirju?

Študenti in študentke se s pomočjo samotestiranja res lahko 
udeležijo predavanj ali vaj, vendar hkrati izgubijo dostop do ostalih 
temeljnih storitev, ki podpirajo študijski proces – s samotestiranjem 
jim je namreč onemogočen dostop do knjižničnih storitev, 
koriščenja subvencij za subvencionirano študentsko prehrano 
v prostorih lokalov ter – najpomembneje! – dostop do javnega 
potniškega prometa, od katerega je odvisna večina študentk 
in študentov. Kako naj študentje uživajo temeljno pravico do 
brezplačnega visokošolskega izobraževanja v živo, ki jim je bila s 
samotestiranjem omogočena, ko pa zaradi zaostritve pogojev PCT 
na javnem potniškem prometu do prostorov izvedbe študija sploh 
ne morejo priti? To je že v samem bistvu popolnoma kontradiktorno 
in nesmiselno, obenem pa take odločitve le še poglabljajo dvome v 
smiselnost samotestiranja kot legitimne oblike preverjanja. Le kako 
je lahko samotestiranje ustrezen mehanizem zaščite za izvedbo dela 
v prostorih visokošolskega zavoda, na javnem potniškem prometu pa 
ne?
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Vlado zato pozivamo, da v skladu z možnostjo izvedbe študija v 
živo pod pogojem samotestiranja enak pogoj za študente uvedejo 
tudi na javnem potniškem prometu, saj lahko le na tak način 
vsem študentom omogočamo dostop do brezplačnega javnega 
visokošolskega izobraževanja v Sloveniji in ne diskriminiramo 
študentov na podlagi njihove osebne izbire, do katere imajo pravico.

odbor za socialo in zdravstvo ter 
Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS
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1. Slogan KAŠevega mercha.
2. Za katere kulturne dogodke KAŠ subvencionira karte?
6. Se mamo fajn?
9. ________ METROPOLA!

vodoravno
3. V kateri glasbeni skupini igra Matej Kompara?
4. Pri katerem športnem društvu KAŠ sofinancira vadbe?
5. Oseba, ki lahko vse zrihta in poštima.
7. Trenutni predsednik KAŠa.
8. Kdo ti vsako leto podaljša bone?
10. Najboljši KAŠev projekt.
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