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Moja Erasmus izmenjava je potekala 
na severu Finske, natančneje v mestu 
Oulu. Naj se najprej osredotočim na 
fakulteto in študij, saj sem prišla na 
Finsko ravno s tem namenom. Tukaj s 
študijskim procesom začnejo septembra. 
Takrat študenti na spletni strani izberejo 
predmete, ki jih želijo obiskovati, sredi 
septembra pa začnejo s predavanji. 
Posebnost pri njih je, da se urnik čez 
teden spreminja, nikoli ni enak. Vsaj 
enkrat na teden sem imela prost dan. 
Njihov semester je razdeljen na dva 
dela, nekateri predmeti se izvajajo cel 
semester, drugi samo pol semestra. 
Največja zanimivost pa je, da nimajo 
ocen. Pri večini predmetov imajo samo 
opravljeno/ni opravljeno. Ena od stvari, 
ki me je najbolj presenetila, pa je, da 
nimajo izpitov/testov. Vse naloge, ki 
smo jih morali opraviti, da smo naredili 
predmete, so bili skupinski nastopi na 
določeno temo. Na koncu pa je sledil 
»assignment« ali pa »learning diary«, 
v katerem si opisal, o čem smo se pri 
predmetu pogovarjali, kaj si se naučil 
in kaj boš odnesel s seboj.  

Naj omenim še malo študentske 
domove. Imam svojo sobo in eno sosta-
novalko, s katero si deliva kuhinjo in 
kopalnico. Takšna apartmaja sta v tem 
domu samo dva. Cena najemnine je kar 
visoka. Prav tako boste tudi za hrano 
odšteli nekaj več kot doma v Sloveniji. 
V študentskih domovih je bilo tudi veliko 
zabav.

Poleg študija pa sem med izmenjavo 
prav tako veliko potovala. Tukaj imajo 
namreč študentsko potovalno agencijo. 
Med izmenjavo sem obiskala Litvo, 
Latvijo in Estonijo. V samoorganizaciji 
sem odšla na Norveško. Šla sem tudi 
na križarjenje po baltskem morju, kjer 
se zbere 1300 Erasmus študentov. Med 
potjo smo se ustavili tudi na Švedskem. 

“Na vseh potovanjih spoznaš veliko 
novih ljudi in se imaš res dobro.”

Moj vtis o izmenjavi na Finskem
Eva Grandovec

Eva Grandovec

Eva Grandovec

Pisal se je 3. avgust 2021, ko sva z 
Ajdo čakali na zagrebškem letališču, 
nevedoč, kako bo prihodnjih 6 tednov 
zaznamovalo najini življenji. Po več kot 24 
urah in nešteto kontrolah sva le prispeli 
na Julius Nyerere International Airport 
v Dar es Salaamu, kjer naju je pričakal 
… Nihče! Kot se je kasneje izkazalo, so 
študentje iz Muhimbili University of 
Health and Allied Sciences nekoliko 
pomešali datume in naju pričakovali 
šele naslednji dan, kar je pomenilo, da 
sva se že takoj morali sami znajti v tujem 
mestu s čisto drugačno kulturo. Danes 
se iz tega radi pošaliva, takrat pa nama 
je celotna situacija povzročila kar nekaj 
sivih las. Po nekaj urah spanca je bil pred 
nama vikend, poln opravkov in privajanja 
na »kulturni šok«. Imeli sva prve učne 
ure svahilščine, ugotovili, da je hranjenje 
z rokami zahtevnejše, kot sprva izgleda, 
poklicali svoj prvi Uber, se sprehodili do 
najinega delovnega mesta – Muhimbili 
National Hospital – in se privajali na to, 
da se tu vse stvari odvijajo zelo »pole 
pole« (počasi) in je zato pretirano načr-
tovanje brezpredmetno.

V bolnišnici sva se dogovorili, da bova 
z namenom, da se seznaniva s čim več 
različnimi okolji, vsak teden delali v drugi 
bolnišnični lekarni (vse skupaj jih je prib-
ližno 10). Delovni teden se je začel v 
lekarni New Outpatient Department, ki 
se ukvarja predvsem s pacienti z virusom 
HIV. Potrebovali sva nekaj dni, da sva bili 
sposobni dešifrirati zdravniško pisavo 
na receptih, se spoznali z organizacijo 
dela v lekarni in navadili, da ura 8:00 
pomeni prihod na delo kakšne pol ure 
kasneje. Ob sambosah, mandazijih in 
sladkanem ingverjem čaju, ki jih je vsak 
dan za zajtrk prinesla Mama, sva počasi 
spoznavali sodelavce in njihovo kulturo. 

Na splošno so Tanzanijci zelo odprti in 
srčni ljudje, ob poznavanju osnovnih 
besed, kot so mambo, poa, asante in 
karibu, pa pogovor steče še hitreje. 
Zaradi odlične energije na oddelku in 
prepričanju, da se lahko naučiva še več, 
sva zaprosili za dodaten teden z njimi. 
Tokrat že dovolj utečeni, da sva lahko 
o delu na oddelku razlagali tamkajšnjim 
študentom farmacije, ki vsak četrtek 
pridejo na prakso v bolnišnico. 

S tretjim tednom se je pričelo delo na 
pediatričnem oddelku, kjer sva se skupaj 
z zdravniki lahko udeležili jutranjih vizit. 
Farmacevt pri tem poda svoje mnenje 
o trenutni terapiji in predlaga spre-
membe, temu pa sledi priprava dnevnih 
odmerkov zdravil za vsakega pacienta. 
Zatem sva bili premeščeni na MOT, 
glavni operacijski center bolnišnice. 
To je bila verjetno najbolj edinstvena 
izkušnja, saj sva lahko bili prisotni pri 
vseh operacijah, ki jih izvajajo. Od blizu 
sva spremljali laparatomijo, mastek-
tomijo, amputacijo noge in še mnoge 
druge. Najina naloga je bila preskrba 
posamezne operacijske sobe s potreb-
nim materialom in zdravili ter beleženje 
njihove dejanske porabe, vmes pa sva 
poklepetali s kirurgi in ostalim osebjem 
ter jim razlagali o naši mali državi, ki je 
vsem tako nepoznana. Med odmori smo 
se z ostalimi farmacevti družili v MOT 
lekarni ob kruhu in svežem mangovem 
soku. Ker je bilo premalo časa, da bi 
obiskali vse oddelke, ki so naju zani-
mali, sva v 5. tednu obiskali tako porodni 
operacijski center kot tudi urgenco. V 
prvem sva bili priča številnim carskim 
rezom, v drugem pa obravnavi bolnika 
od sprejetja na urgenco naprej. Zadnji 
teden sva preživeli na Jakaya Kikwete 
Cardiac Institute, ki je edini center, 

SEP izmenjava v Tanzaniji
Manca in Ajda
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specializiran za srčne bolezni v celotni 
državi. Tu je organizacija lekarn podobna 
kot v Muhimbili Hospital, le da je stan-
dard oskrbe precej višji. Ker je področje 
kardiologije v Tanzaniji še v povojih, 
se večina kirurgov izobražuje v tujini 
in se nato z osvojenim znanjem vrne v 
domovino. Največji vtis je na naju nare-
dila operacija na odprtem srcu, pri čemer 
so srce enoletne deklice začasno ustavili 
ter ga po uspešni operaciji ponovno 
zagnali. In videti to v živo, neprecenljivo!

Vikende smo izkoristili za razisko-
vanje lepot Tanzanije, od katerih mi bo 
v spominu najbolj ostal izlet na Zanzibar. 
Pa ne toliko zaradi turkiznih plaž in trops-
kega rastlinja, ki ga ta ponuja, temveč 
zaradi ljudi, ki sva jih pri tem imeli 
priložnost spoznati. Eden od študentov je 
domačin in tako sva kot gostji na večerji 
lahko spoznali njegovo družino. Piko 
na i pa so dodali še druženje z želvami 
velikankami, nočna tržnica z mamljivo 
ponudbo hrane, spoznavanje Masajev 
in plavanje z delfini. 

Najina izmenjava pa je veliko več, kot 
lahko zajamem v enem članku; od glas-
nega otroškega smeha, ko jim na ulici 
odzdraviš nazaj, do slikanja z neznanci, 
ki bi radi ujeli trenutek z nama – »wazu-
ngu-jema« – oz. kakor oni poimenujejo 
nas, belce. Od svežega sadja na prak-
tično vsakem vogalu, komplimentov, kot 
so »unapendeza« (izgledaš pametno), ko 
se po ulici sprehodiš v oblačilih, izdelanih 
iz kitenge – njihove tradicionalne tkanine 
– do voženj z bajajiji in motorji. 

Verjetno se lahko zahvaliva epidemi-
ološki situaciji, ker nama je omogočila, da 
sva na to potovanje odšli skupaj, čeprav 
tega nobena od naju na začetku ni načr-
tovala. Ker sva bili edini SEP študentki 
v dodeljenem terminu, je bila družba 
več kot dobrodošla, celotna izkušnja pa 
nama je omogočila, da sva stkali močne 

prijateljske vezi.

Afrika je na naju vplivala bolj, kot sva 
si lahko kadarkoli predstavljali, in trikrat 
lahko ugibate, za katero destinacijo že 
spremljava ugodne letalske ponudbe.

Družabni večeri z gostujočimi študenti.

V tradicionalnih oblačilih - kanga.

*Več fotografij na naslednji strani!*

SEP izmenjava v Tanzaniji

Kupovanje surovin na marketu Kariakoo.

Najina ekipa iz MOT lekarne. Afriški tradicionalni plesi.

Obisk neonatalnega oddelka.

SEP izmenjava v Tanzaniji
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Najverjetneje med nami ni osebe, ki se 
dnevno ne bi srečevala z kozmetičnimi 
izdelki, kot so šamponi, mila, zobne 
paste, kreme za obraz, losjoni za telo 
ipd. Vsem tem izdelkom je skupna vsaj 
ena vrsta sestavin – surfaktanti oziroma 
površinsko aktivne snovi (PAS). 

Površinsko aktivne snovi so amfifilne 
molekule, kar pomeni, da so sestavljene 
iz hidrofilnega in lipofilnega dela, kar 
jim omogoča tvorbo tako imenovane 
medplasti med polarnimi sestavin-
ami (npr. voda, različni alkoholi) in 
nepolarnimi sestavinami (npr. vsa olja) 
v kozmetičnem izdelku. Posledica so 
stabilni kozmetični izdelki, primerni 
za uporabo potrošnika. Poleg njihove 
osnovne funkcije so PAS odgovorne 
za penjenje produkta in boljšo topnost 
slabo topnih sestavin. 

Slika: Shematski diagram površinsko aktivnih 
snovi, ki ločujejo polarne in nepolarne sestavine

Najpogosteje prisotni sintezni PAS 
natrijev lavril sulfat in natrijev stearat, 
kot tudi druge, so pogosto povezane 
z iritacijami (primer: povzročajo pekoč 
občutek, kadar šampon zaide v oko) 
in niso biorazgradljive. Poleg sinteznih 
PAS poznamo še mikrobiološke in bio 
osnovane PAS, ki bi z vidika biorazgradl-
jivosti in draženja lahko predstavljale 
boljšo izbiro. Bio osnovane PAS so 
ponavadi produkt kemijske sinteze, a 
vsebujejo gradnike, kot so aminokis-
line, sladkorji in maščobe, prisotne v 
naravnem okolju. Mikrobiološke PAS pa 
so po naravni poti proizvedene preko 
bakterij in gliv ter so posledično izmed 
vseh treh skupin najbolj biorazgradljive. 
Ne le da mikrobiološke PAS predstavl-
jajo prednost z vidika biorazgradljivosti 
v primerjavi s sinteznimi PAS, tu so še 
druge pozitivne lastnosti mikrobioloških 
PAS. Omogočajo boljše penjenje ter 
obdržijo delovanje tudi v izjemnih pH in 
temperaturnih pogojih, poleg tega pa so 
prepoznane kot varne sestavine. Največji 
razlog, zakaj navkljub vsem pozitivnim 
lastnostim mikrobioloških polimerov še 
ne uporabljajo v kozmetični industriji, je 
njihova cena, težaven postopek prido-
bivanja enakomerno čistih in kakovostnih 
produktov ter nizek izkoristek postopka 
izdelave. 

Če povzamemo, zagotovo obstaja 
možnost izdelave manjše, dražje linije 
kozmetičnih izdelkov z uporabljenimi 
mikrobiološkimi PAS v prihodnosti. 
Zaenkrat pa uporaba mikrobioloških PAS 
v kozmetičnih industrijah v izdelkih, ki bi 
bili konkurenčni izdelkom s sinteznimi 
PAS, ni mogoča – 

Prihodnost kozmetičnega razvoja 
- BIOSURFAKTANTI

Klara Tavčar, dipl. Kozmetologinja (UN)

že zaradi omejitev biotehnološkega 
pridobivanja mikroorganizmov. V prim-
eru napredka biotehnologije, do česar 
bo v prihodnosti zagotovo prišlo, pa 
lahko pričakujemo pojav mikrobioloških 
PAS tudi pri večjih serijah kozmetičnih 
izdelkov.

Literatura: 
1.  X. Vecino, J. M. Cruz, A. B. Moldes & 

L. R. Rodrigues (2017): Biosurfactants in 
cosmetic formulations: trends and chal-
lenges, Critical Reviews in Biotechnology, DOI: 
10.1080/07388551.2016.1269053  ( http://dx.doi.
org/10.1080/07388551.2016.1269053 )

2. Moldes, A.B.; Rodríguez-López, L.; Rincón-
Fontán, M.; López-Prieto, A.; Vecino, X.; Cruz, J.M. 
Synthetic and Bio-Derived Surfactants Versus 
Microbial Biosurfactants in the Cosmetic Industry: 
An Overview. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 2371. ( https://
doi.org/10.3390/ijms22052371 )

3. Ahmadi-Ashtiani, H.R.; Baldisserotto, A.; 
Cesa, E.; Manfredini, S; et. al. (2020): Microbial 
Biosurfactants as Key Multifunctional Ingredients 
for Sustainable Cosmetics, Cosmetic, 7, 46, 
DOI:10.3390/cosmetics7020046 ( http://dx.doi.
org/10.3390/cosmetics7020046 )

Fotografija 1:

Stephen Gilbert - več na: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:A_lipid_micelle.png

Prihodnost kozmetičnega razvoja - BIOSURFAKTANTI
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Dečki moji, razočaral sem vas ... Zdržal 
sem dobra dva tedna. Ne me preveč 
obsojat. Nisem ne heroj, ne zguba. Le 
še eden izmed mnogih mnogih kadilcev, 
ki so po prenehanju kajenja spet začeli. 
Ampak kaj in kje je šlo narobe? Proces 
nehanja je bil soliden in odrasel, ampak 
očitno je bilo na prenehanju več kot 
samo dobra poslovilna zabava. Tega 
prej nisem dodobra razumel, a očitno 
je bilo treba iti skozi proces »čiščenja«.

Od momenta, ko sem podlegel skušn-
javi in si spet prižgal tisto nagnusno, 
samodestrukcije polno zadevo, sem 
stalno mislil in gruntal o razlogih mojega 
dejanja in o naravi cigarete oz. cigaretne 
industrije. Kmalu po tem, ko sem spet 
začel kadit, sem se na neki zabavi pogo-
varjal s prijateljem, ki je poslušal podcast 
o nekem avtorju, ki naj bi razvil t. i. »easy« 
metodo prenehanja kajenja. Sam ne bi 
danes mogel biti bolj hvaležen tej osebi, 
da mi je povedala za to knjigo. Namreč 
še isti večer sem to knjigo naročil prek 
bookdepositoryja in jo dobil v dveh 
tednih: Allen Carr: The Easy Way to Stop 
Smoking. Stala je 10 €, šele kasneje sem 
ugotovil, da imam na internetu dostopen 
slovenski prevod brez plačila (https://
www.slideshare.net/viktor123/konno-
nekadilci-1). Carr me je sprejel bolje, kot 
me je prej sprejela katerakoli cigareta. 
Tipo je tretjino stoletja kadil od 60 do 
100 cigaret na dan, pa se mu je ratalo 
izvit hudičevi zanki kajenja – vsakemu 
od nas torej lahko uspe, če ma le zadosti 
jajc. Branje te knjige toplo priporočam. 

Carr opozori na dva ključna aspekta 
kajenja, ki ju mora kadilec pri prenehanju 
upoštevati: 1. nikotin je droga (kadilec 
je odvisnež) in 2. kadilec je podvržen 
pranju možganov. Tu se ne bom spuščal 
v debato, Carr vse to bolje ubesedi. V 
kolikor bo kadilec res hotel prenehati 
kaditi, bo moral upoštevati dva aspekta 
svobode: 1. pozitivno svobodo, ki stremi 
k svobodi ZA nekaj (avtonomija), ter 2. 
negativno svobodo, ki stremi k svobodi 
OD nečesa (neodvisnost) – kadilec, ki je 
sposoben nekajenju reči DA in kajenju 
reči NE, postane svoboden. Moč spre-
meniti nekaj (sposobnost, zmožnost) 
postane predpogoj za svobodo samo. 
Marsikateri kadilec bo rekel, da sam 
svobodno izbira kajenje kot manifestacijo 
svoje svobodne volje: takega kadilca 
bi toplo povabil k ponovni prevetritvi 
njegovega sklepa (odvisnost po definiciji 
pomeni odsotnost moči). Misliš, da uživaš 
življenje, v bistvu pa tečeš, kaj tečeš, kar 
letiš proti smrti, destrukciji in zanikanju.

Kajenje je, kot da bi se nekje ustavil 
in šele po nekaj časa šel naprej. Zaradi 
kajenja človek začne nazadovati. Je kdo 
od vas bral Alico v čudežni deželi oz. 
njen drugi del Alica v ogledalu? Tam 
je Carroll izpostavil zanimivo misel: teči 
moraš hitro samo zato, da lahko ostaneš 
na istem mestu, če pa se ustaviš, začneš 
nazadovati (teči moraš torej dvakrat 
hitreje, če hočeš kakorkoli napredovati). 
V kolikor nočemo nazadovati, se ne 
smemo ustaviti. Odvisnost (od česarkoli 
že) pomeni nazadovanje, saj v sebi ne 
nosi kali življenja, spremembe, razvoja, 
napredka, rasti. Tako je tudi pri kajenju: 
vsako uro se ustaviš za nekaj minut. Zato 
bi tu rad spregovoril o načinu biti, prek 
katerega sem zaključil s kajenjem. Carr 
dobro opazi zloveščo tehniko zavajanja 

Spet prižgati in spet ugasniti
David Tomažin - junc

Kadiš, smrdiš,
bistva ne uloviš,

življenja ne spoštuješ,
si ga sploh zaslužeš?

kadilcev, ko se jim reče, da morajo nehati 
s pomočjo svoje volje oz. da morajo imeti 
zadosti volje, da prenehajo. Deloma bi se 
strinjal, a volja je lahko problematična. 
Zakaj? Ko sem prenehal drugič (ni mi več 
potegnilo – pun intended), se nisem boril 
proti t. i. krčem, tj. nisem se boril proti 
želji, da bi rad kadil. Drugič sem nehal 
enega prelepega popoldneva v Tivoliju. 
Še sredi dneva sem kadil na obisku pri 
sestrični, čez par ur sem še sebe prese-
netil. Končati sem namreč hotel šele 
čez nekaj časa, ko bom bolj pripravljen. 
Potem pa sem šel pred predavanjem še 
za kakšno uro brat v Tivoli, tam, kjer je 
lepo, tam ob jezerčku. Pa berem Carra 
in njegovo knjigo in pridem do dela, 
kjer napiše, da je vsak dan dober za 
prenehat, da jutri ne bo nič drugačnejši 
od danes. Pa si rečem, klinca je lepo 
tu v Tivoliju, pa si pržgem še en čik, pa 
začnem razmišljat, kaj če bi bil ta moj 
zadnji – a bi se ful sekirou? Pa me mal 
zagrabi panika, pa ja ne bo to moj zadnji, 
sej kadim kumi eno leto ... Hkrati pa vem, 
da je to tista, Nietzsche bi rekel »pred-
porodna« bolečina, ko rojevaš neko novo 
misel, novo mentaliteto, novo bistvo. 
Ampak tokrat je bilo dobro, ker sem 
vedel, da mi čiki res škodujejo in bom 
lahko boljši človek brez njih. 2 minuti sta 
minili, čik sem skadil brezhibno, sonce 
je sijalo, bilo je mirno. Bil je moj zadnji.

Par ur je bilo v redu, proti večeru sem 
se že začel soočati z določenimi pomis-
leki. Čutil sem, da puščam za sabo velik 
del sebe, v bistvu kar celotno bistvo. 
Trije tedni so bili pasji, kar velikokrat sem 
hotel samo iti do bencinske pa si vzeti 
tisto škatlico. Ampak tokrat prav tako 
nisem vedel, ali mi bo uspelo. Pa mi je. 
In to zaradi enega video posnetka na 
Youtubu (TEDxRainier nastop Jonathana 
Brickerja z naslovom The secret to self 
control). Marsikdo bi oholo rekel, da se 
poslužujem self-helpa (take z vesel-

jem puščam v njihovem lastnem dreku). 
Priporočam posnetek vsem kadilcem, 
ki bi želeli prenehati, saj naredi dobro 
razliko med voljo (will) in voljnostjo (will-
ingness). Kar ljudje mislijo, da je volja, je 
v bistvu voljnost. Voljnost je sposobnost 
človeka prepustiti in pripustiti določene 
stvari v sebi. Primer bi bil torej: nikotinski 
krč useka, zaželiš si cigarete po 2 dneh, 
odkar si prenehal. Če bi se posluževal 
»volje«, bi se trudil to željo odriniti in jo 
ignorirati. Če pa bi bil voljan, bi to željo 
sprejel kot svojo in si priznal, da si želiš 
nikotina (by the way, ta želja nikoli ne gre 
stran, celo življenje si bo bivši kadilec 
želel nikotina, ampak ravno to je poanta: 
ne da odstraniš željo po nikotinu, pač pa 
da jo pripustiš, jo narediš za svojo, a kljub 
temu, da jo imaš, glede nje ne narediš 
nič). Vsakič, ko me je prijelo, da bi si šel 
po škatlo cigaret, sem 3x globoko zadi-
hal, se spomnil, da imam vedno kontrolo 
in da imam sebe pod kontrolo, da lahko 
naredim kar hočem – to mi je dalo čas, 
da sem še enkrat premislil, ali res potre-
bujem cigarete. Nato sem to željo sprejel 
za svojo, priznal sem si, da si cigareto 
želim, ampak da glede tega ne rabim 
narediti nič – tako ali tako sem vedno jaz 
tisti, ki določa, čemu bom pustil, da me 
določi oz. določa, nisem pa sam že nekaj 
od prej določenega (eksistenca predhaja 
esenco, kajne?). Skrivnost samonadzora 
bi tako bila prepustitev želje po nadzoru. 
Ob takem premisleku se vedno spom-
nim Markovega evangelija, 7 poglavje, 
14-23: »In spet je poklical k sebi množico 
in ji govoril: ‘Poslušajte me vsi in doumite! 
Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo 
omadeževati, če pride vanj, ampak ga 
omadežuje to, kar pride iz človeka.’ Ko 
je od množice šel v hišo, so ga njegovi 
učenci spraševali o tem izreku. Dejal 
jim je: ‘Tako? Tudi vi nimate pameti? 
Mar ne razumete, da človeka ne more 
omadeževati nič, kar pride vanj od zunaj, 

Spet prižgati in spet ugasniti
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ker ne gre v njegovo srce, ampak v 
želodec, in se nato izloči v greznico?’ 
S tem je razglasil vse jedi za čiste. In 
govoril je: ‘Kar pride iz človeka, to ga 
omadežuje. Od znotraj namreč, iz člove-
kovega srca, prihajajo hudobne misli, 
nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, 
pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, 
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespa-
met. Vse te hudobije prihajajo od znotraj 
in omadežujejo človeka.’« Definira te 
torej ne to, kar pride vate (cigareta/dim), 
pač pa, kar pride iz tebe (želja po stal-
nem kajenju/želja dolgoročno se uniče-
vati). Kadilec rad živi v svojem mehurčku, 
kjer se dobro počuti. Prav tako ne mara 
preveč zavesti, tj. zavesti o tem, da je 
zasvojen. Čemu bi samemu sebi škodil 
in samega sebe omadeževal z omeje-
vanjem svojega življenja? Sumim, da se 
velikokrat človek boji razvijanja svojega 
talenta. Kaj vse bi kadilec lahko bil, če 
ne bi kadil? 😉

Nočem, da nekajenje postane vred-
nota. Hočem, da bi bile zmernost, umer-
jenost, pravičnost, zdravje itd. ponovno 
vrline sodobnega človeka. Kajenje tako 
ni ne dobro niti slabo, pač pa to, za kar 
ga naredi zmeren ali ekstremen človek. 
Osebno še vedno menim, da četudi 
ne bi nihče v Sloveniji kadil redno, bi 
bilo vseeno zdravo, če bi se kdaj dobili 
na kakšni »pipi« miru. Saj ne potrebuje 
vsak svoje pipe (škatle čikov), lahko kot 
družba kadimo zgolj obredno (+ počasi 
bo že čas, da osnujemo nove rituale).

Update: od maja ne kadim več, a od 
takrat sem že prižgal kakšno cigareto. 
Prva cigareta po prenehanju je bila kar 
okusna, a zaradi nje sem se počutil 
moralno sporno, saj sem prekršil svojo 
zapoved. A prav iz tega se je rodil veliko 
lepši pogled na kajenje kot zgolj da ali 
ne. Po prvem cigaretu po prenehanju 
nisem kar spet začel kaditi, pač pa sem 

potem spet kar nekaj časa nekadil. 
Nato sem kakšno cigareto spet prižgal 
z izjemno luškano punco pri Kongotu, 
pa potem spet nič. Pa potem spet na 
prijateljevi 23-ki, pa potem spet nič. Pa 
sem šel sam v Zagreb in je bil res lep 
dan za smrt, pa potem spet nič. Vem, 
da imam nadzor nad samim sabo, a v 
tem se še vedno urim. Ni lahko, vprašaj, 
če bo kadarkoli. Skušam pa se držati 
pravila, da če ne čutim jasne, nazorne, 
dobronamerne, zdrave, konstruktivne, 
goreče in absolutno nujne potrebe 
po tem, potem tega ne počnem, ker 
škodujem samemu sebi. Naše bistvo pa 
ni samodestruktivno, kajne? 😉 Namesto
da bi vsako uro kajenju govoril NE, se 
odločam vsako uro nekajenju reči DA 
in najti konstruktivnejša opravila za moj 
čas. Bom pa videl, kako bo čez pol leta 
– vas obvestim v naslednjem ŠODR-u 
o mojem napredku!

Spet prižgati in spet ugasniti

Umetniška kolumna
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Avtor:  
Lara Ilić

Črna in bela.
Dihotomija? Mogoče.
Vsi odtenki sive med njima. Zagotovo.
Kaj pa če je to kar iščem?“

Lara Ilić

Lara Ilić Lara Ilić

Avtor:  
Lara Ilić

poglèd -éda m (ȅ é😉) 

1. dejanje, dejavnost organa vida: pogled 
nanje ga je pretresel; opaziti, prestreči 
pogled; dolg, hiter, kratek pogled; 
pogleda vreden prizor; pren., ekspr. pogled 
v preteklost jih navdaja s ponosom“

Lara Ilić

Lara Ilić Lara Ilić
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ČUDOVITA POT

vse je dobro, vse je dobro
srcu pravim
ga pretentam
pogum mu napravim
preden na dolgo
pot se odpravim

pred mano
veliko sledi ljudi
pustolovskega duha
dobrega srca
ki vztrajno so hodili
odprli srce so
neizmerni svobodi
uživali le ob kruhu in vodi

ljudje me pozdravijo
ko z očmi se srečamo
radovedno vprašajo
kam pa grem
odgovorim: še ne vem
saj neznane poti
največ prinesejo
s preizkušnjami
naprej me ponesejo

in v čem je čar poti?
zame v tem
ko z radovednostjo v srcu
naravo opazuješ
in se čez nekaj časa zaveš
da nimaš pojma kje si

zares čudovita je pot
po kateri hodim
potujem z veseljem
četudi kdaj zablodim

RAJE TAM

raje umreti v divjini
kot tavati
v tej brezmejni praznini
ne morem
nočem zapustiti
morda le ne znam
se prepustiti

vem
svobodo večno
želim najti
jo raziskati
pod milim nebom spati
stopiti iz misli
tja
kjer doma je srce
kjer noben ne ve
kar poznaš ti
kjer na voljo je
mnogo več poti

tam vem
praznine ni
raje sem tam

pa ti?

Avtor:  
Maša Rački

Maša Rački

Maša Rački

RDEČ LABOD

črno ali belo
hočem nekaj vmes
kljub opozorilom
vsem zavračanjem
v sebi čutim
gromozanski kres
vztrajno gorim
zdaj gre zares

nešteto dni
vznemirjalo me je, da
moj glas ne šteje
nimam dobre ideje
ne splača se

nisem želela priznati
hočem še, še več
znanja
odkritosti
avantur
kreative
dela
norosti
in pozitive

v sebi marsikaj
izjemnega skrivam
ne obremenjujem se več
rada se odkrivam
res je
sem nekaj vmes
sem vse
le črno in belo ne

sedaj čutim nekaj
izjemnega
na pogled prečudovitega
spreminja me
spremlja me povsod
me opominja
da sem
in vedno bom
rdeč labod

VREDNI LJUBEZNI

padala je dol
v temno globino
v sebi čutila
neizmerno bolečino

vedno imela je občutek
da trudi se zaman
ljubila in čutila
z vsem srcem je vsak dan
jo ostali ignorirali
obračali se stran

ni lahko tako živeti
ko tvoje srce
vedno manj sveti
počasi ugaša
a vztrajno žari
si močno želi
znova zagoreti

s to mislijo v srcu
se smrti je prepustila

tik preden bi utonila
neznana roka
jo ven je potegnila

čeprav obraza ni poznala
ta roka bila je vse
kar je potrebovala

rešitelj je tudi ni poznal
a rad jo je imel
v njej iskro je zaznal
jo k sebi vzel, nežno objel
vsi vredni smo ljubezni
ji v uho je zašepetal
teden dni zatem
umrl zaradi bolezni
a njej za vedno
v srcu bo ostal

po dolgem času
v njenem srcu
mogočen ogenj
je nastal

Maša Rački

Maša Rački
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ONI IN MI

komu mar ljudi
ki bežijo
iz svoje domovine
zaradi vojne
zaradi politike
zaradi religije
zaradi rase

komu mar ljudi
ki so na poti
izčrpani
lačni in žejni
preganjani

komu mar ljudi
ki skoraj nikjer
niso dobrodošli
niso enakovredni
niso taki kot mi

komu mar ljudi
beguncev
kot jim pravimo mi

tudi ko mine več let
odkar so se novemu okolju prilagodili
odkar so v družbo vključeni
odkar so naši dobri prijatelji
beseda begunci
se jih še vedno vztrajno drži

oni = begunci
ljudje = mi

ali

begunci = ljudje
oni = mi

?

PREPLETENA

s prsti
lasmi
nogami
jezikoma
se zapletava
odpletava
prepletava
kolikor se le da

vedno
na drugačen način
inovativna povsod
nezbirčna
to počneva
kjerkoli se le da

rada potujeva
raziskujeva
najraje drug drugega
za prepletanje
čas izkoristiva
si ga vzameva
kadarkoli se le da

najini vroči telesi
poželjivi srci
umazane misli
prepletava
kolikor
kjerkoli
kadarkoli
se le da

Maša Rački

Maša Rački

BAJE

se privlačiva
ampak le ko se slačiva
po postelji vlačiva
med akcijo pačiva

ugrizneva v kar se da
menjava vlogo sladoleda

baje nama čist ustreza
da ljubezen
v najino gnezdo strasti ne dreza
če proba – 7 gnore!
nej se za brezveze napreza

oba itak veva
da čutiva le golo strast
odkrivanje čustev nama je odveč
enim to pomen vse
ampak midva veva
da ljubezen je past
BAJE

BLIŽJE TEBI

s kozarcem ruma
kančkom poguma
kot puma
bližje sem tebi

nasmejana do ušes
hodim okoli dreves
kmalu se hoja
spremeni v ples

nekaj čudovitega
v meni si prebudil
odkar te ni več
se ta občutek
je izgubil

pogrešam tvoja usta
polna drznih besed
tvoj hladen odnos
ki dotikal se me je
kot led

spomin nate
iz dneva v dan bledi
veja, vrv, stol
sedaj zaprem oči

počasi štejem

ena
dva
tri

bolj kot kadarkoli
bližje sem tebi

Maša Rački

Maša Rački
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RAD ME IMAŠ

roke drhtijo
noge so otrpnile
telo je obnemelo
pogled na tebi
se je ustavil
vidim
rad me imaš

na mojem vratu
tvoj poljub
pod obleko
šla je roka
moje telo
tvoje je
čutim
rad me imaš

tvoje skrivnosti poznam
z vsem srcem
se ti lahko predam
vem
rad me imaš
me ljubiš?
ne

Maša Rački

Seznam božičnih pesmi, ki se jih prižge 
hkrati ob ognju

Aljaž Kovač

1.  Miles Davis – Blue Room

2. Oscar Peterson Trio – Easy Does It

3. Ramsey Lewis Trio – Christmas  
 Blues

4. Stevie Wonder – What Christmas  
 Means To Me

5. Marvin Gaye – I Want To Come  
 Home for Christmas

6. The Beach Boys – Wouldn’t It Be  
 Nice

7.  Hamo & Tribute 2 Love – Vse Lepo  
 Za Vse

Fotograf: 
Gašper Hribar

Gašper HribarGašper Hribar

Gašper Hribar
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Gašper Hribar

Gašper Hribar

Gašper Hribar

.03 Iskanje
Celo življenje iščemo, da nismo sami,
iščemo sopotnika, ki nas omami.
V tvojih očeh iščemo sebe,
manjkajoči del totalne jebe.

Kot izgubljene duše plavamo po morju,
v upanju, da zagledamo te na obzorju.
Vsi smo skupaj vendar sami,
vsi z željo po omami.

.04 Čakam -čakava; čakaš
Topel objem brezskrbnih poletnih dni,
neskončnih sončnih zahodov, 
neskončnega veselja.
Vendar čakam, pričakujem.

Čakam, na ta neizbežni trenutek tesnobe 
in žalosti.
Ko me preplavi obup
in moje oblake sreče poruši gora 
mešanih čustev.

Čustev katerih ne poznam.
Čustev za katere le vem,
da nisem sam.

Večkrat se vprašam zakaj? Čemu?
A vse to, je brez resnega plodu.
Iznenada sem prazen in izčrpan,
za druge se navidezno krpam.

Želim si nazaj domov.
Vendar tukaj si tudi ti,
ki čakaš na lepše poletne dni.

.06 Jaz in ti
Biti par je dar.
Umetniški čar udobja in tesnobe.
Težnja k pripadnosti in poželjenju,
ki nas potiska v vse psihološko 
nedosegljive ekstreme.

Ljubezen. Je čar.
Čar, ki ga skrivamo še pred sabo.
Čar pred katerim si zatiskamo oči,
kot da naju nič več ni.

A na koncu najinih dni;
vse kar je pomembno,
sva jaz in ti.

.07 Bog
Stojim pred vrati.
Vdih. Izdih.

Vstopim in okoli se ozrem,
spet za to sem nerazpoložen.
Samoimenovan doktor vsega,
drugim delam se izven dosega.

Kdo so ti, ki vame strmijo?
Prazne besede vame letijo.
Zakaj sem tukaj spet med njimi,
jaz sem bog v človekovi lupini!

Stojim pred vrati.
Desno nogo obrnem severno
in odidem.

.08 Čustven
Objokan obraz, ki žari v steni,
on spet v konfliktu s kreteni.

V glavi teče mu nešteto misli,
mogoče on problem je tisti.

Pri steni na oknu polica ni sama,
njegova duša zdaj hudiču prodana.

Avtor:  
“matic matic”
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Hard

Easy

Very hard

Medium

Sej veš, brez sudokuja Šodra ni! Prva izdaja je bila samo 
priprava, tokrat pa se gre zares. Srečno! 1. Izbor teme. 

Sprva se odloči, katera tematika ti je 
blizu, o čem rad razmišljaš, kaj rad razi-
skuješ, kaj bi rad bolj raziskal, katero 
področje ti ustreza in bi ga skozi življenje 
rad še podrobneje raziskal. Spisek več 
tem, ki bi ti ustrezale, je toplo dobrodošel.

2. Izbor mentorja/mentorice. 
1. in 2. tema sta soodvisna ter gresta z 
roko v roki. Ko imaš izbrano temo, kontak-
tiraj mentorja, ki pokriva to področje, ali 
bi te bil pripravljen mentorirati pri pisanju 
diplomskega dela, ali je na razpolago 
in ali se mu zdi tvoja tema sploh prim-
erna. Skupaj morata priti do naslova 
diplomskega dela, definirati raziskovalno 
vprašanje in skupaj določiti potek dela. 
Od njega zahtevaj, naj te vodi; konec 
koncev je to njegovo delo: tebe voditi 
in mentorirati. Nikakor pa ne pričakuj, 
da bo delal namesto tebe – tam je zgolj 
tebi v oporo.

3. Izbor gradiva. 
Ko imaš izbranega mentorja in izbrano 
temo, se loti izbora gradiva. V tem koraku 
toplo priporočam tehniko brainstorming 
in izdelavo miselnega vzorca na izbrano 
temo. Ta korak smatram za izjemno 
pomembnega, saj je res nadležno marca 
ugotavljati, da imaš na voljo več boljšega 
gradiva!

4. Konstrukcija in skelet 
diplomskega dela. 
Po izdelavi miselnega vzorca sam zasnuj 
svojo vizijo diplomskega dela. Sam sem 
delal napake s tem, da sem vključeval 
preveč nepotrebnih poglavij. V redu 
je, če se v diplomskem delu TOČNO 
DRŽIŠ teme, o kateri dejansko pišeš. Za 

vsako poglavje moraš vedeti, zakaj si ga 
uvrstil, kamor si ga uvrstil, zakaj pišeš to, 
kar pišeš. Uvod, jedro, zaključek. Uvod 
in zaključek pa PIŠI ŠELE NA KONCU 
pisanja diplomskega dela.

5. Začni pisati pri glavnem, tj. osrednjem 
poglavju. 
Tega dokončaj prvega, saj kot glavno 
poglavje tvori jedro tvojega dela, hkrati 
pa je pametno, da se sprva lotiš težjega 
dela. Glej, da bo narejen strokovno in 
korektno. Ko boš imel raziskavo v glavnih 
potezah zaključeno, še enkrat premisli, ali 
bi moralo delo izgledati kako drugače in 
ali bi dodal/ovrgel kakšno poglavje. Nikar 
mi ne začni pisati pri uvodu oz. prvem 
poglavju, ker to pomeni, da se samo 
izogibaš dejanski raziskavi in zavlačuješ. 
Kači je treba stopit na glavo, ne na rep.

6. Izogibaj se olepševalnicam, abso-
lutom (»vsi«, »vedno«, »zmeraj« itd.), 
kiču in ostalim nepotrebnim besedam, 
stavkom, odstavkom, poglavjem. 
Piši direktno, piši jasno, izogibaj se nepo-
trebnim stvarem – uporaba le-teh v delu 
navadno nakazuje na kompenzacijo za 
lastno nesposobnost. Sprva dejansko 
bodi sposoben, nato pa to sposobnost 
še pokaži.

7. Vzpostavi in ohrani navado 
sprotnega dela. 
Seznam literature dopolnjuj sproti, med 
branjem gradiva sproti označuj dele, ki 
ti bodo prišli prav, in se ne prepusti misli 
»saj bom potem pogledal«. Citiraj vedno 
sproti. Poleg vsega pa sproti, tj. skozi 
celotno leto piši diplomsko. Ne morem 
izraziti veselja nad samim seboj, ker sem 
se skozi leto trudil to pisati in sem jo 

Kako pisati diplomsko nalogo
David Tomažin
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zaključil že junija (če bi se še bolj potrudil 
in imel aprila oz. maja diplomsko delo 
že spisano, potrjeno s strani mentorja in 
lektorirano, bi lahko bil svoboden že sredi 
junija ter imel tako več kot tri mesece 
počitnic). Vsak dan po malem, cca. 30 
minut resnično kvalitetnega dela bo 
čisto dovolj.

8. Ko delaš, delaj kvalitetno. 
Razumem, težko se je spraviti iti delat. 
Ampak določene zadeve so težke samo 
navidez, ko pa se jih spraviš delati, se 
spomniš, zakaj si sploh šel v to – da se kaj 
novega naučiš, da pozabiš na svoj ego, 
da ne zapadeš v začaran krog/depresijo, 
da postaneš boljši od včerajšnjega sebe. 
Ne zadovolji se z nekim napol nare-
jenim drekom od stavka, formuliraj ga 
kot sezagre. Za navodila pri pisanju eseja 
priporočam Essay Writing Guide izpod 
peresa Jordana Petersona (dostopno 
pod tem naslovom na Googlu). 

9. Posveti z mentorjem so dobrodošli. 
Stalno bodi v stiku z mentorjem. Sproti 
mu/ji pošiljaj svoj napredek, svoje formu-
lacije, sprašuj za mnenje, bodi nadležen, 
naj ve, da ima opravka s študentom, ki 
mu delo ni tuje, ki bi rad diplomsko delo 
spisal solidno in ki od sebe pričakuje 
več kot od ostalih. Osebno priporočam 
srečanja v živo, tj. na fakulteti (če je 
to možno seveda), drugo najboljše je 
zmenek preko spleta (kakšen Zoom bo 
čisto zadoščal) – prek te možnosti lahko 
z deljenjem ekrana mentorja direktno 
soočimo z našim napredkom in dobimo 
njihov direkten odziv. Po mailu je komu-
nikacija sicer ok za kakšne organizacijske 
zadeve, za vsebinske pa odsvetujem.

10. Bodi vnaprej. 
Razmišljaj vnaprej (razumi, da boš imel 
v 3. letniku že tako veliko opravkov, zato 
časovnica dela vnaprej ni odveč), pripravi 
se že vnaprej (že v 2. letniku razmišljaj 
o diplomskem delu, izbiri mentorja – 
magari to že takrat zrihtaj), že vnaprej 
vprašaj (ali je morebitna tema primerna) 
in že vnaprej delaj (kvalitetno delo se 
sliši v deveto vas).

Pa prijetno pisanje!

Kako pisati diplomsko nalogo

1. Bodi pozorna na to, iz česa sploh 
želiš pisati svojo diplomsko delo. Šele 
ko veš, katero področje te zanima oz. o 
čem bi rada pisala, si nato preglej, kateri 
mentorji se ukvarjajo s tem področ-
jem ter jih nato kontaktiraj in vprašaj, ali 
je tvoja raziskovalna tema/vprašanje 
sploh primerna in ali je mentor sploh 
na razpolago.

2. Bodi pozorna na strokovnost 
mentorjev. Pozanimaj se, kakšne refer-
ence ima tvoj mentor, s katerim področ-
jem se ukvarja, katera dela je napisal/-a 
itd. Skratka, pozanimaj se o mentorjih, ki 
jih imaš na voljo. V kolikor kakšen mentor 
res ni v redu, pa je edini na voljo za tvojo 
temo, potem morda razmisli o menjavi 
teme in pisanju o čem drugem.

3. Bodi pozorna na svoje izkušnje s 
tem mentorjem. Pomisli na predavanja, 
ki si jih imela z ogledanim mentorjem. 
Včasih človek idealizira kakšne ljudi 
– bodi izjemno kritična do izbranega 
mentorja in raje izberi preciznejšega in 
zahtevnejšega kot pa izjemno pustega 
in površinskega. Konec koncev pišeš 
diplomsko delo, ki naj ne bi bilo šala, 
pač pa uvod v akademsko kariero.

4. Bodi pozorna na izkušnje bivših 
diplomantov s tem mentorjem. Tu 
je seveda pomembno, da vzdržuješ 
določene stike s temi ljudmi/s svojim 
okoljem. Vprašaj jih po njihovih izkušnjah, 
ki so neprecenljive, saj so dali skozi to, v 
kar ti šele stopaš.

5. Bodi pozorna na to, da boš mento-
rico/mentorja stalno opozarjala na 
sebe ter na razvoj in potek tvojega 
dela. Toplo priporočam, da od mentorja 
dobiš njegovo/njeno telefonsko številko, 
kjer ga/jo boš lažje dosegla (na žalost 
so mnogi prek maila slabše dosegljivi).

6. Bodi pozorna na to, ali potrebuješ 
somentorje. Somentorji ti lahko olajšajo 
delo z več plati: hkrati lahko delaš z 
več strokovnjaki s svojega področja, 
somentor pa ti lahko prinese tudi znanje 
in poglede še z drugačnih vidikov. Več 
glav vsekakor več ve. Vsekakor naj ti 
ne bo cilj zgolj spisati diplomsko delo, 
to zna vsak lolek. Cilj naj ti bo spisati 
solidno in verodostojno diplomsko delo, 
na katerega boš ponosna celo življenje.

7. Po parih mesecih mentoriranja 
bodi pozorna na odzivnost in kvaliteto 
mentoriranja izbranega mentorja. V 
kolikor je tvoj mentor povsem nezaint-
eresiran zate in za tvojo diplomsko delo, 
ni odziven in te ne spremlja na tvojem 
delu, razmisli tudi o možnosti zamenjave 
mentorja. Sicer pa je vedno boljša opcija, 
da ti sprašuješ mentorja in ga siliš, naj te 
oblikuje in usmerja pri tvojem delu. Od 
mentorja vedno pričakuj resnico: če ti 
reče, da delo ni ok, potem to sprejmeš 
in skušaš razumeti, kaj ni ok in kako se 
to popravi.

Na kaj biti pozoren ob izbiri mentorja
David Tomažin
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8. Vseskozi proces pisanja diploms-
kega dela in skozi svoj odnos z mentor-
jem/mentorico pa poskrbi tudi, da boš 
dejansko bila dobra tutorandka. Ne išči 
zgolj dobrega mentorja, pač pa išči tudi v 
sebi kvalitetnega študenta in poslušalca 
svojega mentorja. Ego pusti pri vratih in 
se prepusti vodenju svojega mentorja. 
Poslušaj nasvete, saj si konec koncev 
le ena izmed mnogih, ki skušajo priti v 
akademski svet. Napredujejo pa navadno 
ponižni, ki svoja prepričanja prilagajajo 
dokaznemu materialu, in ne dokaze 
svojim prepričanjem.

Da povzamem: pri izbiri mentorja, 
mentorice ali sekundarne starševske 
figure, ki ti bo pomagala usmerjati te 
pri tvojem razvoju na področju, ki ga 
želiš obvladati, bodi torej pozorna na 
4 stvari: 1) da izbereš mentorico glede 
na tvoje potrebe in nagnjenja; 2) da boš 
sprejela mentoričino kritiko in pogledala 
globoko v ogledalo, ki ga bo mentorica 
nastavila predte; 3) da boš razvila njihove 
ideje ter jih nadgradila s svojim lastnim 
duhom, ter 4) da boš z mentorico razvila 
dinamiko sem-in-tja: da torej ne boš zgolj 
pasivna opazovalka v procesu, pač pa da 
boš v mentoriranju sama aktivno preiz-
kušala svoje ideje, dela, formulacije itd.

Na kaj biti pozoren ob izbiri mentorja

Od začetka decembra na 
Adamičevem trgu v Grosupljem stojijo 
jaslice – katoliška iznajdba, ki je postala 
še posebej popularna v 17., 18. in 19. 
stoletju, da o času po ponovni pridobitvi 
moči Katoliške Cerkve po 1990 sploh ne 
govorimo. 7. člen Ustave RS jasno pravi: 
»Država in verske skupnosti so ločene.« 
Česa torej Občina Grosuplje kot vladna 
organizacija pri tem členu ne razume? 
Težko reči.

Nekaj bi bilo, da bi Občina pustila 
na javnem prostoru postaviti jaslice 
Cerkvenim oblastnikom kot relativno 
močni lokalni instituciji. Nekaj povsem 
drugega pa je postaviti sliko jaslic s tega 
trga za naslovno fotografijo javnega 
profila Občine Grosuplje na spletnem 
portalu Facebook. (glej sliko spodaj) 
S tem dejanjem je Občina uporabila 
močno nabito čustveno sredstvo pri 
pridobivanju njenih podpornikov. S prila-
goditvijo svoje javne podobe za krščan-
skega prebivalca Občine Grosuplje (zelo 
verjetno je tu zadaj tudi sodelovanje z 
oh še kako slavnim novim Grosupeljskim 
župnikom Martinom Golobom, katerega 
številni občudovalci lahko še kako prav 
pridejo pri volilnem boju, ki je – 

po kakšnem naključju! – prav naslednje 
leto).

Pluralnost mnenj je težko pridobljena 
realnost, katere krhke temelje je treba 
skrbno varovati. Si res želimo občino, 
ki propagira ignorantsko katoliško 
ideologijo strahu in resentimenta? Sam 
se štejem za kristjana, ampak ne želim 
videti jaslic na občinski spletni strani. To 
pa zato, ker sem se pripravljen boriti do 
smrti za to, da bi lahko moja musliman-
ska, pravoslavna, protestantska, satanis-
tična, ateistična, panteistična ali kakršna 
koli druga sestra ali brat povedala svoje 
mnenje. Občina bi se morala boriti za 
pluralnost in večplastnost družbe, ne 
pa obračati se na večinsko prebivalstvo 
in to večino uporabljati za premoč nad 
manjšinami. Res mislite, da je podoba 
jaslic na občinskem javnem profilu prim-
erna ali naključna?

Presodite sami ...

Občinska propaganda katoliške 
ideologije
David Tomažin
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Študentje, ki živijo v kraju, kjer ni 
registrirane visoke šole, fakultete ali 
akademije, so pri subvencionirani 
prehrani že leta izredno deprivilegirani. 
Gostinci se namreč lahko na razpis 
za ponudnike študentske prehrane 
prijavijo pod številnimi pogoji, tisti, 
ki nas moti, pa se je ponovno pojavil 
tudi v zadnjem Javnem razpisu za 
izbiro ponudnikov subvencionirane 
študentske prehrane za leti 2021 in 
2022 na 5. strani in sicer: “Kraj izvedbe 
študentske prehrane so študijska 
središča v Republiki Sloveniji, torej 
kraji, kjer so višje strokovne šole in 
visokošolski zavodi, ki izvajajo javno 
veljavne višješolske in visokošolske 
programe...”.

Študentje iz Grosuplja, Ivančne 
Gorice in Dobrepolja večinoma ne 
živimo v kraju študija, poleg tega pa 
v naših krajih ni registrirane nobene 
fakultete, akademije ali višje šole, 
torej tudi subvencionirane prehrane v 
naših krajih ni. Sicer lahko “študentje 
vozači” uveljavljamo subvencionirano 
prehrano, ko smo na fakulteti, vendar 
se zaradi narave možnosti prevoza po 
študijskem procesu na visokošolskem 
zavodu hitro odpravimo proti domu 
in ob takšnih priložnostih obroka 
ne zaužijemo. Prav tako se študijski 
proces večkrat konča ob urah, ki so 
manj primerne za zaužitje obroka, 
ob nekaterih fakultetah pa celo ni 
velike izbire subvencionirane preh-
rane. V dneh, ko se študijski proces 
ne opravlja na visokošolskem zavodu, 
pa “študentje vozači” ne moremo priti 
do subvencioniranega obroka. Enaka 
težava se pojavi ob vikendih in v času 
absolventskega staža.

Študent, ki živi v Ljubljani, Dutovju, 
Trebnjem, Logatcu, Domžalah, Mozirju 
itd. lahko zaužije subvencioniran 
obrok kadarkoli med 8:00 in 21:00 uro 
v svojem kraju ne glede na to, ali tam 
obiskuje svojo fakulteto, ali tam le živi. 
Študenti iz Ivančne Gorice, Grosuplja, 
Dobrepolja, Ruš, Vrhnike pa subven-
cioniranega obroka v svojem kraju 
ne moremo zaužiti. Zakaj lahko prvi 
študentje koristijo subvencionirano 
prehrano ob vikendih, ko študijski 
proces opravljajo od doma ali, ko so 
vpisani kot absolventi, medtem, ko je 
mi takrat v svojem kraju ne moremo 
koristiti? Jasno je, da gre v tem primeru 
za diskriminacijo.

Takšna dikcija je diskriminatorna 
za vse študente, ki živijo izven krajev, 
kjer je registrirana fakulteta, višja 
šola ali akademija. Še bolj jasno pa 
se to pokaže pri tistih študentih, ki 
živijo sami, s partnerji itd. Tu so še 
študentske družine, ki poleg svoje 
subvencionirane prehrane pridobijo 
možnost koriščenja tudi za svojega 
otroka. Te prav tako v svojem kraju ne 
morejo koristiti niti svojih subvencij 
niti ne subvencij, ki pripadajo njihovim 
otrokom, tako jim je onemogočamo še 
tisto malo pomoči, ki naj bi jim poma-
gala pri prebivanju vsakdana.

Ne smemo pozabiti tudi na novo 
situacijo ob pandemiji virusa SARS-
CoV-2 ter študija na daljavo. V tem 
času so se zaprli tudi študentski 
domovi in je večina študentov sprem-
ljala študij od doma. Ali je prav, da 
so ob enako vloženih urah v študijski 
proces, nekateri lahko koristili subven-
cionirano prehrano in drugi ne?

Zakaj lahko študent, ki živi s starši v Dutovju, kjer je slučajno registrirana ena 
od višjih šol, koristi subvencionirano prehrano, študent,  ki pa denimo sam s 
partnerjem živi Ivančni Gorici pa ne? Je študent iz Ljubljane ali Dutovja vreden 
kaj več? Je res gotovo študent iz Ljubljane v slabšem premoženjskem stanju kot 
tisti iz Ivančne Gorice?

Ker je obstoječ sistem krivičen, smo nekateri študentski klubi že prejšnje 
študijsko leto preko Zveze ŠKIS opozorili ŠOS, da je sistem nujno potrebno 
popraviti v zakonu, ki se sedaj ponovno vlaga (ZUPŠ). Ker smo na tem mestu 
dobili odgovor, da pri tem zakon nima nič, ampak to morda lahko reši že razpis 
za ponudnike subvencionirane prehrane, smo to pobudo za nekaj časa opus-
tili in pozvali, naj se torej reši težava s pravilnikom. Sledil je hladen tuš, ko smo 
opazili, da v razpisu zopet ni bila mogoča prijava ponudnikov izven krajev, kjer 
je vsaj en visokošolski zavod. Zatem smo ponovno povprašali na ŠOSu, ali je 
mogoča ureditev tematike preko zakona. Ponovno smo dobili odgovor, da lahko 
preverijo, ali je mogoče to rešiti preko naslednjega razpisa, ki pa bo sprejet čez 
2 leti torej zadnji razpis, ki ponovno ne spreminja dikcije. Tak odgovor nam da 
očitno znamenje, ko je bil razpis pred vrati, kljub našim opozorilom niso preverili 
možnosti spremembe in klube namerno vrtijo v začaranem krogu misleč, da 
bomo na obljube pozabili. Očitno ŠOS ne jemlje resno niti problematike, niti 
študentskih klubov, ki imamo najboljši vpogled v lokalno problematiko. Zato 
nam očitno ne bo ostali drugega, kot, da se lotimo zbiranja podpisov, za katere 
upamo, da jih ŠOS in kasneje zakonodajalec ne bo spregledal.

Smo študentje, ki ne živimo v 
visokošolskih središčih, diskriminirani?

Jaka Trilar

Smo študentje, ki ne živimo v visokošolskih središčih, diskriminirani?


	Šodr: Glasilo Študentskega kluba Groš
	Moj vtis o izmenjavi na Finskem
	SEP izmenjava v Tanzaniji
	Prihodnost kozmetičnega razvoja - BIOSURFAKTANTI
	Spet prižgati in spet ugasniti
	Umetniška kolumna
	Kako pisati diplomsko nalogo
	Na kaj biti pozoren ob izbiri mentorja
	Občinska propaganda katoliške ideologije
	Smo študentje, ki ne živimo v visokošolskih središčih, diskriminirani?

