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Živjo v Šodru, to smo mi!

Kaj se to pravi imeti glasilo?
Imeti glasilo se pravi imeti glas. Imeti 
glas pa ni samo po sebi umevno.

Filmi franšize Fast & Furious sicer med 
mnogimi veljajo za relativno primitivne, 
»otroške«, nerealne, ‘fantovske’ filme 
brez večjega pomena, razen na mo-
mente zanimivih scen. Sam se s temi 
opisi nikakor ne strinjam. Eden izmed 
večjih naukov, ki jih lahko povlečemo 
iz teh filmov, je to, da mora človek ime-
ti načela (code), tj. izoblikovan sistem 
prepričanj, po katerih živi. Človek, ki 
načel nima, je povprečen, mlačen in 
popolnoma nezanesljiv, saj se obrača 
po vetru. Takega človeka pa ne želiš 
imeti ob sebi v stiski. Prav na zaupanju 
in načelu družine in spoštovanja sloni 
filozofija Dominica Toretta – ta načela 
njegovo ekipo (metaforično) naredijo 
za najuspešnejšo. In ta načela (sodelo-
vanje, zaupanje, sposobnost stati 
drug drugemu ob strani) so našo vrs-
to povzdignila na vrh prehranjevalne 
verige, korenito izboljšala naš življen-
jski standard in nas poslala v vsemirje.

Kakšno vezo ima torej načelo sodelo-
vanja s Šodrom? Šodr kot glasilo Štu-
dentskega kluba Groš je zamišljen kot 
platforma, na kateri se lahko ustvari 
skupnost, ki si med sabo izmenju-
je mnenja, izkušnje, znanja. Človeška 
družba si je celotno področje znanja 
porazdelilo že stoletja, tisočletja nazaj. 
Še posebej danes pa je količina znan-
ja prevelika za obstoj v eni sami osebi. 
Tako je edino logično, da si kot druž-
ba oz. vrsta porazdelimo delo. Če se 
bomo vsi lotili vsega, bomo ostali na isti 

ravni. Če pa vsak posameznik vzame 
nase breme raziskovanja in poznavan-
ja enega samega (četudi še tako ma-
jhnega) področja znanja, bomo postali 
družba, ki ve vse – a to le ob pogoju, 
da znamo sodelovati in vsak svojo 
ekspertizo tudi uporabiti za namene 
celotne skupnosti. Tu je ključno, da ra-
zumemo distinkcijo med enotnostjo in 
homogenostjo. Biti enoten se pravi biti 
eden, biti homogen pa se pravi imeti 
sestavne dele trdno povezane med 
seboj. Enotnost predpostavlja mono-
litnost in nerazlikovanje, medtem ko 
homogenost predpostavlja pluralizem. 
Strinjati se o tem, da smo raznoliki, je 
ključno. In prav v tem duhu je zasnovan 
Šodr – koliko mladih nas je v naših treh 
občinah (Dobrepolje, Ivančna Gorica, 
Grosuplje), pa se sploh poznamo? Smo 
mladi res živi v teh občinah?

Bili so časi, ko so študentje predstavlja-
li močno družbeno skupino, sloj. V letu 
1848 so študentje na Dunaju (in kasneje 
v domovini) veliko postorili za promo-
cijo nacionalnih programov (še pose-
bej Zedinjene Slovenije). Skozi celotno 
drugo polovico 19. stoletja so pomag-
ali pri borbi za slovenski jezik v šolah, 
pri obravnavah in pogledih na politična 
vprašanja. Pred veliko vojno so z dokaj 
močnim družbenim gibanjem promo-
virali vklop v jugoslovanski prostor, a 
ob tem poudarjali kulturne razlike, ki 
pa so se – kot poudarjeno – izkazale za 
nezdružljive. Med drugo svetovno voj-
no pomnimo velik pozitiven odziv mla-
dine na borbo proti okupatorju. Vse od 
nove, druge Jugoslavije pa še vedno 
živi močno študentsko gibanje, ki skrbi 

Pozdravljeni! To je Šodr�

David Tomažin (Junc) in Jaka Trilar
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za pravice svojega statusa, ki ponos-
no skrbi za prvo študentsko radijsko 
postajo v Evropi (pustimo ob strani da-
našnje zanemarjanje RŠ); gibanje, ki 
pomaga študentom olajšati in bistveno 
bolj polno preživeti svoj študij. In če se 
kaj lahko naučimo od naših preteklih in 
resnično ne-davno umrlih prijateljev in 
»sovrstnikov« je to, da moramo držati 
vk’p. Načela Dominica Toretta sma-
tram za zdrava in ključna za preživetje 
in povzdig na višjo raven naše vrste.

Na žalost ima lahko vsaka krava svoj 
glas – za to, da imaš glas resnično 
ni potreben hujši švic. A imeti nače-
la, za katerimi stojiš, ta načela ljudem 
priznati in jih soočiti z njimi, ta načela v 
svetu udejanjati in aplicirati, pa pome-
ni povsem drugačno zgodbo. Stati inu 
obstati pravimo Slovenci. MI2 pravijo 
Vstati in obstati, s čimer opozorijo še na 
prvo stopnjo procesa: naprvo je treba 
vstati (začeti oblikovati sistem načel), 
nato stati (sistem načel izoblikovati in 
dokončati) in na koncu obstati (ta nače-
la aplicirati in skrbeti za njih delovanje). 
Imeti glasilo se torej pravi vstati – to je 
le podlaga na kateri lahko, smemo pa 
tudi moramo stati študenteraj, dijaki in 
ostala mladina. Nočemo, da nastane 
vtis, kot da se taka platforma šele ob-
likuje. Ne, ne. Mladina je v občinah, ki 
jih pokriva Groš, aktivna že vrsto let. S 
Šodrom je vzpostavljena le drugačna, 
bolj konservativna vrsta platforme za 
nas mlade – tj. knjižna, realna in ma-
terialna oblika. Če nas je mladih v teh 
občinah že toliko, mar ni edino prav, da 
se nas sliši? Le če bomo stalno tekli, 
bomo lahko ostali na istem mestu, ker 
če bomo nehali teči, bomo začeli naza-
dovati (Alica v čudežni deželi). Šodr naj 
bo naš glas, podlaga na kateri izvemo 
drug za drugega, za vrstnikovo mnenje 
o slovenski zunanji politiki zadnjih de-

setih let, za fotografije, posnete na tvo-
jem izletu v tujino, za tvojo poezijo, za 
tvojo recenzijo aktualnih novoizdanih 
albumov, za tvoje mnenje o filmu, ki 
se predvaja v kinu, za tvoj način kuhe 
kave, ki pomaga pri učenju, ali karkoli 
drugega zanimivega, kar počneš v živl-
jenju. 

Groš smo vsi mladi naših občin – vk’p 
mormo držat. Če ne bomo poskrbe-
li zase, ne bo za nas poskrbel nihče. 
Zato nas mlade resnično spodbujam 
k objavljanju prispevkov v našem (res-
nično našem v pristnem pomenu be-
sede »naš«) glasilu, ki se z razlogom 
imenuje Šodr. Naj ustvarimo unikatno 
kulturo mladih naših občin, ki bo razvi-
jala svoj potencial in aktivno sodelova-
la pri aktualnih družbenih in drugačnih 
problemih in njih rešitvah. Naj to ne 
bo kraj pritoževanj, ozmerjanj, izgovo-
rov ali verbalnih napadanj, pač pa naj 
bodo objave v Šodru že v principu na-
prednejše s svojo ponudbo rešitve in 
ne odpiranju starih ran. Kot vemo mora 
junak za doseg cilja svojega potovan-
ja sposoben obvladati oba svetova, 
združevati mora nasprotja in predstavl-
jati vezivno tkivo teh nasprotij, ki šele 
zaradi njega lahko delujejo skupaj. Naj 
bo Šodr to vezivo, mi pa poskrbimo le 
za to, da bomo gor stali in tudi obstali.

David Tomažin – Junc
 

Zakaj imeti svoje glasilo

Medtem, ko je Junc dobro obrazložil 
kaj pomeni imeti svoje glasilo, pa se 
sam podajam na polje zakaj je pomem-
bno, da imamo svoje glasilo. To se bo 
sicer do določene mere navezovalo na 
Junčevo razmišljanje, ampak po neko-
liko drugi strani. 

Predvsem mladi smo se že navadili, da 
so nenehne spremembe del našega 
življenja in to je v neki meri tudi prav. 
Pri mladih pa mora obstajati tudi nekaj 
stalnic. Ena izmet teh je kritično vred-
notenje dogodkov okoli nas. Ne krit-
icistično, ampak kritično, s pozitivno 
in negativno kritiko. Za razvijanje tega 
segmenta pa potrebujemo svoj pros-
tor – fizični, kjer se lahko združujemo 
in svoje mišljenje predebatiramo ob 
prostočasnih dejavnostih, ter spozna-
vamo somišljenike in nasprotna mnen-
ja, - virtualni, ko fizični umanjka in ga ta 
nadomesti ali zgolj dopolnjuje; politični 
- kjer nam je omogočena participacija 
in smo pri njej tudi zaželeni, torej par-
ticipaciji vseh vrst, kjer nam je (ali bi 
nam moralo biti) omogočeno odločan-
je in soodločenje o naši usodi ali de-
javnostih, tu ni izpuščena participacija 
pri študentskih in mladinskih organi-
zacijah in kot zadnje medijski prostor, 
kjer lahko vse ideje in težave iz naših 
zaletavih glav tudi izrazimo in jih damo 
videti drugim, za njimi stojimo ter jih 
kasneje reflektiramo. 
Tudi, če pri ostalih točkah zapisanih v 
prejšnjem odstavku vsaj v našem okol-
ju še vedno obstaja manko, pa smo 
se odločili, da se bomo mi lotili prav 
tega zadnjega. Zakaj? Prav je torej da 
se vrnem na začetno vprašanje – za-
kaj imeti svoje glasilo? Zakaj je to tako 
pomembno? Zakaj ravno zdaj? 

Povod, da smo se odločili ustvariti naše 
skupno glasilo, ki je pohitril proces in 
nas »nabrcal v rit« so bili dogodki, ki 
so se dogajali okoli ugašanj (v Mari-
boru) in slabitve finančnega stanja (v 
Ljubljani) medijem, ki naj bi bili namen-
jeni mladim. Ob tem je sledil premis-
lek koliko je še medijev, ki resnično 
pokrivajo mlade in te niso zbanalizira-
ni zgolj na »študentski lajf« v smislu 

žuranja, zabave, družabnih omrežij itd., 
npr. Mladina, pa naj se z njenimi zapisi 
strinjamo ali ne, že dolgo ni več pred-
vsem glasilo mladih. K naši odločitvi pa 
je pa je botrovalo tudi stanje v slovens-
ki medijski krajini, saj se že vsak medij 
ločuje in gleda na dogodke po svoje, 
torej jih vidi črno ali belo (pustimo ob 
strani kakšno drugo barvo), ali pa je 
vsaj v drugih medijih predstavljen tako. 
Skrajna delitev tako ne omogoča, da 
nas ne bi zato, ker nas ob pisanju vodi 
le naša zelnata glava, naše pisanje 
negativno zaznamovalo tudi v prihod-
nosti. Za konec pa se seveda soočimo, 
da je področje Dobrepolja, Grosuplja 
in Ivančne Gorice zelo slabo medijs-
ko pokrito kar se tiče lokalnih medijev. 
Vsaka občina ima sicer svoje glasilo, 
vendar ne obstaja niti regionalno glasi-
lo, kjer bi bilo mogoče odkrito pisanje 
o svojih mišljenjih, kolumnah, odkritjih, 
uspehih, pač pa so glasila prilagojena 
lokalni oblasti. Za nacionalne medije 
pa razen velikih zgodb, seveda nismo 
dovolj pomembni. 

Vse zgoraj opisane značilnosti današn-
jega časa in stanja kažejo na poman-
jkanje medijskega prostora za kritično 
mišljenje mladih, to zasedajo oglasni 
bloki ter izdelana ali namišljena spoliti-
ziranost. Večkrat se torej zgodi, da 
članki, ki jih spišemo mladi niso objavl-
jeni in so »bremzani« ali pa postavljeni 
na »skrite strani«, celo popravljani in to 
včasih morda celo v isti številki medija, 
ki poudarjeno piše o mladih, ampak o 
njih brez njihove vključitve. Ker se je to 
aktivistom Študentskega kluba GROŠ 
dogajalo večkrat, tudi na lokalni ravni, 
smo prepričani, da se dogaja tudi os-
talim mladim. Menimo, da je sredstva, 
ki jih pridobimo v določeni meri smisel-
no preusmeriti v to, da mladim damo 
glas in njihovo mnenje postavimo na 
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glavne strani. Če se trudimo, da nam 
mladim ustvarjamo prostor za pros-
točasne dejavnosti, oživljamo lokalno 
okolje, kjer se lahko mladi spoznavajo 
in debatirajo, ponujamo odprt prostor 
glede udejstvovanja v našem društvu, 
potem je nujno, da ta prostor damo 
mladim tudi v medijih, saj ta zaenkrat 
ne obstaja ali celo ne obstaja več. 

Zato potrebujemo mladi svoj medij, 
medij v katerem lahko izražamo svoje 
mnenje in prek tega razvijamo svoje 
kritično mišljenje in smo kritični tudi do 
sebe, naše organizacije in naše gener-
acije. 

Želim si, da je ob današnjem izidu in bo 
ŠODR medij, ki nam študentom in dija-
kom ter nasploh mladim ponuja pros-
tor za naše izražanje. Izražanje o vsem, 
naj si bo to o tem zakaj se nam zdi svet 
pravičen ali ne, o tem da smo začeli 
nov projekt, o tem, da nas moti, da le-
tos drevje tako zgodaj cveti, o mladins-
ki politiki, o politiki nasploh, o domačih 
živalih, izboljšavah v našem lokalnem 
okolju, življenju s starši, medgener-
acijskem sodelovanju, o tem kako 
popraviti telefon, našem strokovnem 
področju, ki ga študiramo, dogodkih, 
psihoaktivnih substancah, ekologiji, 
nastopu glasbene skupine… torej vsem 
kar nam pade na pamet in se nam zdi 
o tem vredno govoriti in podariti svoj 
čas v pisanje. Naj bo ŠODR prostor, naš 
odr’ in naj poleg vsega drugega izraža 
naše razmišljanje o družbi. 

Jaka Trilar

Predstavitev Študentskega 
kluba Groš
Študentski klub GROŠ je mladinska or-
ganizacija, katere osnovna naloga je, da 
študentom in dijakom iz upravne enote 
Grosuplje nudi obštudijske dejavnosti, 
preko katerih omogoča povezovanje, 
ugodnosti in zabavo. Z različnimi pro-
jekti pokriva številna tematska področ-
ja kot so npr. izobraževanje, športni in 
kulturni dogodki, projekti s socialno 
noto in pa seveda tudi zabave. V okviru 
delovanja aktivisti v klubu nabiramo iz-
kušnje za življenje, informiramo mlade 
in sodelujemo v lokalnem okolju, ki 
zaobjema občine Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje.
V zadnjih nekaj letih smo izpeljali šte-
vilne uspešne projekte. V največji 
uspeh si gotovo štejemo organizaci-
jo koncerta ob 20. obletnici kluba, 
na katerem so nastopili Mi2, S.A.R.S., 
Lumberjack in Zgrešeni primeri. Ak-
tivisti smo organizirali celotno shemo 
poteka koncerta, postavitev prizorišča, 
ozvočenja, varnostno in redarsko služ-
bo in še vrsto drugih reči; seznam za-
dolžitev je bil neskončno dolg. Dolge 
ure dela, načrtovanja, hitenja z enega 
na drugi konec in nervozne minute 
čakanja, pa so bile resnično poplačane. 
Kot ekipa smo delovali brezhibno, 
med nami so se spletle še močnejše 
prijateljske vezi, delovali smo kot že 
dolgo utečen stroj in s takšnim delom 
sedaj tudi nadaljujemo. 
Med ostalimi dolgoletnimi projekti so 
prednovoletni izlet v prazničnem de-
cembru, zimski smučarski izleti, pus-
tovanje in deljenje krofov, izlet v Gar-
daland, karting, izlet na reko Kolpo, ob 

dnevu žena aktivisti razveseljujemo 
občanke vseh treh občin z vrtnica-
mi, poleg tega pa vsako leto na ma-
terinski dan obdarimo deset mladih 
študentskih družin z boni ene izmed 
otroških trgovin ter s številnimi prak-
tičnimi darili. Čez leto se poleg stalnih 
projektov odvijajo tudi novejši, med 
katere sodijo npr. tečaja za čoln in mo-
torno žago, paintball, bowling, Burger 
vikend in drugi.
Pred začetkom epidemije, ki je žal 
ne moremo zanemariti, smo začeli 
tudi z izvajanjem družabnih petkov z 
namenom, da GROŠ postane prostor 
za druženje mladih. Tako smo se nekaj 
zaporednih petkov zabavali ob družab-
nih igrah, namiznem nogometu, pika-
du, karaokah ter pijači ali dveh. Seveda 
smo pripravljeni, da takoj, ko bo možno 
družabne petke spet začnemo izvajati, 
saj jih bomo vsi gotovo zelo veseli!
Za dijake že nekaj let zapored organi-
ziramo brezplačne priprave na matu-
ro in pripravo na esej v sodelovanju z 
Mestno knjižnico Grosuplje, in sicer z 
željo, da bodo priprave potekale čim 
bolj gladko ter da bodo maturantje us-
pešno opravili maturo in se vpisali na 
izbrani faks. 
Tekom leta pa so članom prav tako 
ponujene številne ugodnosti; poleg 
možnosti udeleževanja dogodkov po 
subvencionirani ceni imajo pri loka-
lnih ponudnikih tudi določene popuste 
(popust pri lokalni cvetličarni, avtos-
ervisu, okoliških fitnesih, članarini za 
knjižnico…), ena izmed uporabnejših 
ugodnosti pa je zagotovo brezplačno 
tiskanje in vezava študijske literature, 
ki jo lahko dijaki in študentje izkoristijo 

Ej, kaj sploh je Študentski klub Groš?

Anamarija Ahlin
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kar na klubskih uradnih urah. 
Seveda se je v preteklem letu situaci-
ja malce postavila na glavo, saj smo 
morali projekte seliti na splet, pa smo 
kljub temu uspešno izvedli cel kup 
projektov; na primer potopisna preda-
vanja, Erazmus večere, sproščujočo 
jogo, tečaj ruščine... Prvič smo podelili 
Groševe štipendije, da priskočimo na 
pomoč študentom in dijakom, ki so 
imeli stisko predvsem zaradi posledic 
epidemije. Ob koncu leta pa smo vse 
člane razveselili z novoletnimi voščil-
nicami. 
V tekočem letu neučakano čakamo 
poletje, ko upamo, da bo situacija 
spet dopuščala izvedbo projektov in 
druženj v živo.

Si želiš pridružiti ekipi?
V Študentskem klubu GROŠ je približ-
no 25 aktivistov, ki smo vedno veseli 
novih obrazov in svežih idej. Izkušenj 
ne potrebuješ, saj so študentski klubi 
namenjeni ravno temu, da se skupaj 
česa novega naučimo. Naši aktivisti so 
dijaki, ki imajo tudi prav svojo dijaško 
sekcijo, in študentje iz vseh možnih 
študijskih smeri od  strojnikov do so-
ciologov. 

Kaj dela Grošev aktivist?
• Organizira projekte
• Dela na uradnih urah, kjer vpisuje nove  

člane in izdaja kupone za ugodnosti
• Se udeležuje sestankov 
• Išče nove ideje za projekte in ugodno-

sti
• Skrbi za povezovanje z drugimi društvi

Aktiviste sprejemamo celo leto, saj je 
vsak trenutek pravi, da se vključiš v ak-
tivno pripravo projektov za vse dijake 
in študente v občinah. Če imaš ideje, 
si pripravljen delati v super ekipi in se 
zraven rad tudi dobro pozabavaš in 

nasmejiš, potem se lahko kadarko-
li javiš Anamariji na: anamarija.ahlin@
klub-gros.com ali na 041 358 392, kjer 
boš dobil še vse dodatne informacije.

Ko nadobuden dijak postane študent, 
se mu porajajo različna vprašanja. Na 
primer kako bo tekom študija prihajal 
do fakultete, kje bo živel, kako se bo 
prehranjeval, kje bo spil kakšno pivo 
s prijatelji, kakšna je zahtevnost tre-
nutnih predmetov, kaj pomeni krati-
ca IJPP, zakaj dobi študentske bone 
le za delovne dni ipd. Vendar se mu 
tekom študija slej ko prej pojavi še 
eno vprašanje, vprašanje na katere-
ga si skoraj vedno le delno odgov-
ori, saj odgovor zahteva precej več 
možganskih kapacitet in naš heroj nima 
časa se ubadati s kraticami, ki vsebuje-
jo veliko š-jev, s-jev in so na prvi po-
gled enake in precej nezanimive. Zato 
sem se odločil, da pomagam in razlo-
žim »po študentsko« mladim korenja-
kom kaj za vraga je ŠOS.
Na njihovi spletni strani piše, da je Štu-
dentska organizacija Slovenije sta-
novska organizacija vseh slovenskih 
študentk in študentov ter se kot 
taka zavzema za uresničevanje in 
varovanje njihovih interesov 
in potreb na slovenskih 
fakultetah, akademi-
jah, visokih in višjih 
strokovnih šolah 
ter visokošolskih 
zavodih v tujini. To nam ne pove 
nič konkretnega zato sem se odločil, 
da entitete, ki jih združuje 
Študentska organizacija Slovenije 
prikažem kot »marelo«.

Torej naša »marela« povezuje 
štiri organizacijske oblike, te so Svet 

ŠOLS (Študentske organizacije loka-
lnih skupnosti), ŠOULJ (Študentska or-
ganizacija Univerze v Ljubljani), ŠOUM 
(Študentska organizacija Univerze v 
Mariboru) in ŠOUP (Študentska orga-
nizacija Univerze na Primorskem). Pa 
obravnavajmo vsako entiteto posebej.

Svet ŠOLS
Pa začnimo z najbolj zapleteno, Svet 
ŠOLS povezuje vse študentske klube 
s statusom ŠOLS. Status ŠOLS pa ima-
jo vsi študentski klubi, ki imajo na ob-
močju upravne enote, ki jo pokrivajo, 
vsako leto, po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije za preteklo 
leto, vsaj 15 odstotkov študentov član-
ov. Zato ste mogoče zasledili, da klubi 
vsako novo študijsko leto privabljajo 
lokalne študente k vpisu, saj si tako 
zagotovijo financiranje s strani ŠOS. 

Če študentski klub ali društvo nima 
statusa ŠOLS mu financiranje s stra-
ni ŠOS ne pripada. Trenutno ima 51 

študentskih klubov status ŠOLS.
Študentski klubi pa se med 

seboj tudi povezujejo 
v Zvezo ŠKIS (Zve-

za študentskih 
klubov Sloveni-
je). Sama Zve-

za Škis ne spada striktno pod našo 
»ŠOS marelo«, je pa res da je majhen 
del ŠOS sredstev namenjen zvezi, ki 
združuje več kot 50 odstotkov klubov 
s statusom ŠOLS. Danes so vsi klubi s 
statusom ŠOLS v Zvezi ŠKIS. Tako da 
Zveza ŠKIS vseeno posredno dobi del 
financiranja s strani ŠOS. V Zvezi ŠKIS 

je 58 študentskih klubov.
Naš lokalni študentski klub GROŠ je v 

Študentska marela

Samo



12

Svetu ŠOLS in v Zvezi ŠKIS.

ŠOU v Ljubljani
Študentska organizacija Univerze v 
Ljubljani, združuje 26 članic Univerze 
v Ljubljani in Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije. Štu-
dentje tako avtomatsko ob vpisu v eno 
izmed teh izobraževalnih centrov pos-
tanejo člani ŠOU Ljubljana.
Njihov najvišji organ je študentski zbor, 
v katerem so predstavniki posameznih 
fakultet, ki so izbrani na dvoletnih štu-
dentskih volitvah. Študentski zbor iz-
voli predsedstvo, ki ga skupaj s šestimi 
vodji resorjev vodi predsednik. Znani 
pa so tudi po svojih zavodih Študents-
ki kampus, Radio Študent, Zavod Ker-
snikova ipd.

ŠOU v Mariboru
Študentska organizacija Univerze 
v Mariboru, podobno kot ŠOU LJ, 
združuje 17 članic Univerze v Mariboru. 
Študentje avtomatsko ob vpisu v Uni-
verzo postanejo njihovi člani. Njihov 
najvišji organ je študentski zbor, ki iz-
voli predsedstvo.

ŠOU na Primorskem
Študentska organizacija Univerze 
na Primorskem, združuje 6 članic 
Univerze na Primorskem. Študentje 
avtomatsko ob vpisu v Univerzo pos-
tanejo njihovi člani in so organizirani na 
podoben način kot prej omenjeni štu-
dentski organizaciji.

Vse zgoraj omenjene entitete se , tako 
kot študentje, ukvarjajo z različnimi po-
dročji. Na primer neformalno in formal-
no izobraževanje, sociala, šport, zaba-
va itd. Zato močno priporočam, da jih 
vsak študent tekom študija spremlja in 
poizkuša čim bolj aktivno udejstvovati 

v njih. Študentsko organiziranje je zara-
di svoje raznolikosti izjemna priložnost, 
da postane študentska odskočna des-
ka na kateremkoli področju. Poleg tega 
pa spoznaš kup novih ljudi, skleneš 
nova prijateljstva in pridobiš nove iz-
kušnje za življenje.

Kako pridem pod »marelo«?
Ne stoj na dežju! Udeležuj se volitev in 
dogodkov, ki jih pripravlja tvoj lokalni 
študentski klub ali študentska organi-
zacija tvoje univerze. Če pa imaš svojo 
idejo za dogodek, jih kontaktiraj pre-
ko socialnih omrežji, e-pošte ali jih pa 
kar pocukaj za rokav v živo. Zato stopi 
pod »marelo«, več kot nas bo, boljše in 
močnejše bo študentsko organiziranje.
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ŠK Groš – prostor za druženje 
mladih
V Študentskem klubu GROŠ verjam-
emo, da je povezovanje in druženje 
mladih v dijaških in študentskih letih 
ključnega pomena, saj ravno v teh le-
tih spletemo dolgoročna, življenjska 
prijateljstva. Vsi vemo, da se gremo la-
hko družit in klepetat v lokal ob kavi... 
no ja. Spomin na boljše čase? Kljub 
temu smo mnenja, da v upravni enoti 
Grosuplje primanjkuje prostora, v kate-
rem bi se lahko družli vsi mladi. S tem 
ciljem smo leta 2019 začeli s prenovo 
prostorov, ki je se močno zavlekla (ups). 
Čas, ki smo ga imeli v vseh karanten-
ah, smo izkoristili, da projekt končno 
zaključimo. Posvetili smo se temu, da 
prostore ŠK GROŠ naredimo barvne, 
odpikane, domače in predvsem – štu-
dentske! Prvi večji poseg v postor je bil 
vsekakor grafit, ki ga je ustvaril Fkkne, 
umetnik doma iz Ljubljane, vendar po 
srcu večni študent iz Lobčka. Ob ust-
varjanju mu je pomagala tudi aktivist-
ka Eva, ki z veseljem ustvarja. Njune 
umetnine najdete na Instagram profilih 
@maticskulj in @drawing.by.eva. Grafite 
si boste lahko ogledali sami, zaupamo 
vam le to, da na njem najdete tudi naši 
prenovljeni maskoti – muco in slončka.

Z vsemi manjšimi in večjimi popravki, 
prostor danes dobiva končno obliko 
in mi se neizmerno veselimo trenutka, 
ko bomo lahko odprli prenovljene pro-
store in vas vse povabili na družabni 
petek! Z veseljem vam prvo podobo 
kluba predstavljamo na fotografijah, 
veselimo pa se trenutka, ko bomo na 
slikah lahko tudi mi, dijaki in študentje! 

Družabni petki
Projekt Družabni petki smo začeli v 
začeku leta 2020, tik pred začetkom 
pandemije in vsak zaporedni petek se 
je v prostorih nabralo več in več dijakov 
ter študentov. Nad željo po druženju 
mladih smo bili navdušeni, niti približ-
no si nismo mislili, da nas bo toliko! 

Družabne petke v polnem teku načr-
tujemo takoj, ko bo to mogoče. Za ak-
tivno druženje imamo na voljo ročni 
nogomet, pikado in kup družabnih iger 
(Activity, Twister, Monopoly, tarok...). 
Seveda lahko pridete tudi samo na pi-
jačo, saj bo v tem času odprt tudi šank, 
s študentom in dijakom prijaznimi ce-
nami. V tem času bomo tudi redno 
postregli z zanimivimi vsebinami, od 
potopisnih predavanj do degustacij. 
Našla pa se bo tudi priložnost tudi za 
kakšno spontano zabavo.

Za najbolj ažurne informacije redno 
spremljajte naše socialne profile, veste 
kje nas najdete! @sk.gros

Se vidimo v Grošu!

Anamarija Ahlin
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Besedi študent-ka in družina navadno 
nista dve besedi, ki bi si ju predstavl-
jali skupaj. Morda smo vsi na začetku 
svoje študentske poti imeli v mislih, 
da bomo mirno dokončali študij, vmes 
potovali in raziskovali svet, obiskovali 
koncerte, Groševe dogodke, skratka, 
uživali v študentskem življenju. Včasih 
nimamo vpliva na to, na katero pot nas 
bo življenje vodilo. Imamo pa moč, da 
izberemo, kako bomo po poti hodili in 
kako si bomo med seboj pomagali. 
Študentske družine so tiste, kjer je 
mama ali (tudi) oče še študent/-ka, to-
rej še nezaposlen/-a in šele na poti do 
materialne in finančne neodvisnosti. 
Zavedamo se, da so med nami tudi 
študentske družine, in v želji, da bi jim 
ponudili podporo, v Študentskem klu-
bu GROŠ organiziramo že tradicionalni 
projekt s socialno vsebino – Groševe 
mamice in oč. V sklopu tega projek-
ta vsako leto desetim mladim štu-
dentskim družinam podarimo bone za 
otroško trgovino Baby Center in trgov-
ino DM v Grosupljem v vrednosti 100 
evrov, vedno pa dodamo tudi nekaj 
praktičnih darilc.
Na razpis se lahko prijavijo mamice ali 
očki z veljavnim statusom študenta in 
potrjenim članstvom v Študentskem 
klubu GROŠ za tekoče leto. 
S projektom želimo s finančnega vidika 
vsaj malo olajšati začetek starševske 
poti mladim družinicam, še posebno 
v letošnjem letu, saj so mlade starše 
zaostrene epidemiološke razmere 
postavile še pred večje ovire.

Groševe mamice in očki

Dobrodelna akcija Manj svečk za 
manj grobov poteka v prazničnem 
obdobju prvega novembra. S svojim 
dobrodelnim namenom akcija oza-
vešča k zmernejši uporabi sveč, ki kot 
odpadek močno obremenjujejo okol-
je. Ideja za akcijo je dozorela leta 2009 
v Zagorju, od kjer se je do sedaj razširi-
la v 19 občin po Sloveniji. Tako vsako 
leto po celi Sloveniji v akciji sodeluje 
več kot 140 različnih organizacij in 500 
prostovoljcev. Študentski klub Groš 
se je tej druščini pridružil leta 2014, ko 
smo s skupnim namenom akcijo prvič 
izvedli v občini Grosuplje in občini Do-
brepolje. 
Nekdanjega predsednika Groša Uroša 
Vodopivca in svetnika Ambroža Voleka 
je z akcijo seznanil njun znanec in kro-
vni koordinator akcije Primož Jelševar. 
Iz takratnega upravnega odbora se je 
njima pridružil še Lovro Trilar, ki je prev-
zel koordinacijo akcije v Grosupljem, 
Ambrož pa je prevzel Dobrepolje. 
Poiskalo se je primeren namen, našlo 
prostovoljce in akcija se je začela. Ak-
cija je bila v našem okolju že prvo leto 
dobro prepoznana in sprejeta. Zbralo 
se je neverjetnih  3936 €, s katerimi se 
je pomagalo družini bolnega dekle-
ta, ki je v tujini potrebovala zahtevno 
zdravljenje tumorja na možganih. Ker 
je bilo sredstev več, kot jih je deklica 
potrebovala, se je družina manjšemu 
deležu odpovedala in z njim se je kupi-
lo še nujno potreben laboratorijski stol 
za zdravstveno ambulanto na Vidmu v 
Dobrepolju. Od takrat naprej se je ak-
cija tradicionalno odvijala 31. 10. in 1. 11. 
na pokopališčih Grosuplje, Šmarje Sap 
in  Videm. Prostovoljci na pokopališčih 

ali v njihovi neposredni bližini postavijo 
stojnice, kjer lahko obiskovalci names-
to nakupa sveče darujejo poljuben 

znesek za aktualen namen in v zameno 
prejmejo zastavico sočutja, ki jo lahko 
odnesejo na grob. Vsa zbrana sredstva 
so na koncu komisijsko prešteta in pre-
dana namenu akcije  .
Naslednje prelomno leto je bilo 2019, 
ko se je občinama Grosuplje in Dobre-
polje pod okriljem Groša pridružila še 
občina Ivančna Gorica s pokopališčem 
v Šentvidu pri Stični. S tem je Študentki 
klub Groš v akciji Manj svečk za manj 
grobov priključil vse tri občine, v kat-
erih deluje. Tisto leto je bilo za nas re-
kordno, sej se je za namen rehabilitaci-
je po možganski anevrizmi mladega 
dekleta v dveh dneh nabralo kar 6294 
€.  Lansko leto pa se na žalost zaradi 
vsem znane epidemije akcija v tradi-
cionalni obliki ni izvedla. Vsa sredstva, 
zbrana preko spleta in SMS sporočil, so 
se tokrat namenila za dodatno opremo 
helikopterske enote nujne medicinske 
pomoči. V petih letih je bilo tako samo 
pod okriljem Groša zbranih več kot 15 
000 €, na območju cele Slovenije pa 

Manj svečk za manj grobov

Aleša Palčič Lovro Trilar
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Epidemija postaja vsakdanja

18

kar preko 100 000 € .
Za dosedanje sodelovanje se zahval-
jujemo vsem do sedaj sodelujočim 
organizacijam in še posebej vsakemu 
posameznemu prostovoljcu. Brez njih 
akcije ne bi bilo . Kljub lanskemu izpa-
du pa se v letošnjem letu nadejamo 
boljših razmer, v katerih bodo lahko 
naši prostovoljci pričakali obiskovalce 
pokopališč in jim v zameno za dar 
ponudili zastavico sočutja.

O tebi sanjam vsako noč.
Nebrzdana zvestoba

reže me kot oster meč,
pa pride ne do tebe.

Če bi mogel, bi prespal,
če bi moral, bi odšel.
A če smel bi te ljubiti,
sanjal bi te vsako noč.

-
Jakob Barbo
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»Smo ena od vodilnih držav v Evropi, 
ki je zmožna ponuditi izobraževanje 
na daljavo v tem trenutku, kar pome-
ni, da so vsi, tako učitelji kot učenci, 
usposobljeni z ustrezno komunikaci-
jsko tehnologijo, opremo, znanjem za 
to, da lahko to izobraževanje poteka.« 
- Simona Kusterc, Ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport
»Izobraževanje na daljavo na splošno 
poteka dobro in brez večjih težav, ta 
trenutek pa je to v danih okoliščinah 
najboljši možni način za zagotavljanje 
pravice do izobraževanja« - Simona 
Kusterc, Ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport
Šole so v času zaprtja vzgojno-izo-
braževalnih institucij svoj učni proces 
morale preseliti na spletna omrež-
ja. Šola na daljavo je potekala preko 
elektronske pošte, spletnih strani, so-
cialnih omrežij in spletnih učilnic. La-
hko bi rekli, da je učitelja nadomestil 
domači računalnik. Pa je tovrstni način 
izobraževanja res najboljši način zag-
otavljanja pravice do izobraževanja v 
danih okoliščinah? 
V času omejevanja fizičnih stikov med 
ljudmi in zapiranja šol tehnologija nas-
topi kot “rešiteljica”, ki omogoča na-
daljevanje učnega procesa. Obdobje 
epidemije je postalo tudi obdobje hitre 
vpeljave digitalnih tehnologij in učen-
ja, kako jih uspešno uporabljati za izo-
braževalne namene. Prehod na delo 
na daljavo je bil z epidemijo (in odločit-
vami ministrice) izsiljen. 
V obdobju, ko je izobraževanje začelo 
potekati na daljavo, se je dostop do 
tehnologije čez noč spremenil v glavni 
pogoj za izobraževanje. Po začetku 

dela na daljavo je ena glavnih nalog šol 
postala skrb za to, ali imajo učenci in di-
jaki dostop do interneta in tehnologije. 
Skrb za učinkovitost in kvaliteto učne-
ga procesa je padla na sekundarno ali 
celo terciarno mesto šolskega dela. 
Vzporedno s temi napori se je začelo 
pojavljati vprašanje o enakih možnos-
tih učencev in  dijakov. Šole so sprva 
enake možnosti razumele kot možnost 
dostopanja do interneta, a so kmalu 
spoznale, da temu ni tako. Razlike med 
učenci in dijaki, ki so bile opazne že v 
šolskih klopeh, so se v trenutku, ko se 
je izobraževalni proces prestavil na in-
ternet, povečale. Učenci in dijaki so iz 
petka na ponedeljek izgubili stik s šolo, 
stik z učitelji in strokovnimi delavci, ki 
so jim na dnevni bazi nudili pomoč in 
podporo, ki je nekateri žal ne dobijo v 
domačem okolju. Otroci, ki so že tako 
težje izražali svoje misli, mnenja, os-
ebnost, so poniknili za črno ikono na 
spletnih učilnicah. 
V času epidemije se je številnim di-
daktikom, pedagogom in strokovnim 
delavcem pojavilo  vprašanje, ali lahko 
računalnik nadomesti pomembno delo 
učitelja. Ali lahko delo na daljavo proiz-
vede iste rezultate, kot jih delo učitel-
ja? Ali lahko računalnik nadomesti 
komunikacijo, razumevanje in sodelo-
vanje, ki jih  veliko učencev in dijakov 
potrebuje? Če bi poslušali ministrico in 
si zatisnili oči, bi lahko na vsa navedena 
vprašanja odgovorili z odločnim “DA”. A 
realna situacija je daleč od tiste, ki jo 
vidimo na poročilih. Veliko otrok je bilo 
doma prepuščenih samim sebi, saj so 
starši morali nadaljevati svoje delo. Ve-
liko otrok je bilo doma lačnih, v slabih 

Epidemija izobraževanja - na kratko okoliščinah in v nespodbudnem okol-
ju. Šola lahko te negativne situacije, v 
katere so nekateri otroci postavljeni, 
omeji vsaj za osem ur na dan. Nekat-
erim otrokom teh osem ur dnevno 
predstavlja varnost in prostor, kjer la-
hko razvijajo svoje potenciale, kjer se 
lahko družijo s svojimi prijatelji in uži-
vajo v svojem otroštvu. Je v tem prime-
ru tehnologija in šolanje na daljavo res 
rešiteljica? 

Pouk na daljavo ne omogoča, da bi 
učenci in dijaki sprejeli in predelali vso 
snov. Ta primanjkljaj se bo poznal v pri-
hodnje. Prav tako predmetnik za šolo 
jasno določa, da mora biti za ures-
ničitev učnega procesa realiziranih 95 
odstotkov učnih ur, ne vem pa, ali kdo 
v državi po enem letu ve, kolikšna je 
realizacija ur pouka in kolikšen priman-
jkljaj se je pridelal. Odgovorna šolska 
politika bi morala zagotoviti kadrovske, 
finančne in infrastrukturne pogoje, da 

bi se otroci že mnogo prej lahko vrnili 
v šolske prostore. V državi bi moralo 
obstajati zavedanje, da je izobraževan-
je ena glavnih političnih in družbenih 
prioritet. Politika bi si morala prizade-
vati za čimprejšnje odprtje šol in drugih 
izobraževalnih institucij. Tako, kot nam 
manjka kompetentna ministrica, nam 
manjka tudi proaktivna politika , ki se 
zaveda, da je izobraževanje ena temel-
jnih otrokovih pravic. 
Posledice dolgotrajnega šolanja na 
daljavo so že vidne. En del Covid-19 
zgodbe je epidemiološka slika, dru-
gi del, kateremu bi se tudi morali 
posvečati, pa je ta, kakšne posledice je 
proizvedlo dolgotrajno zaprtje šol in na 
kakšen način se bodo izrazile. 

Aleša Palčič
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Bolj ko se leto nadaljuje in bolj ko ne 
vemo sploh kam gremo in kaj čakamo, 
bolj se zavedamo kaj je tisto kar res-
nično šteje. Telesna aktivnost je del 
kulture in ljudi že od nekdaj. Včasih 
je bila to obveznost, saj sta hitrost in 
moč pomenila preživetje, potem je ta 
v Rimskem cesarstvu prerastla v zaba-
vo, gledališče, in šele do nekaj deset 
let nazaj v željo. Željo po gibanju. 
V 21. stoletju pa smo se ljudje ustavi-
li. Večina nas opravlja delo v pisarnah, 
kjer od osmih zjutraj do treh popoldne 
čas preživimo sede, po vsej verjetnos-
ti, ‘’hrbtenici prijaznemu’’, posebno ob-
likovanem stolu, domov se odpravimo 
sede v avtomobilih, obiskujejemo ka-
varne, kjer pijemo kavo sede in zvečer 
gledamo TV leže. 
Ali smo res, roko na srce, preprosto 
preveč utrujeni, da bi ob vsem tem še 
telovadili?
Tako hiter, visoko-tehnološki način 
življenja je vodil in tudi pripeljal do 
globalne pandemije. Ampak ne do 
COVID pandemije. 
Pripeljal nas je do pandemije debelosti 
in fizične neaktivnosti. Po podatkih SZO 
je v letu 2016 na svetu živelo skoraj 
2 milijarde ljudi, ki so bili prekomer-
no težki, od tega 650 milijonov, ki so 
bili debeli. Okoli 400 milijonov otrok 
in mladostnikov je bilo prekomer-
no težkih in debelih, stroški, ki pa so 
posledica tega pa vrtoglavo visoki.  V 
času COVID epidemije so številke še 
poskočile in krivulja telesnih sposob-
nosti otrok je strmo padla. 
Debelost je resnično dosegla pomen 
globalne epidemije, ki pa se je zelo 

težko zavedamo, saj nima takojšnih 
posledic. Debelost in prekomerna teža 
vodita v zdravstvene zaplete, kot so 
srčno-žilne bolezni (bolezni srca in in-
farkt), diabetes, mišično-skeletne mot-
nje in tudi v nekatere oblike raka. Po 
vsem svetu vsako leto, za posledicami 
prekomerne telesne teže in debelosti, 
umre vsaj 2.8 milijonov ljudi. 
Debele in prekomerno težke osebe 
imajo povečano tveganje, da hitreje 
zbolijo za virusom SARS-CoV-2 in da 
bolezen COVID-19 pri njih poteka v 
težji obliki. Pogosteje so hospitalizirani 
in posledice bolezni trajajo dlje časa in 
so bolj zapletene. ‘’Potem, če telovad-
im ne bom nikoli zbolel’’ seveda ni res-
nična izjava, vam bo pa boljša telesna 
zmogljivost in vzdržljivost pomagala, 
pri katerikoli bolezni, zboleti z manj 
simptomi, v manjšem obsegu in z dosti 
manj posledicami ter zapleti.
Pandemija COVID-19 nam je veliko 
vzela, ampak tudi ogromno dala. Za-
vedanje, da se radi gibamo, da to po-
trebujemo in tudi več časa, ki ga lahko 
za to izkoristimo. Ker so kavarne zaprte 
je pametneje izkoristiti druženje s pri-
jatelji ob sprehodu, teku ali igranju ra-
zličnih športov. Pomembno je, da smo 
telesno aktivni in da to spodbujamo 
tudi pri drugih. Potrebno je izkoristiti 
čas in film ali brskanje po socialnih om-
režjih zamenjati za telesno aktivnost v 
naravi. Prepotite se in se zadihajte.   
Dokazano je, da telesna aktivnost že 
nizke do srednje intenzivnosti izniči 
negativne učinke 8-urnega sedenja, 
karkoli več od 60 minut pa bo samo 
še dodalo pozitivne učinke k vašemu 

Ko nismo več prepričani katera globalna 
pandemija nas bolj ogroža zdravju. Tudi če ste utrujeni, pojdite 

ven in bodite telesno aktivni. V tele-
su se bo povečala vsebnost hormona 
serotonina, ki je znan tudi kot hormon 
sreče in domov se boste vrnili veliko 
boljše volje. 
SZO priproča vadbo zmerne intenziv-
nosti od 150 – 300 min/teden ali vad-
bo visoke intenzivnosti 75 – 150 min/
teden. Naj vam ta priporočila pred-
stavljajo spodnjo mejo. 

Kaj pa, ko sem Covid-19 že pre-
bolel in bi se rad vrnil nazaj v 
svoj ritem telesne aktivnosti?
Zavedati se moramo, da je virus SARS-
CoV-2 nekaj novega in tudi zdravniki ni-
majo odgovorov na vsa naša vprašanja. 
Tako kot je potek bolezni pri vsakemu 
posamezniku drugačen, je tako tudi pri 
procesu vračanja nazaj v rutino fizične 
aktivnosti.
Ker je COVID-19, kot tudi vsako virusno 
obolenje, povezano z zapleti na srč-
no-žilnem sistemu in respiratornem 
sistemu, je pametno vračanje nazaj v 
rutino fizične aktivnosti vzeti resno. Os-
ebe, ki so razvile simptome ob bolezni 
COVID-19 imajo višje možnosti za na-
daljne zaplete, kar pa jih tudi postavi 
pod drobnogled, ko pride do vračan-
ja k telesni aktivnosti. Osebe, ki ima-
jo poleg simptomov tudi pridružene 
bolezni, so imele težji potek bolezni 
ali so bile hospitalizirane morajo pri 
vračanju k telesni aktivnosti biti še to-
liko bolj previdne. 
Hujše posledice po COVID-19 lahko 
predstavljajo vnetje srčne mišice (ang. 
myocarditis) ali različne pljučno-žilne 
zaplete.
Strategija, ki jo priporočajo v članku re-
vije The Lancet je obdobje počitka oz. 
premora od fizične aktivnosti, ki traja  

≥  10 dni od začetka simptomov plus 7 
dni od konca simptomov. 
Ob ponovnem vključevanju v vadbo 
naj vas ne bo strah. Telesna aktivnost 
je v trenutni situaciji nepogrešljiva in 
telo vam bo hvaležno, da ste ga pon-
ovno naredili odpornega. Zadihanost 
in kašelj sta popolnoma normalna 
odziva na bolezen, ki se jo preživeli. 
Ne pretiravajte, poslušajte svoje telo in 
počasi se boste vrnili do nivoja na kat-
erem ste bili pred boleznijo. Ključna je 
postopnost. Začnite z nizko-intenzivno 
vadbo (sprehodom, pilatesom ali jogo), 
kar lahko pričnete že takoj, ko se pojavi 
odsotnost simptomov in ob postopni 
krepitvi imunskega sistema nadaljujte 
v srednje- in visoko-intenzivno vadbo. 
V kolikor se simptomi poslabšajo oz. 
pojavijo ponovno obiščite zdravnika. 
Če pred boleznijo COVID-19 niste bili 
aktivni, je pomembno, da se postopno 
in počasi pričnete ukvarjati s telesno 
aktivnostjo, saj vam bodo posledice 
telesne vadbe koristile tako na po-
dročju fizičnega, kot tudi mentalnega 
zdravja, ki pa je trenutno eden izmed 
najbolj ogroženih. 
Ostanite zdravi in aktivni!

Tea Rozman, dipl. kineziologinja
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Koronavirus SARS-CoV-2 je zadnje leto 
drastično spremenil  naše življenje. 
Zaradi kompleksnosti imunologije in 
patologije je razvijanje novih cepiv iz-
jemno zapleten proces, proizvodnja pa 
je podvržena neprestanemu nadzo-
ru kakovosti. Razvoj novih cepiv teče 
po določenih smernicah, zaradi česar 
proces lahko traja več let.

Izredne razmere, kot je na primer pan-
demija SARS-CoV-2, zahtevajo neprim-
erljivo hitrejši razvoj in uveljavitev novih 
učinkovitih tehnologij na področju ce-
pljenja. Po podatkih Svetovne zdravst-
vene organizacije je trenutno v razvo-
ju še preko 200 cepiv proti COVID-19, 
nekaj več kot 60 cepiv pa je vključenih 
v klinične raziskave. Proti bolezni je 
trenutno v uporabi približno deset ra-
zličnih tipov cepiv. Eno izmed najbolj 
znanih mRNA cepiv, ki se je prvo zače-
lo uporabljati za cepljenje ljudi proti 
COVID-19, je COMIRNATY (BNT162b2), 
ki sta ga razvili farmacevtski podjet-
ji BioNTech in Pfizer. Farmacevtsko 
podjetje Moderna je prav tako razvilo 
mRNA cepivo, ki  se imenuje mRNA-
1273. 

Pri razvoju cepiv je predvsem pomem-
bno razumevanje povzročitelja bolezni 
in njegovega genetskga zapisa. SARS-
CoV-2 (angl. severe acute respirato-
ry syndrome coronavirus 2) spada 
v družino Coronaviridiae. Družina je 
pridobila ime po značilnem obroču 
glikoproteinov, ki oblikujejo krono (lat. 
corona = krona). Že vrsto let se sreču-
jemo z različnimi pripadniki te družine. 
Prvi koronavirus, imenovan IBV (angl. 
infectious bronchitis virus), je bil leta 

1937 odkrit pri piščancih, pri človeku pa 
so koronavirus prvič odkrili leta 1965. 
Poleg virusa SARS-CoV-2 sta najbolj 
znana še SARS-CoV-1, ki je izbruhnil 
leta 2003 na Kitajskem, in MERS-CoV, 
ki je bil odkrit leta 2012 v Savdski Ara-
biji.

Koronavirusi so okrogli virusi z ovo-
jnico, veliki od 120 do 200 nm. Njihov 
genom sestavlja enovijačna, pozitivno 
polarna molekula RNA, ki je največja 
med vsemi RNA virusi. Genom zapisu-
je štiri pomembne strukturne proteine:
- Protein N gradi nukleokapsido, ki ob-
daja virusni genom.
- Protein S je odgovoren za vezavo vi-
rusa na celico. Nahaja se na površini 
virusa in povzroči močan odziv gos-
titelja.
- Protein E sproži smrt okužene celice 
in sodeluje pri izstopu virusa iz celice.
- Protein M tvori lipoproteinski plašč in 
se po izdelavi zgosti na celični mem-
brani.

Virus SARS-CoV-2 vstopa v celice nos-
nožrelnega prostora in dihal, črevesja 
in v stene žil. V človeško celico vstopi 
s proteinom S, kar je krajšava za spike 
protein ali v slovenščini protein bodice. 

Pri pripravi mRNA  cepiv se delček vi-
rusne mRNA, kjer je zapis za protein 
S, izreže z encimi. Ta delček se nato 
zapakira v lipidne mehurčke oziroma 
vezikle. Ko osebo cepimo, se ti vezikli 
najprej (1) zlijejo z membrano človeške 
celice, virusna mRNA pa se sprosti v 
notranjost celice (2). Zaporedje mRNA 
se na ribosomih (celične enote, kjer se 
izdelujejo proteini) prevede v virusni 

mRNA cepiva proti bolezni Covid-19 protein S (3), nato sledi zorenje pro-
teina (4). Naše celice tako delček vi-
rusne mRNA uporabijo kot recept za 
izdelavo virusnega proteina S, ki ga iz-
postavijo na svoji površini(5) in pokaže-
jo imunskemu sistemu. Ta ga prepozna 
kot tujo beljakovino in se nanj odzove. 
Tvoriti se začnejo protitelesa, ki nauči-
jo telo zaščite pred prihodnjo okužbo. 

S cepivi izzovemo imunski odziv, ki 
nudi dolgotrajno zaščito ob ponov-
nem srečanju s povzročiteljem 
bolezni. Tako kot pri klasičnih 
cepivih, je to namen tudi mRNA 
cepiv, ki jih  raziskovalci preučuje-
jo že več let. Ob določitvi gen-
skega zapisa SARS-CoV-2 
je tako bilo možno razviti 
ustrezno mRNA cepivo, 
katerega prednost je tudi 
možnost hitre izdelave v 
večjih količinah. To pa je 
tisto, kar je v pandemiji 
zelo pomembno in zažel-
jeno.  

Sara Štebe, članica Projekta Imuno
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Duševno zdravje? Ko sem se spravila 
k pisanju tega prispevka, sem se že 
takoj na začetku soočila z dilemo, ali 
bom uspela temo duševnega zdravja 
predstaviti tako, da bo mladim zanimi-
va. Gre namreč za zelo pomemben 
del naših življenj, ki se mu danes pri-
pisuje vse več pomena, zato se  mi je 
zdelo nujno, da boste videli njegovo 
pomembnost, v tem zapisu pa vsaj ne-
kaj smisla. Po tednu dvomov v to, da 
zadevo lahko pripravim na način, ki 
vam bo všeč, sem se vseeno odloči-
la in spisala prispevek, ki bo, upam, 
vam, Groševcem in Groševkam, prika-
zal duševno zdravje v malce drugačni 
luči. Hkrati želim preko prispevka z 
vami deliti tudi nekaj svojega znanja in 
razmisleka, do katerega sem prišla v 
času študija psihologije. Tokrat pa bom 
govorila tudi o temi, ki nam, še posebej 
v teh časih, lahko vsem pride zelo prav. 
Tako da dobrodošli v segmentu za 
duševno zdravje, kjer bi želela z vami 
deliti utrinke, nasvete in strokovna 
znanja, predstavljena  malo drugače. 
Bolj za mlade. Da bomo imeli skupaj in 
vsak zase lepšo in bolj zdravo prihod-
nost!
Zakaj je pomembno, da se ukvarja-
mo z duševnim zdravjem? Je sploh 
pomembno za nas? 
Ko človek zboli, gre k zdravniku in se 
skuša čim prej pozdraviti. Čim prej vz-
postaviti fizično stanje v telesu, ki mu 
ustreza in s katerim lahko funkcioni-
ra. Kaj pa naredimo, ko pridemo do 
točke, ko trpi naše duševno zdravje? 
Mladi se vsakodnevno srečujemo z ra-
zličnimi situacijami, ki v nas prebujajo 
vrsto frustracij, nam povzročajo stres, 

nas bremenijo in nam povzročajo ne-
zadovoljstvo ter neprijetne občutke. 
Padeš izpit, doma ti težijo, ker spet nisi 
posesal, imaš zahtevno službo, s fan-
tom/punco sta šla narazen, v družini je 
nekdo zbolel … Ko se nam te situacije 
začnejo nabirati, ko nimamo več »ven-
tila«, preko katerega bi lahko sprostili 
vse te frustracije, lahko v veliki meri 
začne trpeti naše zdravje. Tako fizično 
kot duševno. Kaj takrat? Angine ne bi 
želeli kar ignorirati, zakaj imamo to-
rej občutek, da so težave z duševnim 
zdravjem nekaj, kar lahko?
V današnjem času smo v veliki meri 
naravnani k dosežkom, k individual-
izmu, k temu, da smo vedno v top formi, 
najboljši, in da nam nič ne sme priti do 
živega. Pri vsem tem pa hitro pozabi-
mo, da je del našega uspeha tudi skrb 
za naše duševno funkcioniranje in da 
težave v našem duševnem ravnovesju 
niso nekaj, česar bi se morali sramo-
vati, ampak bi morali skrb za duševno 
zdravje naslavljati, pozdravljati in se 
pogosto ter vsakič znova z veliko skrbi 
in sočutja do sebe in drugih vprašati: 
»Kako si?«. 
No, ampak kako pa se lotiti skrbi za 
duševno zdravje? Kaj lahko narediš ti? 
Najprej – začnimo se o tem pogovar-
jati. Mi smo tisti, ki lahko spremenimo 
dejstvo, da je pogovor o duševnem 
zdravju še vedno tabu. »Ampak, Maša, 
kako se lahko tega zares lotim? Daj 
mi nekaj konkretnega,« so stavki, ki 
jih velikokrat slišim. Pomembna novi-
ca – enkratnega recepta ni. Imam pa 
tokrat zate par trikcev, kaj početi, da 
boš stresne situacije lažje prenesel in 
se nanje lažje pripravil. 

Z Grošem do duševnega zdravja: 
Psihološka prožnost V tokratnem sklopu bi ti zato rada pred-

stavila psihološko prožnost (oz. rezil-
ientnost). Postati psihološko prožen je 
sicer precej dolgotrajen (a dosegljiv!) 
proces, pri katerem se bolj učinkovi-
to začnemo prilagajati na zahtevne 
in stresne situacije. Psihološko prožni 
posamezniki torej lažje in bolje deluje-
jo v stresnih situacijah – npr. so pri gori 
izpitov bolj učinkoviti , jemljejo izpitno 
obdobje kot izziv in se lažje spopri-
jemajo z negativnimi čustvi. Do psi-
hološke prožnosti sicer ne bomo prišli 
z danes na jutri, lahko pa z nekaj triki 
počasi začnemo in na njej gradimo že 
sedaj, da bodo stresne situacije v pri-
hodnosti lažje obvladljive.

V ta namen sem ti pripravila kratek 
seznam stvari, ki jih lahko narediš, in s 
tem gradiš na svoji psihološki prožno-
sti:
1� Vzpostavi trdne (prijateljske) vezi 
s posamezniki, vrednimi tvojega 
zaupanja, ki so ti pripravljeni pomagati 
in stati ob strani; druži se s prijatelji in 
družino ter v te odnose vlagaj svoj čas 
in energijo, hkrati pa sprejmi tudi njiho-
vo pomoč in podporo.

2� Poskrbi za svoje dobro počutje – 
zdravo se prehranjuj, ne pozabi piti 
vode, redno telovadi in si vzpostavi 
urnik spanja, hkrati pa poskusi z vaja-
mi čuječnosti (lahko z jogo, pisanjem 
dnevnika, vajami hvaležnosti) in ne 
posegaj (ali pa čim manj) po alkoholu 
in drugih substancah.

3� Poišči svoj smisel – pomagaj dru-
gim, bodi proaktiven, skušaj pogledati 
težavne situacije z druge perspek-
tive in se vprašati, kaj lahko v situaciji 
narediš, potem pa se je loti v manjših 
(realističnih) korakih.  Pripravi si sez-
nam korakov, ki jih boš kasneje redno 

usvajal in četudi se ti bodo (koraki) kdaj 
zdeli majhni, ne pozabi, da se še vedno 
premikaš! 
4� Spodbujaj zdrave misli – postavi st-
vari v perspektivo in skušaj zaznati, ko 
razmišljaš neracionalno; sprejmi spre-
membe, saj so del življenja, in se raje 
osredotoči na situacije, na katere lahko 
vplivaš v sedanjosti, obenem pa se uči 
iz napak (iz?) preteklosti in ne skušaj 
kontrolirati prihodnosti.

5� Če čutiš hujšo stisko, si poišči po-
moč – včasih pač ne zmoremo sami 
in s tem ni nič narobe, zato poišči 
strokovnjaka, ki ti pri tem lahko poma-
ga,* in skupaj poskusita graditi na tvoji 
psihološki prožnosti.

No, takole. To je le nekaj nasvetov, ki 
so sicer zelo splošni, ti pa vseeno lahko 
pomagajo, da stresne situacije začneš 
lažje obvladovati. Če bi želel o temi 
vedeti še kaj več, pa mi piši na masa.
androjna@klub-gros.com in z vesel-
jem s tabo delim še kakšen (dodaten) 
nasvet!

Do naslednjič! Želim ti prijetno in čim 
manj stresno obdobje. Pa ne pozabi, 
iskreno vprašanje »Kako si?« je zate in 
za druge veliko več kot le vljudna ges-
ta! Lepo bodi!

Maša Androjna, dipl. psihologinja



Premor od člankov

* Spodaj najdeš nekaj pomembnih telefonskih številk, 
na katere se lahko obrneš v primeru duševne stiske:

 
116 123 – Zaupni telefon Samarijan – telefon za klic v 
duševni stiski (24h/dan)
01 520 99 00 – Klic v duševni stiski – Psihiatrična klinika 
Ljubljana (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)
031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/
dan)
080 51 00 – Telefon za psihološko podporo ob epi-
demiji COVID-19 (24ur/dan) 
031 704 707 – Posvet – Center za psihološko sveto-
vanje 
e-svetovalnica Kameleon – brezplačno anonimno 
psihološko svetovanje (https://svetovalnicakameleon.
si/) 
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rock skupina
2� Gramoz; drobno kamenje za 
nasipanje, betoniranje
3� Mrtvim smo dlžni le ...
5� Izjemno znan grošev koktejl
8� Šrva študentska radijska postaja v 
Evropi (89.3)
10� Študentska organizacija Univerze 
v Ljubljani
11� Zveza študentskih klubov Slovenije
14� Študentski klub občin Dobrepolje, 
Ivančna Gorica in Grosuplje

ŠODR “ne tako zelo klasična” križanka
Reši križanko, sestavi geslo iz črk, ki imajo ob sebi zvezdico, in geslo ti bo 

povedalo vemočno besedo. Sudoku za korenjake

Po poti med čudne reči,
v objeme neznanih ljudi,

le da se ne bi črnilo
nad listom mi posušilo.

Le da se ne bi črnilo
nad listom mi posušilo,

iščem globlji nemir
in vse debelejši papir.

Vse globlji, globlji nemir
in vse debelejši papir…

Po poti med čudne reči,
v objeme neznanih ljudi.

-
Jakob Barbo
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Umetniško izražanje

Sem Zoja Makovec in prihajam 
iz Grosuplja. Trenutno obiskujem 
Srednjo šolo za Oblikovanje in fo-
tografijo in kmalu bom dopolnila 
18 let.

Moja največja strast je slikanje 
in kiparjenje. Najraje ustvarjam z 
Akvarelom in apoxie sculpt-om. 
Moj najljubši subjekt so konji vseh 
vrst vendar se kdaj pa kdaj rada 
posvetim tudi drugim živalim in 
ljudem. 
Ponosna sem da lahko rečem da 
sem prodala že veliko svojih del, 
imela nekaj rasztav in dobila ne-
kaj nagrad. Iskreno upam da bo 
šlo tako dobro tudi v prihodnje. 
Upam da boste uživali ob mojih 
delih.
Lep pozdrav, Zoja Makovec!

Zoja Makovec
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Tadej Strah
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V središču dogajanja

Če se še spomnite je bil začetek de-
cembra mrzel, še posebej tisti večer. 
Tako smo se zatekle v Dvorni bar (oh 
dnevi, ko so te bili še odprti). Kjer smo 
se pogrele ob kozarcu dobrega vina in 
tako se je rodila ideja o Karmelini.

Pa da ne začnemo prehitro, se najprej 
na kratko predstavimo, smo študent-
ke zaključnih letnikov in že dolgoletne 
prijateljice. Združujejo nas strast do 
narave in pohajkovanja po slovesnih 
vrhovih ter neizmerna ljubezen do 
sladkih pregreh. Kot prave sladkosned-
ke, imamo prisrčno tradicijo, da se za 
rojstni dan vsake od nas podružimo ob 
tako imenovanem »tortičnem dnevu«. 
Torej, da vam razložim naš tortični dan: 
vsako leto, ko se je bližal rojstni dan 
ene od nas smo premlevale kaj kupiti 
slavljenki, kaj potrebuje oziroma kaj si 
želi. Sčasoma smo spoznale, da s tem 
vzamemo čar našemu druženju, zato 
smo uvedle novo tradicijo. Names-
to tekanja po trgovinah, si vzamemo 
en večer in vsaka speče slastno torto, 
naslednji dan pa se sestanemo. Vsaka 
od nas prinese dva kosa in se tako med 
seboj posladkamo, ter poklepetamo 
o zamujenem. Ker se je to zgodilo le 
trikrat na leto, smo sladko druženje 
kdaj izpeljale tudi brez razloga in tako 
so naši tortični dnevi postali pogostejši.
Torej bil je hladen decembrski večer, 
ko smo se sestale v stari Ljubljani, ob 
kozarcu dobrega vina in torticah, z 
namenom, da praznujemo Jerčin ro-
jstni dan. Tokrat je Meta pripravila li-
monino torto s karamelo in praženimi 
lešniki. Torta je bila naravnost božans-
ka, le pri estetiki ni ravno pobirala na-

grad. Ker pa je naša Meta perfekcion-
istka, ji ponesrečena torta ni dala miru. 
Lotila se jo je še enkrat, tokrat počasi 
in po korakih. Ugotovila je, da je imela 
največ težav z pripravo primerne kara-
mele, s to je bilo več dela kot s samo 
torto! Zato je poskusila kupiti že v na-
prej pripravljeno karamelo, s čimer si 
je želela prihraniti nekaj časa in dela. 
Kmalu pa je ugotovila, da ponudba ni 
ravno pestra, sploh je pogrešala kara-
melo z različnimi okusi. Saj si je zamis-
lila svojo torto v drugačni različici s 
čokokaramelo. In tako se ji je porodila 
ideja o karamelnih namazih.

Ko je idejo predstavila nama z Jerco, 
sva bili naravnost navdušeni! Kmalu 
smo govorile le še o karameli, kasneje 
pa že o Karmelini. Sčasoma je karame-
la postala glavna tema naših tortičnih 
dni in smo že sanjale o Karmelini v torti, 
na piškotih, Karmelini na palačinkah in 
vafljih, na kruhu namesto marmelade 
itd. Doma so kozarčki Karmeline šli kot 
za stavo, eden na rudni rogljičkov, dru-
gi kar tako na žlico, tretji kot preliv na 
sladoledu. Kdo pa pravi, da bi morala 
biti karamela le v Twixu!

Z našim karamelnim namazom želi-
mo izpostaviti slovenske izdelke. Saj 
se nam zdi pomembno, da jemo lo-
kalno hrano in smo o tem ozaveščeni. 
S tem podpremo slovenska podjetja, 
predelovano industrijo in povečujemo 
samooskrbo. Hkrati z nakupom slov-
enskih proizvodov skrajšamo trans-
portno pot in tako zmanjšamo ogl-
jični odtis, kar je v trenutnih klimatskih 
razmerah izredno dobrodošlo. 

Kaj se je 3� decembra zgodilo v stari 
Ljubljani

Nika, 1/3 Karmeline
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Ker smo želele naš izdelek izpopoln-
iti in ga predstaviti širši javnosti, smo 
sprejele izziv in se februarja prijavile na 
tekmovanje Ecotrophelia 2021. Sedaj 
lahko tudi vi sledite naši zgodbi od zač-
etka do konca in si tako zagotovite, da 
ne zamudite nobene sladke priložnosti 
za degustacijo! Spremljate nas lahko 
na Instagramu na profilu 
@karmelina.karamela in na Facebook 
strani @Karmelina.

Pa zaključimo s kratko zgodovino, ali 
veš koliko časa se ljudje sladkamo 
s karamelo? Glede na to, da so ses-
tavine povsem preproste jo poznamo 
že dolgo in najverjetneje je nastala po 
nesreči. Nekateri pravijo, da so Arabci 
karamelo prvič odkrili okoli leta 1000. 
Vendar to je bila hrustljava vrsta kara-
mele, ki je nastala s kristalizacijo slad-
korja v vreli vodi. Torej, kako je ta post-
ala bolj mehka? Pri tem je sigurno, da 
sta bila osnovnemu receptu dodana 
mleko in maščoba, kar je povzročilo 
mazljivost. Prav tako se domneva, da 
so včasih namesto čistega sladkorja, 
za proizvodnjo karamele uporabljali 
sok sladkorne pese, saj je bil običajen 
sladkor včasih drag luksuz. Danes pa 
si lahko ta luksuz privoščite v našem 
kozarčku Karmeline!

Zgodbe ne pišem zase. Osebno ne 
potrebujem nikakršne potrditve od zu-
naj, le od znotraj, ta pa je že zdavnaj 
dosežena. Zgodbo pišem za vse take, 
kot sem jaz, za vse take, ki si želijo več 
od kajenja.
Februar 2020. Dokaj jasen dan. Pet 
popoldne. Sprehod. Prejle v trafiki 
kupljeni Marlboro ta rdeči. Grda škatla. 
Sprašujem se, kdo si je tako zelo želel 
takih grdih škatlic ... So bili obsedenci z 
zdravjem? So bili birokrati, ki slepo sle-
dijo »uradnim« politikam? So bili ljudje, 
ki želijo »dobro« kadilcem? Kakorkoli 
že, vsekakor so bili ljudje, ki ne razume-
jo dveh kompatibilnih načel: »Live and 
let live« ter »Live and let die«. Kadilec 
naj druge ne sili h kajenju, nekadilec 
pa naj druge ne sili k prenehanju ka-
jenja. Zelo preprosta zadeva, si rečem. 
Počasi se že dela tema. Kadilec že res, 
da ne sme škodovati drugemu – s tem 
je  vse lepo in prav. A škodovati sebi 
je pravica, najbolj temeljna človeški 
osebi. Izbira med življenjem in smrtjo 
je najgloblja in najlastnejša človeku. 
Kdo smo mi, da bomo  sodili človeko-
vo odločitev osrečevati samega sebe? 
In kdo smo mi, da bomo  sodili člove-
kovo odločitev škoditi samemu sebi? 
Komu kadilec dejansko škodi? Komu 
škodi kadilčev pogled na škatlico cig-
aret? Zakaj nekatere oz. državo zmoti 
embalaža, v kateri se nahajajo ciga-
reti? Mar si ne bi nagnusne embalaže 
po tej logiki zaslužile tudi embalaže 
hitre prehrane, ki prav tako škodujejo 
telesu? Mar si ne bi nagnusne prev-
leke zaslužili tudi avtomobili, ki prav 
tako škodujejo okolju in s tem nam? 
Mar si ne bi nagnusnih nalepk in opo-

zoril zaslužila vsaka boteljkabuteljka 
vina, piva in ostalega alkohola, ki je 
zaslužen za izgubo mnogih človeških 
življenj (veliko od teh nedolžnih)? Al-
kohol slovenska družba očitno toler-
ira veliko bolj kot pa cigarete; temu 
osebno rečem slaba kultura. Cigare-
ta je namreč krasen produkt, nejasen 
vsakemu nekadilcu. Pokaditi cigareto 
je ritual, obred, namenjen posamični 
uporabi ali pa skupnemu uživanju. 
Bistvo cigarete je najlepše doživeto v 
prižgani cigareti po seksu. Hkratno za-
dovoljstvo s samim sabo, pomešano z 
globokimi eksistencialnimi vprašanji, 
pregledom trenutnega življenjskega 
stanja, prežet  z užitkom tobaka, ki je 
človeku v uteho lahko bolj kot pohva-
la staršev. Cigareta je s tabo vedno in 
povsod. Do tebe je povsem neobso-
juajoča in nepohvaljaujoča. Je tam. Ob 
tebi. Nisi sam. Vse pa ima svojo ceno, 
tudi kajenje. Maši žile, veča verjetnost 
srčnih težav, zmanjša kapaciteto vdi-
hanega zraka itd. Menim, da je to tako 
splošno jasno, kot je jasno, da te pre-
komerno uživanje hitre prehrane redi 
in naredi dovzetnega za celo vrsto 
bolezni (ampak na embalažah burger-
jev ne vidiš opozorila, da grozi  tvo-
jemu življenju). In zanimivo je, kako da 
kajenje človeku   da občutek resnično 
polnih pljuč. Kajenje ima zvito naravo 
in je bog z dvojnim obrazom, kot se je 
izrazil Michel de Pracontal v knjigi Voj-
na proti tobaku. Kajenje ima svojo ceno 
tako kot marsikaj drugega, kar je drago 
človeku .
Enkrat junija 2020. Moji najljubši čiki. 
Zbudi me sonce čez reže rulet. Vs-
tanem. Obleke gor, klasika. Hit čikc 

Dobro kaditi, pa tudi dobro 
nehati kaditi
David Tomažin - Junc
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pržgat na balkončič. Dober začetek 
dneva. Res je dober. Cena kajenja se 
mi zdi smotrna. Čik me napolni z en-
ergijo (nikotinom), v teh petih minutah 
grem skozi dan, kaj me čaka, pregle-
dam novice kaj je novega v Sloveniji, 
prečekiram ceste, vidne z mojega bal-
kona, če so vse v redu. Vse je v redu. 
Čik ugasnem in gremo dalje. Kozarec 
vode za zjutrej. Ura intenzivnega bran-
ja Nietzschejeve filozofije. 2. čikec. Tu 
je treba zdaj res premislit, kako je afera 
Salome vplivala na Nietzscheja. Do-
ber čikec, veliko sem razmislil, hvala 
ti. Počitnice so, čakajo me tudi serije 
in filmi. In tako ob mnogih knjigah in 
filmih minejo ure in dnevi, ob teh pa 
se prižgejo in tudi ugasnejo mnogi 
čiki. Čiki ti dajo čas za odgovor, čas za 
razmislek. Zvečer se dobimo s prijatel-
ji. Pade kar nekaj čikov, kar nekaj šal, 
kar nekaj dobrih razmislekov, kar nekaj 
idej. Čiki pridajo duha družbi. Pridem 
domov. Pade še par serij, preberem še 
kakšno stran, odvisno od dneva. Na-
jbolj od vsega pa se v dnevu veselim 
zadnjega čika pred spanjem. Ta, dra-
gi bralec, je nekaj posebnega. Pred-
stavlja ključno misel, s katero se bom 
odpravil spat. Ta misel nikoli ni prena-
gljena, saj te čik prisili k temeljitemu 
razmisleku o misli (gori namreč nekaj 
minut). Ta dan sem šel spat z mislijo: 
a cesta kraj razdvaja, ali se kraj na njej 
enoti? Misel nekega čika samotnega 
večera junija 2020.
Februar 2021. Philip Morris Supreme 
ta kratki, še vedno; grda škatla, am-
pak ta je moja ta zadnja. Že nekaj 
časa razmišljam o prenehanju kajenja. 
Pri tem ne izhajam iz mnenja napuha 
polnih ljudi, ki vsekakor »vedo«, kaj 
je »dobro« zame. Pri tem izhajam iz 
lastne ljubezni do cigaret. Včasih pač 
pride v razmerju do razhoda, nič take-
ga. In jaz sem menil, da je že čas, da se 

razideva. Ampak to sploh ni bilo logič-
no. Kaj je namreč kaditi zgolj eno leto? 
Nič ne traja tako malo in se kar konča. 
Tu se ugriznem v jezik. Veliko stvari tra-
ja malo in se kar konča. Dolžina je rel-
ativna glede na vidik, s katerega gle-
damo. Veliko huje je namreč doživeti 
nekaj ekstremno intenzivnega v enem 
samem večeru in nato občutka niko-
li več ne (po)doživeti, kot pa majhno 
veselje doživeti stokrat zapored. Tako 
sem se predal in si priznal, da se mi 
ne godi najhujša stvar na svetu in da 
imam vseeno še čas posloviti se od 
kajenja tako, kot se spodobi. Nisem 
hotel razmerja končati na hitro in ga 
pustiti s polno nerešenimi problemi. 
Še v času nezavednega razmišljanja 
o prenehanju kajenja sem kupil šteko 
supremeov, tako da sem imel sedaj, v 
času ozavestitve in odločitve za prene-
hanje kajenja, na voljo zadosti časa, da 
se resnično in polno poslovim od meni 
tako dragega obreda.
Nehati kaditi ni enako nehati hoteti 
kaditi. Menim, da bi vsi kadili, če nam 
to ne bi škodilo. Razen verjetno ene 
parih ljudi, ki bi menili, da so boljši od 
vseh ostalih, ker se ne »razvajajo«. Tudi 
sam nisem nikoli zares zasovražil ka-
jenja. Še vedno imam na cigarete lep 
spomin, še vedno menim, da je kajenje 
izjemen ritual, še vedno menim, da ima 
tobak dober okus. Zato sem že takrat 
vedel, da bo za prenehanje kajenja po-
trebna volja in motivacija. Ampak volje 
ima vsak človek povsem zadosti in vrh 
glave. Le motivacije ponavadi manjka. 
Ključna je torej motivacija (tako menim) 
in ne volja. A kako zares priti do moti-
vacije? Človek z določeno mero de-
presije bo še kako dobro razumel mojo 
trditev, da je eksistencialna stiska, ki jo 
doživi človek ob popolnem poman-
jkanju motivacije, izjemno grozljiva. 
Ko je Jo Rowling pisala svoje knjige o 

Harryju Potterju, je za simbol depresije 
upodobila morakvarje (Dementors) in 
okoli njih spletla filozofijo. Proti njim se 
(simbolično) borimo z različnimi pris-
topi: priklic varuha, ki predstavlja čisto 
projekcijo jaza (najlepši osebni spo-
miniov oz. doživetja), čokolada (itak), 
urejene in mirne mislimi, sprememba 
okolja, v katerega ne morejo , saj živijo 
le v »mrzlih in nelagodnih okoljih«, itd. 
Prav ti načini borbe proti morakvarjem 
simbolično izražajo načine spopada z 
depresijo oz. načine ohranitve moti-
vacije za življenje in borbe proti obu-
panju. Osebno se proti morakvarjem 
najraje borim s spremembo okolja, v 
katerem me lahko ‘poljubijo’, in s po-
močjo brambovije (iskanje pomena 
tega, kaj to je, prepuščam tebi, dra-
gi bralec, v veselje). Priklic varuha pa 
moramo obvladati brezpogojno: ved-
no namreč moramo in tudi zmoremo 
najti kak moment v naši preteklosti, 
ko smo bili resnično srečni – in prav ta 
moment bi nam moral in zmogel biti 
vodilo in orodje v borbi proti obupu 
in neprisotnosti motivacije. In kaj ima 
sploh vse to veze s kajenjem? Želim 
namreč pokazati, kako je človeku, ki 
si hkrati želi nehati kaditi, a si vsee-
no še vedno želi ohraniti ritual kajen-
ja. Kadilce in kajenje ljubim z vsem 
srcem, a kajenje ima seveda tudi svojo 
ceno. Sam nisem več pripravljen za ka-
jenje plačevati s svojim življenjem oz. 
prezgodnjo smrtjo. Zaradi kajenja se 
nisem počutil v redu, začel sem izgu-
bljati mišično maso, nisem se več gibal 
toliko kot prej, voh in okus nista bila 
več kot nekdaj, večkrat sem bil slabe 
volje, navrh vsega pa nisem bil več 
fizično zadovoljen s samim sabo, kar 
pa je izjemnega pomena. Pri prene-
hanju kajenja me je motivirala slaba 
plat kajenja, ki je kar naenkrat postala 
večja od dobre plati. Užitek čika mi ni 

več pomenil toliko kot včasih. Socialni 
status, pridobljen s cigaretom v ustih, 
mi je postal plehek. Ampak spet, to je 
moja lastna motivacija: šele ko sem 
dobro vedel, zakaj in da bi sploh rad 
nehal kaditi, se je našla volja – fokus na 
motivacijo se je izkazal za pravilnega. 
Svoj zadnji čik sem želel pokaditi tik 
pred spanjem. Nekako sem poskusil 
skalkulirati, da bi zadnjo škatlico pora-
bil res do konca večera. Okoli 22. ure 
zvečer sem šel na balkončič na en čik. 
Bil je naravnost dah jemajoč, perfek-
ten. Postajal sem že zaspan, zato sem 
pogledal, koliko jih še imam v škatlici ... 
4! Toliko jih lahko skadim danes le tako, 
da jih pokadim na silo in enega za dru-
gim. Pa gledam jaz tisti čik v svoji roki, 
četrtina že zgorjenega , pa se kar malo 
nasmejem ob odločitvi, da je usoda 
tega čika biti zadnji v mojih rokah. Pa 
mu sploh ni bila naklonjena prej!  Tako 
je vesel in tudi jaz sem zelo vesel. Oba 
greva proti koncu. Z balkona odidem 
zadovoljen s samim sabo, kot nisem 
bil že nekaj časa. Škatlico s preostalimi 
čiki naslednje jutro z zadovoljstvom 
spravim v žep in jo predam drugemu 
sokadilcu v veselje. Sam sem s kajen-
jem nehal. In to dobro.
Naj kajenje ne predstavlja še enega 
spora znorajznotraj slovenske skup-
nosti. Teh je že tako dovolj. In če nas 
Slovence zmoti čik v ustih soseda, po-
tem si prihodnosti žal ne zaslužimo in 
je pravično, da preminemo. Osebno pa 
še vedno menim, da bi bilo veliko več 
miru, če bi kdaj pa kdaj pokadili skupaj 
kakšno pipo miru. Ali pa samo cigaret, 
zakaj pa bi morala biti pipa ...
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Kot študent 2. letnika magisterske-
ga študija sem se odločil, da kljub 
situaciji v letu 2020, izkoristim zadnjo 
priložnost za izmenjavo. Za mojo des-
tinacijo sem izbral Dansko. Malo zaradi 
narave, malo zaradi kvalitetnega študi-
jskega programa in tudi da raziščem, 
zakaj Danci spadajo med najsrečnejše 
narode na svetu. Kmalu sem izvedel, 
da vreme definitivno ni del te sreče. So 
me pa navdušile neskončne peščene 
plaže in svetilniki. Ravnina omogoča, 
da se s kolesom odpraviš praktično 
kamorkoli. Prijazni Danci, ki sicer veljajo 
za zaprte ljudi, te z veseljem ogovorijo 
in pomagajo pokrpati predrto gumo, 
pa če tudi jih niti ne prosiš za pomoč. 
Kolesarske poti nudijo čudovite raz-
glede, tako sem iz Odenseja prekole-
saril vse do Svendborga, Nyborga, 
Kertmenideja in Fyns Hoveda. Braz-
plačni trajekti pa so omogočali ogled 
številnih otočkov s prelepimi barvitimi 
hišicami.
Mesto Odense, kjer sem študiral, je 
znano po pisatelju Hansu Christian An-
dersenu. Čudoviti parki in kipi iz Ander-
senovih pravljic res pričarajo vzdušje. 
Zaradi milejših preventivnih ukrepov, 
smo lahko do decembra uživali v šte-
vilnih koncertih in študentskih dogod-
ki, a se je kasneje tudi na Danskem 
situacija močno poslabšala. Tako sem 
spoznal veliko novih ljudi in prav vsi 
pohvalijo lepote Slovenije, najraje pa 
imajo Bratislavo. Tisti, ki za Slovenijo 
še niso slišali, so z veseljem spoznavali 
našo kulturo, predvsem Klemna Klem-
na, in se učil priročnih slovenskih fraz.
Eden izmed lepših tednov so bile tudi 
krompirjeve počitnice, ki sem jih spri-

da izkoristil za izlet. Pet ljudi iz štirih ra-
zličnih držav, najet avtomobil in stotine 
kilometrov proti severu Danske. Prepo-
tovali smo celotno zahodno obalo, vse 
od Skagna pa do najstarejšega dans-
kega mesteca  Ribe. Neskončne plaže, 
številni svetilniki in posebni veliki kipi 
bodo za vedno ostali v spominu. Da ne 
omenjam novih prijateljstev in dovgo-
divščin v prenatrpanem avtomobilu.
Zaradi virusa sem moral prečrtati kar 
nekaj načrtov, a kljub temu izmenjavo 
priročam vsem, saj pripomore k osebni 
rasti, samostojnosti, komunikativnosti, 
poleg tega pa ti ob spoznavanju ljudi iz 
celega sveta razširi obzorja. Sam pejd.

Erasmus

Vse se je začelo s preprostim stav-
kom: »Ej, dejmo met bend.« Imeli smo 
pomisleke, a se končno dobili v Julijini 
kleti in zaigrali. Bend je sprva sestavl-
jalo 5 članov. Imeli smo dva vokala, 
dve kitari in bobne. Prvih nekaj vaj so 
se nam trgale strune, stiki kablov so 
komaj držali in sintisajzer ni delal. Ko 
smo ga končno usposobili, se je Lina 
premestila z vokalov na sintisajzer. 
Vedno bolj jasna je bila tišina, ki bi jo 
morala zapolnjevati bas kitara. Po dol-
gem iskanju smo našli tudi basistko 
Nežo.

Bend sedaj sestavlja 6 članov: Julija 
Genorio, bobnarka, ki je poskrbela za 
naš prostor za vaje, Martin Hundrič, 
kitarist ½, ki poskrbi za vse naše teh-
nične težave, Tilen Kristan, kitarist 2⁄2, 
ki poskrbi za dobro kritiko, Patricija 
Kristan, pevka, ki naredi vaje sproščene 
in zabavne, Lina Sekirnik na sintisajzer-
ju/klavirju/saksofonu, ki igra največ 
inštrumentov iz benda, in Neža Jerič, 

basistka, ki je poskrbela, da se naše ig-
ranje sliši še boljše.
Izbirali smo ime benda, a se ga nikakor 
nismo mogli spomniti. Pogledali smo 
na spletno stran trgovine Ikea, ker je 
znana po svojih originalnih imenih za 
pohištvo in ostale izdelke. Našli smo 
ogledalo »Nissedal« in poimenovali 
naš bend.

“Nissedal” ampak se je

Martin Mikelj Nissedal

Besede potrebujejo pomen,
pomen pa ne besed

v prazno.

Pomen želi v besede,
a srce ga skrije – 

v glasbo.
-

Jakob Barbo
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Jaka kolumna

Kaj bi morale neprofitne organizacije 
financirati? Denar od vseh denar za vse

Razmišljanje me večkrat zanese v smer 
tistega vprašanja – kaj bi morale finan-
cirati neprofitne organizacije. Začeten 
odgovor je preprost – tisto za kar se 
zavzemajo ali pa, če gre za društvo – 
tisto kar si želijo njihovi člani. Vendar pa 
se vse skupaj zakomplicira, ko želimo 
te odgovore projicirati na večje organi-
zacije, ki so namenjene širši populaciji, 
morda celotni generaciji na nekem po-
dročju. Kljub temu, da se večkrat na v 
tovrstnih debatah nisem ustavil le pri 
študentskih klubih in organizacijah (la-
hko bi za primer vzeli tudi upokojens-
ko društvo, mladinski svet, zveze kul-
turnih društev, javne sklade,..), pa naj 
zaradi lažjega sledenja in konec kon-
cev medija v katerem pišem, predlag-
am primer katerega koli študentskega 
kluba v Sloveniji. Člani so študentje in 
dijaki, naloga študentskih klubov je za-
govarjati študente in dijake (predvsem 
na lokalni ravni), poleg te primarne 
naloge pa so sredstva ki jih dobijo 
namenjena tudi interesnim dejavnos-
tim študentov in dijakov. Vendar ka-
kšnih? Mladi, ki smo v izobraževalnem  
sistemu, smo si med seboj različni, in 
različni so tudi naši interesi. Tako so 
si različne tudi dejavnosti, ki jih orga-
nizirajo klubi – izobraževanja, sociala 
in zdravstvo, kultura, šport, zabava,.. 
Vendar čemu dati večji poudarek? So 
leta, kot je letošnje, ko o tem ni dvoma, 
saj je letos socialni položaj  in pomoč 
pri zdravstveni situaciji najbolj na uda-
ru, vendar to vendarle ni navaden čas. 
Težje se je denimo odločati kakšne kul-
turne dejavnosti morajo podpirati štu-
dentski klubi, kakšno kulturo razvijati, 
na kakšen način oživljati lokalno skup-

nost, da bodo mladi ostajali v svojem 
lokalnem okolju in ne vsi iskali svojega 
prostora v večjih mestih. Takrat se po-
javita 2 diametralno nasprotni stališči, 
prvo se glasi, da je potrebno ustvar-
jati dogodke, ki zajamejo in zanimajo 
karseda največ populacije, ki jo klubi 
zadevajo, če naj bi klubi zagovarjali vse 
študente in dijake in od njih dobivajo 
tudi denar, je prav, da svojo dejavnost 
izvajajo za najširšo možno število, dru-
go mnenje pa je, da je študentski klub 
neprofitna organizacija, za katero ni 
prav, da izvaja komercialno dejavnost, 
saj bi ta že tako preživela na trgu in bi 
bilo prav, da podpira tiste, dejavnosti, 
ki so manj komercialne ali tiste ustvar-
jalce, ki so še na poti, da bodo morda 
nekoč lahko neodvisni od podpore. V 
praksi je torej vprašanje ali organizira-
ti koncert Mambo Kings,  Siddharthe, 
Ines Erbus ali Challeta Salleta, kamor 
bo prišla velika množica ljudi, ali pa na 
drugi strani najeti manj poznan morda 
celo mlad band, kamor bo prišlo veliko 
veliko manj ljudi. Oboje ima torej svoje 
prednosti: v primeru najema mladega 
benda bomo podprli mlado skupino in 
podprli njihovo dejavnost, ki drugače 
ne bi bila mogoča, saj na trgu niso 
uspešni, v primeru znanih skupin pa 
bomo zadovoljili veliko širšo množico, 
vložek pa bo enak, morda celo man-
jši, dobili bomo priznavanje širše jav-
nosti in pridobili na razpoznavnosti. V 
razmišljanju do tu ima vsak svoj prav, 
vsaka stran ima svoje argumente in 
vsaka je v svoj prav prepričana, kljub 
temu, da sem sam vedno pristaš ne-
komercialnih dejavnostih, sem navad-
no zaključil, da je prav, ker imam na 

Jaka Trilar
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drugi strani tudi drugače misleče, da 
obstaja oboje, torej podpirati moramo 
nekomercialno dejavnost, mlade sk-
upine, mlade kulturnike, ki si še gradijo 
svoje mesti na sceni in tako širiti prostor 
slovenske kulturne in glasbene scene, 
hkrati pa moramo tudi poskrbeti, da na 
dogodkih ponudimo takšno sceno, da 
zadovoljimo volji čim več študentom, 
pa naj nam bo ta všeč ali ne, skrbe-
ti moramo tudi na sprejetost v lokalni 
skupnosti in na pojavnost, saj tudi prek 
takšnih dogodkov pridobimo aktiviste. 
Največkrat sem torej pristal na kom-
promis – čim kvalitetnejši ustvarjalec, 
ki ga še finančno smotrno financirati, 
pa vendarle pritegne širšo množico, 
druga možnost pa je bila narediti nekaj 
takšnih in nekaj drugačnih dogodkov. 
Tu je tudi povsem pravilna logika, da 
je takšne koncerte nujno ponujati, če 
želimo, da mladi ostajajo v lokalnem 
okolju, saj koncertov večjih skupin v 
lokalnih okoljih ne bi bilo, tako z orga-
nizacijo teh prispevamo k decentral-
izaciji (pa pri tem denimo Grosuplje 
ni problem, ker imamo do Ljubljane 
javni prevoz, predstavljajte si kraje kot 
je Ilirska Bistrica ipd.). Žal pa sem kljub 
temu skozi leta delovanja in sprem-
ljanja tovrstnih organizacij ugotoviš, 
da ni tako enostavno. Lahko ponujaš 
oboje vendar to eno drugo izključuje. V 
kolikor ponujaš denimo rock koncerte  
Siddharthe, Mi2, Vlada Kreslina itd., 
glasbo, ki je tudi komercialno poznana, 
katera pritegne veliko ljudi, je tam ve-
liko energije, te isti ljudje ne bodo več 
prihajali na mlade, nepoznane rock 
skupine in čakali, da boš ponudil Big 
foot mamo. Tako so študentski klubi na 
srednji rok tudi do določene mere raz-
vadili publiko in uničili glasbeno sceno. 
Zaradi prenasičenosti s koncerti znanih 
skupin manj publike hodi na koncerte 
mladih, neuveljavljenih, te se ne more-

jo prebiti na glasbeno sceno in krog 
poznanih skupin se krči. Na nek način 
s tem mladim skupinam onemogoča-
mo, da bi sploh postale prepoznavne, 
onemogočamo, da bi se glasbena sce-
na hitreje preoblikovala, saj ponujamo 
glasbenike iz zelo ozkega, poznanega 
kroga in komercialno dejavnost pod-
piramo, da je ta še bolj dostopna. Tre-
nutno zato stojim na mnenju, glede 
organiziranja komercialnih kulturno - 
zabavnih dogodkov: DA, če te ponujajo 
kvaliteto, ki v kraju, kjer deluje organi-
zacija drugače ne bi dostopni, vendar 
naj se na istem dogodku doda mla-
dega ali manj uveljavljenega ustvar-
jalca, ki dobi na dogodku najboljši ter-
min in ni zgolj uvod v dogodek, torej, 
da izkoristimo znanega izvajalca, da 
pritegne publiko, ki bo neuveljavljen-
ega poslušala; DA, če gre za povsem 
komercialno dejavnost in bo ta naredi-
la profit, vendar naj bo že v naprej jas-
no v katero neprofitno dejavnost bo šel 
denar od prihodkov tega dogodka, DA, 
če je komercialni glasbenik le dodatek 
nekemu drugemu nekomercialnemu 
dogodku, NE, če gre za komercialno 
dejavnost, ki bi v kraju ali zelo bližnjem 
okolišu lahko obstala tudi, če je ne bi 
podpiral študentski klub, in jo ta dela 
zgolj zaradi tega, da privlači množice.

Dijaška sekcija ŠK Groš obsoja takšno 
obravnavanje dijakov: Protestniki v Mariboru

Devetega februarja so mariborski di-
jaki protestirali, da bi dosegli vrnitev 
v šole, kot smo to storili dijaki drugih 
šol, s to razliko, da Mariborčani  niso 
le odklonili udeležbe pri pouku preko 
spleta, temveč so poleg tega pogum-
no zakorakali na ulice. Čeprav so se 
le borili za svojo pravico do kvalitetne 
izobrazbe, pa so bili nekateri izmed 
njih denarno kaznovani in pozvani na 
sodišče. Kazni naj bi se nanašale na 
kršenje zakonov v sklopu koronakrize, 
klub temu da so dijaki med seboj 
vzdrževali primerno razdaljo in nosili 
maske.

Očitno so bili kaznovani, ker so prote-
stirali saj niso tvegali poslabšanja epi-
demije, kar pa naj bi bil uraden razlog 
samega oglabljanja. To je tako le izgov-
or, ki zakriva dejstvo, da protesti v naši 
državi očitno niso več dobrodošli ali 
celo dovoljeni. Rezultati  so  lahko zelo 
zaskrbljujoči, saj se zaradi posledic, ki 
so jih utrpeli dijaki, vsak posameznik 
do neke mere boji morebitne kazni, 
če bi se želel boriti zase in bi bilo to 
proti odločitvam vlade. To nedvomno 
krši temeljno pravico do svobodnega 
izražanja, spodbuja pa tudi dvome o 
Sloveniji kot svobodni demokratični 
državi. 

Poleg tega je (očitno le nekoč bil) te-
meljni cilj izobraževanja naučiti se 
kritičnega mišljenja. Zato se kazno-
vanje mariborskih dijakov zdi precej 
protislovno. Le-ti so namreč naredi-
li prav to, kritično so ocenili trenutno 
situacijo, ki je dijake puščala v stiski 
zaradi izobraževanja od doma, vendar 

so bili za svoje delovanje kaznovani. 
Kritično mišljenje torej ni več dobro-
došlo? Morali bi slepo slediti vladnim 
ukrepom, čeprav se nam včasih zdijo 
škodljivi? Zdi se tako, kajti izobrazba 
očitno danes v Sloveniji ni prioriteta. Di-
jaki smo večina šolskega leta preživeli 
doma (v tako drugačnem okolju smo 
od pouka odnesli precej manj), štu-
dentje pa v takšni situaciji še vedno 
ostajajo.

Tudi če se drugi z mariborskimi dijaki 
ne bi strinjali ter bi, tako kot so, up-
oštevali primerno razdaljo, le-ti ne bi 
smeli biti kaznovani. Vse kar so si želeli, 
je bilo namreč odpreti varen dialog o 
smiselnosti protislovnih ukrepov, saj s 
pismi tega niso mogli doseči, pač pa 
so bili ignorirani. 

 »Če pa me vprašate osebno, gre za 
mlade odrasle ljudi, za katere ver-
jamem, da razumejo in prevzemajo 
odgovornost. To je prvi korak na poti 
odraslosti.«, se je na zadevo odzva-
la ministrica Simona Kustec. Da, tudi 
prevzemanje odgovornosti za svoja 
dejanja je pot k odraslosti. Zdi pa se, da 
to ne velja za vse; ko je ministrica sama 
kršila ukrepe, se je sicer javno opraviči-
la, a utrpela ni nobenih posledic. Kako 
to, da lahko ministrica dijakom pridi-
ga o odgovornosti, če se je v podobni 
situaciji sama kazni izognila? Še večja 
težava pa je, da so bili dijaki kaznovani, 
čeprav so spoštovali vse protikoron-
ske ukrepe; nosili so zaščitne maske, 
vzdrževali primerno varnostno razdal-
jo in  tako izkazali svojo odgovornost 
v trenutni situaciji. Tega ministrica (in 

Dijaška sekcija ŠK Groš
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mnogi na vodilnih položajih) ni storila. 

Medtem ko so torej mariborski dija-
ki izkazali vso odgovornost do svoje 
družbe, naša država ni kazala odgov-
ornosti do nas dijakov. Del poti v 
odraslost je tudi zavedanje samega 
sebe in s tem svoje prihodnosti, za 
katero se moramo boriti. Kaznovanje 
mariborskih dijakov le-tem  torej ne 
kaže poti v odraslost, pač pa kaže, kako 
neodrasla je slovenska družba. Še več, 
kaznovani so bili ravno dijaki, ki se za-
vzemajo zase in se zavedajo družbe 
okoli sebe, tisti  ki se želijo izobraževati, 
da bodo s svojim znanjem pripomogli 
k družbenemu razvoju – medtem ko 
so denimo tisti, ki stojijo v vrstah pred 
trgovinami za oblačila (kjer je navadno 
prisotnih vsaj 10 ljudi v zaprtem prosto-
ru), puščeni pri miru.

Sporočilo je torej jasno: Dijaki, naučite 
se nakupovalnih navad, ustvarjajte pri-
hodek za državo, ne spremljajte tiste-
ga, kar se dogaja okoli vas… ker nimate 

nikakršnega vpliva, bodite pridni. 

Očitno je to nova pot izobraževanja v 
Sloveniji, ki pa jo zagovarja ministrica 
sama.   

Ravnanje, ki so ga utrpeli mariborski 
dijaki, dijaška sekcija Študentskega 
kluba GROŠ zato močno obsoja in se 
pridružuje številnim akademikom in 
svetu staršev Mariborske gimnazije, ki 
dijake podpirajo.

Ali želi Vlada RS pod pretvezo epidemije 
preurejati visokošolski prostor in preferirati 

zasebne visokošolske zavode?
Dijaška sekcija ŠK Groš

Vlada RS na seji (28. 1. 2021) ni podala 
soglasja k razpisu za vpis v študijske 
programe. Ministrstvo za izobraževan-
je, znanost in šport (v nadaljevanju: 
MIZŠ) naj bi dokument z deležniki usk-
ladilo pravočasno in naj bi pričakovalo, 
da bo vladno soglasje le formalnost. 
Vlada kljub temu o razpisu ni odločala, 
saj naj bi predsednik vlade želel ugoto-
viti, kakšne bodo prihodnje potrebe na 
trgu dela, in na podlagi tega prilagoditi 
vpisna mesta na posameznih študi-
jskih programih, čeprav kriterij potreb 
na trgu dela MIZŠ že upošteva. Potre-
be na trgu dela so seveda eden izmed 
kriterijev, ki se ga upošteva, kar je tudi 
prav, ampak nikakor ne more biti edini 
ali pa najpomembnejši, predvsem ne 
na vseh vrstah in ravneh študijskih pro-
gramov. Vendar o tem kdaj drugič.

Lahko predvidevamo, da bo potek do-
godkov podoben kot v preteklih vla-
dah, ko je bil predsednik vlade Janez 
Janša in se je omejevalo število mest 
predvsem na javnih univerzah, pos-
ledično pa se je spodbujal vpis na 
zasebne visokošolske zavode, kjer 
prevladujejo družboslovni programi. 
Kljub temu, da se je, kot rečeno, to 
že dogajalo v preteklih dveh vladah, 
naj bi takrat to usklajevanje potekalo 
z deležniki prek MIZŠ, tokrat pa naj bi 
bilo napovedano, da bo to potekalo kar 
na sami seji vlade. Predvsem pa je za 
dodatno strokovno usklajevanje (to je 
namreč za sedanji predlog  že poteka-
lo na MIZŠ) pozno, saj je razpis za vpis 
navadno objavljen okoli 1. februarja.

To pa ni prvi poizkus vpletanja v vi-

sokošolski prostor in preferiranja za-
sebnih visokošolskih zavodov. Letos bi 
moral zasebni visokošolski zavod Nova 
univerza ustrezati pogojem za podal-
jšanje akreditacije visokošolskega za-
voda. Nova univerza naj bi imela pri 
izpolnjevanju pogojev težave. Lahko bi 
predvidevali, da je zato vlada v šestem 
paketu Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 (PKP 6) 
sprejela 52. člen zakona, ki predvideva, 
da bi zaostrene pogoje, namenjene ka-
kovostnejšim študijskim programom, 
preverili šele ob drugi naslednji, in ne 
prvi, ponovni akreditaciji visokošolske-
ga zavoda. To pomeni, da bi zasebna 
univerza, kljub temu da morebiti ne bi 
izpolnjevala minimalnim standardom, 
ki so bili v zakon zapisani leta 2016, ob-
držala akreditacijo še nadaljnjih 5 let. 

Študentom nam je v interesu, da so 
standardi kakovosti, ki jih morajo izpol-
njevati študijski programi ter visokošol-
ski zavodi, visoki. V preteklosti smo bili 
namreč priča poplavi novih program-
ov, ki jih je v Sloveniji že več kot 1000, 
slaba kvaliteta nekaterih pa znižuje 
vrednost naše izobrazbe. Iz tega razlo-
ga gre vsako zniževanje standardov ali 
podaljševanje slabega stanja v škodo 
nas študentov in konec koncev ce-
lotne družbe, ki za svoj napredek po-
trebuje kvalitetno izobražene mlade, ki 
bodo lahko bili njegovi osnovni gradni-
ki. Še bolj sporno pa je, če se osnovni 
kriteriji za kakovost spuščajo zaradi 
zasebnih visokošolskih zavodov, ki ne 
omogočajo enake dostopnosti do izo-
braževanja vsem, ne glede na njihov 
socialni položaj. 
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Če je v zadnjem primeru domnevno 
preferiranje zasebnih visokošolskih 
zavodov zaenkrat preprečilo ustav-
no sodišče, ki je (26. 1. 2021) začasno 
zadržalo podaljšanje akreditacij vi-
sokošolskim zavodom, pa upamo, da 
gre v primeru nesoglasja k razpisu 
za vpis v študijske programe, kot je 
povedal predsednik Vlade RS, zgolj za 
zamudo MIZŠ ter da bo predlog,  če je 
bil ta usklajevan, tudi sprejet. Žalostno 
bi namreč bilo, če bi na plečih bodočih 
študentov razreševal ideološki in kul-
turni boj, ki naj ga politika razrešuje 
drugje. Še bolj žalostno bi bilo, če bi se 
zares želelo preferirati zasebne usta-
nove. Ne želimo si namreč, da bi post-
ali družba, v kateri bi lahko študirali le 
tisti, ki bi si to lahko privoščili, ter bi se 
tudi pri izobrazbi morali deliti na pr-
vorazredne in drugorazredne, še manj 
pa družba, v kateri bi bila izobrazba 
razvrednotena. Definitivno si takšnih 
premikov v visokošolskem prostoru ne 
bi želeli v času, ko se do njih ne more-
mo jasno izraziti, in tudi ne v zakonih, 
ki niso namenjeni visokemu šolstvu, 
pač pa reševanju zdravstvene in ekon-

omske krize.

Konec koncev bi odločitev, pri kateri 
bi bila vpisna mesta objavljena veliko 
kasneje, najbolj prizadela dijake. Infor-
mativni dnevi so načrtovani za februar, 
bodoči študentje pa morajo že pred 
njimi vedeti, koliko mest bo razpisan-
ih za posamezen študijski program, da 
si bodo lahko izbrali, katere programe 
bodo virtualno obiskali. Ob že tako ne-
gotovem letu, ko dijaki zaključnih let-
nikov ne vedo, kaj bo z njihovo maturo, 
kako se nanjo pripraviti, kdaj bodo v 
šoli itd., dijaki vsekakor ne potrebujejo 
še negotovosti glede vpisnih pogo-
jev in mest, ki jih bo določen program 
ponudil. 

Torej lahko na v naslovu zastavljeno 
vprašanje odgovorimo le z: »Upamo, 
da ne!«
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