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Naj človek pol sveta obteče,
najboljši kruh doma se peče.

Dom. Marsikomu ob tej besedi misli odpotujejo za odprta 
vrata domače hiše, kjer je lahko to, kar je, počne to, kar 
želi in preživlja čas z ljudmi, ki so mu najbližje. V vseh 
teh besedah in opisih sama najdem tudi našo fakulteto, 
ki je v zadnjih mesecih postala moj novi dom. Nič več ni 
le vsakodnevnega poslušanja na predavanjih, nestrpnega 
čakanja na kolokvije, saj veliko večjo vrednost dajejo tisti 
dogodki in ljudje, ki strumno in tesno hodijo ob mojem 
študijskem udejstvovanju. 50-letnica in Zaposlitveni 
most, ki sta za nami, sta verjetno marsikomu izmed vas 
predstavljala le še ‘’en dogodek več’’, skupino študentov 
in študentk pa so ti trije meseci povezali veliko bolj, kot 
smo pričakovali. Postali smo prijatelji in fakulteta na 
Kardeljevi ploščadi je postala naš dom. Vrata puščamo 
odprta vsem tistim, ki bi želeli sodelovati z nami in posta-
ti del velike družboslovne ekipe, ki vsak dan sega po novih 
izzivih, ki si jih zastavljamo. Naj bo to ŠK FDV, ŠS FDV, 
ŠO FDV, Kult.co, ŠS PRSS ali katerokoli drugo društvo, 
čakamo vas! 

Pred vami so najlepši dnevi v letu. Pojejte čim več božičnih 
dobrot, da bomo lahko januarja vsi veselo omejili pre-
hranjevanje in se spraševali, zakaj za vraga smo vendar 
toliko pojedli. Čas preživite z najbližjimi, ker jim v hitrem 
toku živjenja posvečamo premalo časa. In predvsem, kar 
je najbolj pomembno, zapišite še enkrat (tako kot vsako 
leto) tisti novoletni seznam, ki ga tako ali tako nikoli ne 
izpolnimo do konca. Pod točko razno uvrstite NAREDI 
IZPITE, tako, malo za šalo, malo za res – saj nikoli ne 
veste, kaj se vam letos uresniči. 

Uvodnik in predbožični FDVjevec sklepam z mislijo, ki jo 
je izrekel Steve Jobs – ‘’The people who are crazy enough 
to think they can change the world are the ones who do’’. 
Spreminjajte svet. Pa tudi če se sprememba začne s pisan-
jem novoletnih zaobljub. 
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Kako se uspesno prebiti cez 

izpitno obdobje?!?

Izpitno obdobje se hitro bliža, večina izmed nas pa še ni uspela 
odpreti niti ene knjige. Na žalost ni čudežnega recepta, s pomočjo 
katerega bi izpite opravili kot za šalo, mi pa smo vam vseeno 
napisali nekaj predlogov, kako se spopasti z goro knjig in zapisk-
ov ter uspešno opraviti vse izpite.

Priprava na učenje
Zelo pomembno je, da si, še preden se lotiš učenja, pripraviš načrt. 
Izpitne roke si razporedi tako, da se ne boš učil za 6 izpitov hkra-
ti, saj v takem primeru bolj tvegaš, da katerega izmed njih ne boš 
naredil. Če še nimaš študijske literature, si jo čimprej priskrbi. 
Knjige, zapiski, stari izpiti - vse ti bo prišlo prav. Tudi za učenje 
za posamezen izpit si naredi plan, določi si, kaj boš kateri dan 
predelal ter koliko časa se boš učil. Priporočljivo je, da si načrtuješ 
tudi odmore, saj boš tako že od vsega začetka vedel, kdaj te čaka 
odmor in se boš lažje učil. Med odmorom se napolni z energijo 
(pojej nekaj sadja, zelenjave ali oreščkov, ki dokazano pozitivno 
vplivajo na nivo energije), predvsem pa se sprosti od učenja (naj 
bo to pogovor s prijateljico, poslušanje glasbe ali ogledovanje 
svojih mišic v ogledalu - tukaj ti puščamo prosto pot). Učenje ti 
bodo olajšali tudi nasveti starejših kolegov, ki ti lahko povedo, 
koliko časa so sami porabili za učenje, iz kje so se učili, kakšen 
tip izpitnih vprašanj lahko pričakuješ in podobno. Tik preden se 
lotiš učenja, pa si izberi še primeren kraj za učenje. Slika Enrique-
ja Iglesiasa na tvoji pisalni mizi najverjetneje ne bo pripomogla 
k večji koncentraciji, prav tako tudi ne prenos nogometne tekme 
ali gledanje slik na Facebooku. Raje se odloči za učenje v knjižnici, 
kjer ne bo takšnih ali drugačnih demotivatorjev. Ne pozabi, da je 
priprava na učenje ključnega pomena, zato se drži načrta, ki si ga 
boš pripravil.

Metode učenja 
Pri učenju si pomagaj z raznimi metodami, ki so ti blizu. Nekat-
eri si podčrtujejo pomembne podatke, delajo zapiske, rišejo 
miselne vzorce, drugi glasno berejo, o temi diskutirajo s prijatelji, 

poglobljeno razmišljajo o uporabi tega znanja v praksi in podo-
bno. Sam si izberi tisto, kar ti ustreza. Pri učenju pa bodi pozoren 
na to, da boš ločil pomembno od nepomembnega ter da se boš 
učil z razumevanjem in ne na pamet. Zvečer in naslednji dan 
zjutraj pa moraš naučeno obvezno ponoviti, saj boš v nasprot-
nem primeru ob veliki količini snovi začel stvari sproti pozabljati. 

Med izpitom
Na izpitu najprej preleti vsa vprašanja, nato pa se loti lažjih nalog, 
saj te občutek, da je nekaj že rešeno, pomiri. Dobro preberi vsako 
vprašanje in bodi pozoren na navodila, kot so ‘podčrtaj napačne 
odgovore’, med reševanjem pa bodi zbran in razmišljaj le o izpitni 
temi. To žal ni čas za spogledovanje s privlačno študentko/om 
politologije, zato boš moral s sanjarjenjem in spogledovanjem 
nadaljevati po izpitu. Ko rešiš vse naloge, odgovore še enkrat 
preleti in naredi zadnje popravke, če so ti potrebni. 

Tako, napotke si prebral, sedaj pa veselo na delo. V izpitnem 
obdobju ti želimo čim manj zamujenih zabav, neprespanih noči 
in slabih zapiskov ter čim več potrpljenja, motivacije, energije, 
sreče, predvsem pa znanja. 

In še nasvet za konec: zavedajte se, da ste sposobni!

Tjaša Božič
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Kako so izgledala vaša študentska leta? 
Moja študentska leta so bila čudovita, vendar ne vem, če sem 
tudi takrat mislil tako. (smeh) Bila so zelo razgibana. Ne samo, 
da smo se veliko učili, ampak smo se tudi družbeno angažirali.  
Dan je imel za nas 48 ur, imeli smo dovolj časa, energije, poleg 
tega pa smo se tudi po študentsko zabavali. Včasih se sprašujem, 
kako je bilo vse to skupaj sploh mogoče. 

Ste bili aktivni pri študentskem organiziranju? 
Samo na FDV-ju smo izdajali 3 glasila, imeli smo močno 
študentsko organizacijo z angažiranim članstvom, povezovali 
smo se z Radiem Študent, Tribuno, Filozofsko fakulteto ... Na 
faksu smo skrbeli za komunikacijo med študenti in profesorji, 
poskrbeli smo tudi za študente, ki so bili v težjem ekonomskem 
položaju. Povezovali smo se z Ekonomsko fakulteto, ki je bila 
družbeno angažirana, na Filozofski fakulteti pa odpirali širša 
družbena vprašanja študentov in družbe. Že ob zasedbi FF se 
je pojavilo gibanje, ki je zahtevalo večstrankarski sistem. Bili 
smo izpostavljeni nadzoru takratnih organov, ampak do hudih 
represivnih ukrepov ni prišlo. 

Tudi danes študenti aktivno sodelujemo pri dejavnostih 
fakultete. Ob 50-letnici FDV smo naši fakulteti posvetili 50 
dni dogajanj. Kako vi ocenjujete naše dejavnosti? 
Plan aktivnih študentov FDV je bil iskrivo narejen, 50 projek-
tov, 50 dni ustvarjanj je  izredno ”posrečeno” praznovanje. Vseh 
dejavnosti sicer nisem spremljal, kar pa sem, lahko zgolj in 
samo zelo pohvalim. Naša fakulteta bo tovrstnim aktivnostim 
vedno pomagala in vam, študentom, stala ob strani. 

Pred vami sta dve leti mandata. Katerih 5 ciljev ste si v tem 
času zastavili in jih želite uresničiti? 
Želim si obdržati kvaliteto fakultete in jo še izboljšati, tako 
raziskovalno kot tudi pedagoško delo.  V tem času nameravamo 
ustanoviti Karierni center, poleg tega pa stremimo k uresničitvi 
težnje študentov po kvalitetnejšem bivanju v domu. Kar verjet-
no zanima vse študente, je večja internacionalizacija, to pome-
ni, da bi več študentov naše fakultete šlo študirat ‘’ven’’, hkrati 
pa bi potekala obojestranska izmenjava, kar pomeni tudi več 
tujih študentov v naših prostorih.  Kot zadnji cilj bi želel začeti 
s konsenzom znotraj fakultete - kako postaviti izobraževalni 
proces ob novi ‘’reakreditaciji’’, ki pa sicer še verjetno ne bo sl-
edila v teh dveh letih. 

Kaj bi zaželeli študentom ob božično-novoletnih praznikih 
in ob približajočem začetku zimskega izpitnega obdobja? 
Želim jim, da bi praznike kar se da lepo preživeli in poskrbeli za 
tisti del človeka, ki ni iz jekla. Potem pa, saj veste, pridejo resnejše 
zadeve. V izpitnem obdobju jim želim veliko sreče in sprotnega 
opravljanja študijskih obveznosti, da bo na koncu lepše!

Nejka Golič

"Med prazniki 

poskrbeti 

za tisti del 

cloveka, ki ni 

jeklen!"

Intervju z dekanom FDV, dr. Bojkom Bucarjem

<

<
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50 let
moje, tvoje, nase, vase, njihove

Fakultete za druzbene vede

Tako, pa smo končali. S 50-letnico, da. No, vsaj neuradno. Uradno sicer še traja, tako da 
lahko še veselo pričakujete kakšno našo prireditev, dogodek, dejavnost ... Ampak, ker se 
bliža zimsko izpitno obdobje, smo se tudi mi malo ''umirili''. Če pa ste slučajno pozabili 
na naše številne dogodke, ki smo jih posvetili v čast 50-letnici, vam spodaj na kratko 
predstavljamo, kaj vse se je v zadnjih treh mesecih dogajalo na naši fakulteti.

SPREJEM BRUCEV 
V ponedeljek, 3. oktobra smo brucke in bruce na Fakulteti za 
družbene vede pričakali tutorji in tutorke študentke s tutorji 
profesorji, seveda pa so najpomembnejšo vlogo odigrali naši 
predstavniki kateder in vodstvo fakultete. Starejši študentje 
smo ''mlajšim'' zaželeli veliko sreče v prihajajočem študijskem 
letu, hkrati pa otvorili tudi 50-letnico naše fakultete! 

FDVJEVEC
V torek, 4. oktobra, smo slovesno izdali prvo številko našega 
vsedruštvenega časopisa FDVjevec (gre v študijsko leto 
2011/12). V tej številki so se nam/ vam predstavila vsa društva, 
ki delujejo na fakulteti, zato da so se bruci in brucke lažje 
odločili, kam se bodo kar najhitreje pridružili. 

KOSTANJEV PIKNIK 
Prijetno dobrodošlico smo vsem novim ter starim študentom 
pripravili ob sezonski poslastici 5. oktobra. Ob prijetnem 
druženju so bili na voljo pečeni kostanji ter mošt, poskrbeli 
pa smo tudi za dobro atmosfero, ki je prinesla ugodno počutje 
študentov. Člani ŠK FDV smo igrali povezovalno vlogo, saj smo 
želeli tistim, ki še ne poznajo dejavnosti naše fakultete, pred-
staviti njene obštudijske aktivnosti. Piknik je bil eden prvih 
obštudijskih dogodkov, ki je povezal veliko novih obrazov. 

HENGANJE IN OTVORITVENA ZABAVA
Henganje je letos na fakulteti potekalo že tretjič, tokrat v 
torek, 11. oktobra v Veliki dvorani FDV. Študetje so lahko po-
leg henganja sodelovali v družabnih igrah, tekmovali v ročnem 
nogometu ter po želji kaj prigriznili in popili. Zabavni del doga-
janja je otvoril kantavtor Gašper Balanč s svojo kitaro, občinstvo 
pa se je do solz nasmejalo članom improvizacijskega gledališča 
Improliga. Henganje postaja že kar tradicionalen projekt na 
naši fakuleti, zato boste lahko vsi, ki ste letošnjega zamudili, 
hengali na FDV naslednji oktober. 

FILMSKI VEČER KULTUROLOGOV 
Društvo kulturologov Kult.co je sredo, 12. oktobra organizira-
lo tradicionalni filmski večer, kjer smo vrteli filmsko klasiko 
My Darling Clementine, film, posnet v studiu Twentieth Cen-
tury Fox. Film smo predvajali v klubu Gromka na Metelkovi v 
Ljubljani, kasneje pa so sledili opisi in kritike filma in ameriške 
kulture, kjer so se razvile zanimive debate. My Darling Clemen-
tine je pretresel ameriško javnost in doživel številne kritike, saj 
se nanaša na resnične zgodovinske dogodke. 

SEJEM ŠTUDIJSKE LITERATURE 
Zaradi lažjega dela smo se letos odločili, da bo sejem potekal 
kar dva tedna, in sicer od 17. do 28. oktobra. Prvi teden smo 
študijsko literaturo pobirali, nabralo se je okrog 1000 knjig, 
drugi teden pa smo jo prodajali. Po neštetih ponovnih izračunih 
smo prišli do vzpodbujajočih rezultatov, ki so pričali o tem, da 
je bil sejem finančno zelo uspešen. Skupno vračanje denarja in 
neprodanih knjig je potekalo praktično ves november, saj je kn-
jige oddalo več kot 150 študentov. Veliko ljudi nas je med tem 
spraševalo, zakaj to delamo in koliko smo plačani. No, naj pou-
darimo, za naše delo nismo plačani, ampak smo POplačani z 
nečim, čemur radi pravimo nove izkušnje in poznanstva. In to 
je vredno veliko več kot denar.

< <

<
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FDV BRUCOVANJE
V torek, 18. oktobra je v vsem znanem Companerosu potekalo 
brucovanje naše fakultete, ki sta ga organizirala ŠK FDV in ŠO 
FDV. To brucovanje pa ni bilo navadno, saj je bil večer zaznam-
ovan z različnimi zabavnimi igrami, ki so v naših spominih pustile 
prav poseben pečat. Glasbeno nas je razvajal DJ ILLUSION, bru-
covanja pa se je udeležila tudi lepa številka starejših študentov 
in študentk. Ustvarili smo brucovanje, ki je bilo kot nalašč za 
spoznavanje, izmenjavanje mnenj in pametnih nasvetov. 

PRedigra: KDO SE (NE) BOJI JAVNEGA NASTOPANJA? 
V torek, 18. oktobra, smo na PRedigri v organizaciji ŠS PRSS 
ugotavljali, kdo se (ne) boji javnega nastopanja. Skupaj s pre-
davateljico Andrejo Jernejčič smo se spopadli z izzivom, kako 
pripraviti in izpeljati nastop pred širšo publiko. Energična An-
dreja Jernejčič je direktorica podjetja Lin&Nil, ki je specializirano 
za pomoč pri sodelovanju z mediji, nastopanju in komunikaciji. 
Postregla nam je z mnogo koristnimi nasveti, na koncu pa smo 
lahko teorijo preizkusili še v praksi in nastopili pred kamero. 

DEBATNI BATTLE MED ŠTUDENTI
Tekmovanja, ki je potekalo 19. oktobra, se je udeležilo 10 
tekmovalcev, tako novih kot starih debaterjev. V finale sta se 
uvrstila Aljoša Polšak, študent fizike na Univerzi v Mariboru, in 
Ajda Vodlan, študentka 3. letnika Analitske politologije. Pomer-
ila sta se na trditev 'Ta zbor bi zahteval, da igralci v pornofilmih 
nosijo kondome.' Debatni klub jima čestita za dobro, predvsem 
pa zabavno debato, ki sta jo izpeljala fenomenalno. Zmagovalec 
battla je postal Aljoša Polšak.

Debatni klub je podaril nagrado Evi Godina, ki je edina 
upoštevala, da gre za battle in ne pravo debato. Trditev, da bi 
morali za narkomane uvesti varne hiše, je namreč kar odrappala 
z dobrim ritmom, super rimami in seveda s prepričljivo vsebino. 

DID-OVSKI MOTIVACIJSKI VIKEND V TRENTI
20. oktobra smo se ponovno odpravili v Trento. Kljub delno 
zasneženim cestam se nas je 20 zbralo že v četrtek zvečer, od 
DI-jevcev iz starejših letnikov pa do brucev. Prvi večer je bil na-
menjen spoznavanju in zabavi ob kitari. Kljub temu da se vsi 
nismo dobro poznali, smo se kaj kmalu sprostili. Ker znamo v 
društvu poleg zdravega duha poskrbeti tudi za zdravo telo in 
ker nam je bilo vreme zelo naklonjeno, smo se odpravili kar na 
dva pohoda. V petek smo se podali po Soški poti, v soboto pa 
smo se povzpeli do izvira reke Soče. S skupnimi močmi smo 
naredili še strategijo delovanja društva. V nedeljo smo se žal 
morali posloviti in se iz vedno sončne Trente odpraviti nazaj v 
megleno in deževno Ljubljano. 

PRaksa: TEAMBUILDING
25. oktobra smo v ŠS PRSS otvorili novo sezono delavnic 
– PRaks, in sicer s PRakso na temo teambuildinga. Urška 
Simonišek, predsednica zveze študentskih društev KOMISP, 
nas je v slabih dveh urah popeljala skozi vrsto zabavnih vaj in 
iger za ustvarjanje pozitivnega in konstruktivnega vzdušja v 
skupini. Na delavnici smo pridobili nekaj novih znanj, ključno 
pa je bilo, da smo se bolje spoznali in povezali z bodočimi (zdaj 
že aktivnimi) člani ŠS PRSS in jih seveda dodobra motivirali za 
delovanje v društvu.

AKADEMIJA: Kupi dobro stvar, naredi dobro delo in bodi 
dobre volje 
Tako lahko v eni povedi strnemo poslanstvo pravične trgo-
vine 3MUHE, ki se je, v sklopu praznovanja petdesetletnice 
Fakultete za družbene vede, predstavila na prvi letošnji ŠSDMS 
Akamediji, ki je potekala 26. oktobra.

Z nami je bila Lara Pečjak, poslovodkinja edine pravične trgo-
vine v Sloveniji, ki nam je predstavila, kako so uspeli aktivirati 
proizvajalce nerazvitih držav Tanzanije, Gane in Burkine Faso 
in tako kupcem ponudili možnost za uveljavljanje bolj smisel-
nih in trajnostnih načinov posredovanja izdelkov. Prišli smo 
do sklepa, da se mora tudi pravična trgovina, kljub odklanjanju 
trženjskih orodij, za uspešno poslovanje kdaj pa kdaj poslužiti 
katerega od njih. V okviru svojih načel, seveda.

PRedigra – KAKO POSTATI UVELJAVLJEN PR FREELANCER?
MoJcA OcvirK. Ženska s številnimi izkušnjami na področju 
odnosov z javnostmi. Svobodnjakinja po duši in v svoji stroki. 
Zanimiva oseba, ki je po prvem srečanju kar ne moreš poza-
biti. In prav ona je na Predigri, ki je potekala 2. novembra, 
predavala o svobodnem poklicu PR freelancerja. Izvedeli smo, 
kako to delo poteka, kako pridobiti naročnike in kaj le-ti od nas 
pričakujejo. Izdala nam je kar nekaj lastnih izkušenj in nam 
realno predstavila tako prednosti kot tudi slabosti tega pok-
lica. Proaktivnost, zanesljivost, prilagodljivost, asertivnost, 
urejenost in pripravljenost –  to so najpomembnejše lastnosti 
uspešnega PR freelancerja!
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EKSKURZIJA NA NIZOZEMSKO 
V sredo, 2. novembra, smo se FDVjevci odpravili nizozemskim 
zmagam naproti. Tokrat prvič v sodelovanju, sta društva So-
cioKlub  in DID organizirala ekskurzijo, za katero sta izbrala 
mikavno mesto Amsterdam, ki samo po sebi ponuja ogromno 
zanimivosti in znamenitosti. Po večurni vožnji iz Ljubljane in 
po prihodu v dopoldanskih urah, smo se razgibali s sprehodom 
po nizozemski prestolnici in hkrati dobili občutek, da je mesto 
obstalo v sedemnajstem stoletju, ki je znano kot zlato obdobje 
nizozemske kulture. Naslednji dan smo se odpeljali v Utrecht, 
kjer smo se srečali z nizozemskimi študenti, ki so nam razka-
zali prostore univerze. Posebej za nas so pripravili predavanje, 
na katerem je bilo govora o Bayesianski statistiki in nas lepo 
pogostili s piškoti in čajem. Po že drugi prespani noči v kamp-
ing naselju "Het Amsterdamse Bos" smo se podali v znanstveni 
muzej NEMO, kjer smo raziskovali, eksperimentirali  in se zo-
pet počutili stari deset let. Ustavili smo se še v muzeju ARCAM, 
ki se ukvarja z arhitekturo Amsterdama. Polni novih vtisov in 

znanja smo se sprehodili po največji tržnici na prostem - Albert 
Cuyp Market,  ki nas je navdušila s pestro ponudbo. Komaj smo 
čakali, da se zvečeri, saj je od 19. ure naprej na nas čakalo še 
ogromno muzejev  v okviru Muzejske noči (Museum n8). Ob-
vezen postanek pri slavnem napisu »I amsterdam«, kjer smo 
se poslikali; nato pa obisk Rijksmuseuma, kjer smo si lahko 
ogledali največjo umetniško zbirko na Nizozemskem, v kateri 
so znamenita Rembrandtova Nočna straža in ostala dela ni-
zozemskih mojstrov. Izbira muzejev je bila res velika, vendar 
se je večina izmed nas odločila ogledati še Van Goghov muzej, 
katerega krasi največja zbirka umetnikovih del  na svetu. Muze-
jska noč je bila res noro doživetje, saj so nas v muzejih pričakali 
DJ-ji in nekaterim dolgočasne oglede spremenili v nepozabno, 
umetniško noč. Sledila je zabava v eni od diskotek v centru Am-
sterdama, nato pa odhod nazaj v kamping in spanje. V nedeljo 
smo se prebudili v zamegljeno jutro, kar nas ni oviralo pri tem, 
da porabimo še zadnje € za zajtrk, obisk coffeeshopov in sou-

venir trgovinic. Še zadnji sprehod po ulicah Amsterdama in 
odhod domov. Na poti proti Sloveniji smo doživeli tudi adrena-
linsko izkušnjo s policisti, ki so se sprehodili po avtobusu, ta-
koj ko so izvedeli, da prihajamo iz Amsterdama. Policisti so 
praznih rok zapustili avtobus, mi pa smo še zadnje ure preživeli 
polni adrenalina, izmenjali kontakte in poskušali strniti vtise.

PReblisk – IN PRIŠLA JE BRATISLAVA!
10. in 11. novembra smo se nekateri člani ŠS PRSS odpravili v 
srce Slovaške, Bratislavo. Pot smo začeli ob 2.30 - spanca nad-
aljnja dva dni nismo uspeli pogrešati. V mesto smo pripotovali 
z namenom, ki je v grobem pomenil ogled oglaševalske agencije 
Wiktor Leo Burnett, "Trade" muzeja ter spoznavanje mesta in 
samih med seboj. Lahko se vprašate, zakaj nam bo ostal ta obisk 
lepo zapisan? Torej: oglaševalska agencija je bila  večkrat nagra-
jena – z vsako besedo so nas znova očarali; Trade Museum ima 
srce trgovine –  videli smo od embalaže prve Nivee, do prvih 
"kalkulatorjev"; mesto – PRečudovito, PReprosto, PRijazno; 
na koncu pa še – vsak postanek v čokoladnici, skupinska slika, 
požirek sponzorskih pijač, nočno popevanje,... so nas PRipeljali 
še bolj skupaj.

ČLOVEK ČLOVEKU ŽIVAL 
V času praznovanja 50-letnice je med 15. in 17. novembrom 
potekal tudi projekt Človek človeku žival, že tretji tridnevni 
vrtinec barv, misli in okusov, tokrat podnaslovljen ŽIVALSKI 
VRT, ki je vključeval različne prireditve, kjer so udeleženci 
lahko izražali svoje misli in se srečevali z živalskim svetom in 
naravo na številne načine. Sodelovala je tudi gledališka skupina 
Kult.co, ki je na temo Človek človeku žival obiskala živalski vrt 
in odstrla številna različna dojemanja odnosa med živalmi in 
ljudmi, mejo med tako imenovanim civiliziranim svetom in 
živalskimi instinkti in nagoni.  

DEBATNA DELAVNICA JAVNEGA NASTOPANJA 
Na pomembnost retorike je opozoril britanski predavatelj sve-
tovnega slovesa, Rhydian Morgan, ki je 16. novembra debat-
erjem predaval o javnem nastopanju. 'Fore', ki jih uporabljajo 
dobri javni govorci, pogajalci, politiki in prepričevalci, je razložil 
tako z vidika govorca kot z vidika poslušalca, kar je predavanju 
prineslo dodano vrednost. Vse je utemeljil tudi s praktičnimi 
primeri, ki so bili izredno zanimivi in poučni. Hkrati nam je po-
dal veliko nasvetov, kako se lotiti javnega nastopanja, da bomo 
čim bolj prepričljivi in kredibilni. 
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Z gotovostjo je mogoče trditi, da je bilo to eno boljših predavanj, 
ki jih je organiziral Debatni klub, kar so dokazali tudi debaterji, 
ki so bili nad Rhydianom očarani. Razprave so se nadaljevale 
še dolgo v večer, saj je predavanju sledilo neformalno druženje 
v NetCafeju. Rhydian nam je tudi obljubil, da nam predavanje 
pošlje v zapisani obliki, kjer je še več primerov. 

DAN DŠOS
Letos smo tudi obramboslovci praznovali obletnico, in sicer je 
naše društvo je dopolnilo 5 let. Prvi zametki Društva študentov 
obramboslovja Slovenije (DŠOS) segajo v leto 2000. Več let so 
poskušali društvo postaviti na noge, a jim ni uspelo. Leta 2006 
pa je društvo doživelo svojo prvo reformo, ki mu je dala reprezen-
tativen značaj in današnjo podobo. V ta namen smo 16. novem-
bra letos organizirali Dan DŠOS, ki je potekal v obliki predavanj, 
razdeljenih na 3 dele. Najprej smo predstavili naše društvo in 
projekte, ki jih nameravamo izpeljati v prihodnosti. Nato smo 
imeli predstavitve zaposlitvenih možnosti obramboslovcev in na 
koncu še debatne mize o raznih problematikah, ki se dogajajo po 
svetu (Izrael, Libija...).

SOCIOLOŠKI DNEVI V CELJU 
Ponovno smo se udeležili Sociološkega srečanja, ki je potekalo v 
Celju med 17. in 19. novembrom 2011, z naslovom Tri desetlet-
ja spreminjanja slovenske družbe. Tokrat smo se povezali tudi

s sociologi in sociologinjami iz Filozofske fakultete. Čeprav nas 
je bilo številčno manj kot lani, ni bilo nič manj zanimivo in za-
bavno. Okrogle mize v Hotelu Evropa so se vrstile ena za drugo, 
sprejema in prigrizka tudi nismo zamudili, kjer smo se lahko bolj 
neformalno družili tudi s profesorji, časa za vmesno kosilo smo 
imeli dovolj, pa tudi restavracij na bone v Celju zaenkrat ne pri-
manjkuje. Za naše študente, ki so se jim potem pridružili tudi 
profesorji, smo pripravili tudi nočni program, saj nam je ostalo 
dovolj moči, da smo se sprostili tudi ob glasbi in zaplesali. Preh-
itro je minilo, se pa spet veselimo naslednjega srečanja.
 
DELAVNICA SPSS 
21. novembra smo za vse študente, ki se nevzdržno približujejo 
pisanju svoje diplomske naloge in bruce organizirali tečaj 
praktične uporabe programa SPSS. Tečaj je vodila študentka 
družboslovne informatike. V prvem delu smo si pogledali 
osnove analize s programom SPSS, v drugem delu pa bolj 
napredne funkcije samega programa. V začetku meseca januar-
ja bomo izvedli tudi tečaj programiranja "Python za telebane". 
Vljudno vabljeni.

PR teater – NA KONCU ŠTEJEJO SAMO ODNOSI
Če vas komuniciranje in odnosi z javnostmi vsaj malo zani-

majo, ste v preteklih mesecih zagotovo slišali za PR teater – 

študentsko konferenco o odnosih z javnostmi. Tistim, ki vas 

letos ni bilo z nami, ponujamo v naslednjih vrsticah nekaj o 

dogajanju – za pokušino!  

PR teater, ki je tokrat potekal že drugo leto, je 22. novembra 
ponovno združil vedoželjne študente, ki jih zanimajo komu-

niciranje in odnosi z javnostmi. Med drugimi smo prisluh-

nili tudi Franciju Zavrlu (Pristop), ki je govoril o  profesion-

alnih in etičnih izzivih slovenskega PR-ja, Kamenku Kesarju 

(Adrema), ki nam je predstavil kako organizirati dogodek vre-

den spomina, in okrogli mizi z naslovom Kdo koga nateguje: 

PR-ovci medije ali mediji PR-ovce? Povzetke predavanj lahko 

najdete na www.pr-teater.si. 

DŠKM upravlja s prihodnostjo
Slovenska kadrovska zveza letos praznuje 30 let obstoja in ak-

tivnega delovanja. Slavnostna prireditev ob tej okrogli obletnici 

se je odvila 24. novembra v dvorani Restavracije Pan podjetja 

Talum d.d. na Kidričevem. Častni pokrovitelj prireditve je bil 

predsednik RS dr. Danilo Türk, z govorom so na slavnostni pr-

ireditvi nastopili tudi predsednik uprave Taluma mag. Marko 

Drobnič, bivši predsednik evropskega združenja EAPM  dr. 

Rudolf Thurner ter predsednica Slovenske kadrovske zveze ga. 

Vanda Pečjak. Slavnostna prireditev ob 30-letnici SKZ se je z ne-

koliko manj kot 200 prisotnimi zaključila s humorističnim nas-

topom Jureta Godlerja in slavnostno pogostitvijo, kjer se je krajši 

čas zadržal tudi predsednik RS dr. Danilo Türk. 
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FDV ŠPIL V NETCAFEJU
Večer  FDV ŠPILA v NetCafeju, 30. november, je bil v znamenju 

rocka in metala. Ob 21. uri je dogodek naznanil DJ Illusion – 

Davor Kukovič in ogrel obiskovalce z znanimi rock hiti pretek-

lega desetletja. Temperatura je naraščala, obiskovalci pa so že 

nestrpno čakali prvi nastop – mariborskega punk rock benda 

Rukola. Malo čez deseto zvečer so se zaslišali prvi akordi kitar 

in udarci na bobnih. Rukola ali dekleta pojejo rock, kot pravi-

jo sami zase, so predstavili svojo avtorsko glasbo in navdušili 

občinstvo. Dve prikupni vokalistki sta izžarevali energijo ob 

spremljavi kitar in bobnov. Naslednji so se predstavili Konjičani 

Heretic, ki so s hitrimi, melodičnimi in predvsem udarnimi 

ritmi nadaljevali večer. Njihov nastop je odražal dobro dozo 

metala z močnim vokalom in energijo na odru. Svoj nastop so 

popestrili še z igranjem »zgoraj brez«, kar je pritegnilo pred-

vsem ženski del občinstva. Koncert se je zaključil okoli polnoči, 

kar pa ni odgnalo obiskovalcev, saj je s plesnimi ritmi nadaljeval 

DJ Illusion in dodobra razgrel plesišče do jutranjih ur.

NEPOZABNO BRUCOVANJE
Samo za bruce in brucke smo v torek, 6. decembra, združeni 

z študentskim društvom Polituss in DŠKM, pripravili povsem 

nepozabno in neponovljivo brucovanje, ki se je odvijalo na 

vsem neznanem kraju, neznani lokaciji, in sicer v vsem nep-

oznanem NetCafeju. Spet smo pokazali, da je meddruštveno 

sodelovanje zelo pomembno, saj smo v sociološko-politološki 

navezi s tem pripravili še boljše brucovanje, kot bi ga sicer. Tako 

se je stkalo mnogo novih poznanstev med študenti različnih 

smeri in porajalo mnogo novih idej za nadaljnje sodelovanje in 

s tem izboljšanje obštudijske dejavnosti.

DOBRODELNI TEDEN
Študentje se zavedamo, da žal v življenju ni vsem postlano z 

rožicami, zaradi česar smo kot zaključni del 50-letnice organ-

izirali Dobrodelni teden, in sicer v tednu med 5. in 9. decem-
brom. Naše aktivnosti so bile sledeče: prodajali smo pecivo ter 

ročno izdelane voščilnice (ja, FDVjevci smo tudi umetniki), zbi-

rali smo igračke, ki smo jih nabrali za kar 5 velikih škatel (poleg 

glavnega frajerja, medvedka Ferdinanda), prodajali pravljico 

Levček Aleksander in njegov zaklad, ki jo je napisala študentka 

FDV Tamara Juričič in na tabli zbirali pozitivne misli in novo-

letne želje študentov za otroke, pri čemer je ŠK FDV za vsako 

željo doniral 1€.  

Vsa zbrana denarna sredstva od peciva, voščilnic in želja ter 

zbrane igračke smo namenili Pediatrični kliniki v Ljubljani, ki 

je bila prejetega izredno vesela. Sredstva, zbrana od prodaje 

pravljice pa se zbirajo na posebnem računu Leo kluba Mavrica 

Celje in bodo v celoti namenjena za socialno ogrožene otroke 

ter otroke z zdravstvenimi težavami.

Pripravili organizatorji posameznih dogodkov in projektov
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UVODNI PLENUM: »FDVjevec, zaposli se! Kavo z mlekom ali 
brez? Je to prihodnost študentov FDV?« 
Z uvodnim plenumom smo otvorili Zaposlitveni most in nare-

dili uvod v celodnevno dogajanje na tematiko zaposlovanja 

družboslovcev. Po nagovoru dekana FDV, dr. Bojka Bučarja, smo 

o splošnih problemih zaposlovanja fdvjevcev govorili z Barbaro 

Spreizer iz Kariernega centra UL, Sandijem Meke iz Zavoda za 

zaposlovanje RS, dr. Antonom Krambergerjem, poznavalcem 

problematike s FDV ter socioekonomike trgov dela in kroženja 

znanja in z dr. Klementom Podnarjem, prodekanom za odnose 

z javnostmi in razvoj na FDV. Ugotavljali smo, da stanje na trgu 

ni takšno, kot se velikokrat prikazuje v medijih in da diploman-

ti FDV pridobivajo zaposlitve hitreje kot povprečni iskalci dela 

na Zavodu. Prav tako pa smo odpravili nekatere mite o FDV, 

ki neredko krožijo po medijih in mečejo slabo luč na diplo-

mante naše fakultete. Gostje pa so študentom podali tudi nekaj 

splošnih predlogov o nabiranju izkušenj med študijem in ust-

varjanju lastnega portfolija še pred resnim iskanjem zaposlitve.

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
Okrogle mize Družboslovne informatike se je udeležilo približno 

30 študentov in študentk vseh letnikov. Na okrogli mizi je 

potekala razprava o zaposljivosti diplomantov družboslovnih 

informatikov z gosti iz stroke, kjer zaposlujejo največ študentov 

naše smeri. Gostili smo podjetje GFK Gašperja Stanovnika, Val-

icon sta predstavljala Aljoša Silič in Tanja Jovovič, iz E-laborata 

pa se nam je predstavil Uroš Žižek. Pri okrogli mizi nam je na 

začetku znanja, ki jih pridobijo študenti smeri Družboslovna 

informatika, pomagal predstaviti tudi prof. dr. Damjan Škulj. 

Gostje so tekom debate predstavili podjetja, v katerih so zapos-

leni in njihove karierne poti od študija do prve zaposlitve. V 

nadaljevanju so ponudili še nekaj koristnih predlogov, kako pri-

dobiti znanja, potrebna za zaposlitev. Na koncu pa smo se vsi 

polni novih informacij odpravili na pogostitev, kjer smo sklenili 

še zadnje ''posle'' družboslovnih informatikov. 

EVROPSKE ŠTUDIJE – DRUŽBOSLOVNI VIDIKI 
Smer Evropske študije  je razvila razpravo na temo zaposljivosti 

diplomantov te smeri, kakšne so preference za naprej in kakšna 

znanja so potrebna, da postanemo dobro zaposljiv kader. Gos-

tili smo profesorja iz katedre Evropskih študij, asistenta dr. 

Boštjana Udoviča, g. Emila Ferjančiča iz Ministrstva za okolje in 

prostor ter go. Mateo Jakin iz predstavništva Evropske komisi-

je v Sloveniji. Gostje so predstavili svoj pogled na trenutno sit-

uacijo in težave z zaposljivostjo ter kakšna je bila njihova pot 

do trenutnega položaja in kaj priporočajo našim študentom. 

Ugotovili smo, da je zaposljivost na predstavništvih Evropskih 

institucij precej velika, nekoliko drugače pa je z ministrstvi, kjer 

načeloma ne zaposlujejo mladih študentov. Predvsem potrebu-

jemo veliko izkušenj iz prakse, priporočena pa so pripravništva 

na večjih Evropskih institucijah izven Slovenije.

KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN 
ODNOSI Z JAVNOSTMI 
Okrogle mize se je udeležilo približno 130 študentov, z nami 

pa so se pogovarjali Katja Krek (Pristop), Saša Miladinovič 

(Si.mobil), Milana Simonič, Imelda Ogilvy in Mirjana Jazbec 

(Mercator). Govorili smo o zaposlitvenih možnostih študentov 

komunikologije, o pomembnosti priprave na razgovor, o 

pošiljanju in pisanju življenjepisov, vseskozi pa smo se nanašali 

na predhodno izvedeno anketo, ki smo jo izvedli med študenti 

komunikologije glede njihovega zadovoljstva, pričakovanja ipd. 

Ugotovili smo predvsem to, da je konkurenca med študenti kar 

velika, da moramo izstopati iz povprečja in da je proaktivnost 

med samim študijem zelo cenjena. Poleg tega pa agencije pred-

stavljajo odskočno desko, ki je potem vodi v podjetja, v katerih 

je kot študent brez večjih izkušenj zelo težko delati. Zelo cen-

jene so izkušnje na področju v študentskih društvih.

POLITOLOGIJA – ANALIZA POLITIK IN JAVNA UPRAVA
Panela se je udeležilo 67 študentov smeri Politologija APJU, po-

leg tega tudi 7 študentov drugih smeri na Fakulteti za družbene 

vede. Beseda je tekla o znanjih in kompetencah, o prednostih in 

pomanjkljivostih ter o ključnih priložnostih smeri Politologija 

APJU na trgu dela. Gostje so predstavili svojo zaposlitveno pot 

in podali nasvete do zaposljivosti študentom te smeri. Sklepna 

misel panela pa je bila, da je študijska smer Politologija APJU 

perspektivna smer, ki daje širino in hkrati specifičnost, s tem 

pa daje študentom dobro odskočno desko v svet. Poleg tega pa 

lahko k zaposljivosti največ doprinesejo študentje sami s  proak-

tivnostmi, ki jim nudijo dobro prakso, izkušnje in kompetence 

že v času študija. Tako gredo študentje na pot v zaposljivost z 

odlično diplomo in polnim življenjepisom.

POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE
Stanje v družbi ima velik negativen vpliv na zaposljivost 

obramboslovcev, še posebej v vojaški sferi. Krčenje finančnega 

proračuna na Ministrstvu za obrambo je privedlo do tega, 

da smo obramboslovci izgubili veliko predhodnih bonitet, 

razmišlja se tudi o ukinitvi vojaškega modula obramboslovja na 

FDV-ju. To je vsekakor čas, v katerem je nujno potreben dialog 

tako med akademsko kot tudi politično sfero. Neupravičeno 

bi bilo, da bi zaradi političnih ambicij ukinili tako pomembno 

vedo kot je obramboslovje. 

Okrogle mize za smer politologija – obramboslovje se je 

udeležilo 30 študentov. Predstavitve na tematiko zaposljivosti 

so popestrili goste iz Sektorja za vojaške zadeve (Roman Kolar), 

načelnik Združenega sektorja za kadre na GŠSV (brigadir 

Venčeslav Ogrinc ter profesorji iz Katedre za obrambo (dr. Maja 

Garb, dr. Jelena Juvan in dr. Iztok Prezelj). Po uvodnih pred-

stavitvah se je razvila zanimiva debata, v katero so bili vključeni 

tako študentje kot tudi gostje. 

SOCIOLOGIJA – KADROVSKI MENEDŽMENT 
Gostje naše okrogle mize so bili Jelica Lazarević Lajovic iz Vza-

jemne, Uroš Zidarič iz Medvešek Pušnik Nepremičnin in Aljaž 

Godec iz podjetja Akrapovič. Na okrogli mizi so bile predstav-

ljene zaposlitvene možnosti sociologov, zahtevane kompe-

tence, ki jih delodajalci pričakujejo od diplomantov, govorili pa 

smo tudi o problematiki zaposlovanja diplomantov te smeri. 

Dotaknili smo se tudi teme, kako se aktivirati že med študijem 

in nekaj praktičnih nasvetov, kako pridobiti konkurenčne pred-

nosti, kaj je pomembno na razgovoru za službo ter pisanju 

življenjepisa. Ugotovili smo, da je konkurenca na trgu precejšna 

in da aktivnost med študijem veliko šteje, saj s tem pridobiva-

mo izkušnje ter širimo socialni kapital.

ANALITSKA POLITOLOGIJA 
Omizje analitske politologije so zapolnili: profesorja Igor 

Lukšič, Minister za šolstvo in šport ter visoko šolstvo in Jernej 

Pikalo, ga. Sonja Uršič, sekretarka komisije za državno ureditev 

in g. Sašo Novak iz RTV Slovenija. Prepoznali smo prednost 

interdisciplinarnosti, ki je v javni upravi cenjena in potrebna 

kot uravnavanje in povezovanje ekonomskih, pravnih in drugih 

vsebin. Interese moramo študentje izražati aktivno, obiskovati 

razgovore, avdicije in razne natečaje ter predvsem spremljati 

stanja na področjih, ki nas zanimajo ter oblikovati stališča in 

odzive nanje.

KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE 
ŠTUDIJE 

Študentje na smeri Komunikologija - medijske in komunikaci-

jske študije so se na letošnjem Zaposlitvenem mostu lahko 

udeležili delavnice in predavanja na temo zaposljivosti komu-

nikologov. Na delavnici VAL 202 - TE LOVI so udeleženci iz-

vedeli nekaj o samem radiu, spoznali so prave Valovce in nji-

hovo delo (kaj delajo radijci, ko ne govorijo?). Preizkusili so se 

8. novembra je na Fakulteti za družbene vede že četrtič potekal Zaposlitveni most. 
Gre za srečanje študentov in potencialnih delodajalcev, kjer se študentom predstavi 
zaposlitvene možnosti in se jih pozove, da začnejo aktivno razmišljati o svoji karierni 
poti ter si pridobivati izkušnje, ki jih bodo pomagale v prihodnosti. Študenti naj torej 
najdejo svojo pot v svet.

Dogodek je potekal v sklopu jubilejnega praznovanja 50-letnice FDV, organizirali pa 
so ga študenti različnih smeri Fakultete za družbene vede v sodelovanju s Kariernim 
centrom UL, študentskimi društvi, Študentskim svetom, Študentskim klubom in 
Študentsko organizacijo FDV.

Cilj dogodka je bil zagotoviti dostopne informacije o zaposlitvenih trendih in 
pričakovanjih s strani kompetentnih predstavnikov stroke, delodajalcem pa hkrati 
ponuditi zanesljive informacije o znanju in kompetencah diplomantov posameznih 
smeri FDV. Tako so lahko obe smeri navezale nove stike in vezi, ki jih bomo (morda) 
koristile v prihodnosti. 



tudi v vodenju programa in snemanju oddaje, iz samega dog-

odka pa je na radiu potekal tudi prenos v živo. Na predavanju 

so predstavniki STA in PRO PLUS predstavili svoje podjetje oz. 

agencijo in njihovo delovanje ter možnosti zaposlovanja komu-

nikologov. Na koncu je sledila okrogla miza, kjer so udeleženci 

goste izprašali vse, kar jih zanima na temo zaposlovanja 

komunikologov. Vsi prisotni na dogodku (tako delodajalci kot 

študenti) so bili s samo izvedbo zelo zadovoljni in si želijo še več 

takšnih delavnic oziroma predavanj, na katerih lahko spoznajo 

potencialne delodajalce.

KULTUROLOGIJA
Predavanja o zaposljivosti kulturologov se je udeležilo okoli 60 

študentov, veselilo pa nas je, ker so prijave bile zapolnjene že 

dva dni pred samim dogodkom. Zaposlitvene možnosti so nam 

predstavili Nina Pece (direktorica Kinodvora), Janja Kolenc 

(vodja službe za kadrovske in splošne zadeve v Cankarjevem 

domu), Urška Jež (izvršna producentka festivala Animateka) in 

Mirt Komel (bivši mladi raziskovalec), pridružila pa se nam je 

tudi predstavnica katedre za kulturologijo, Karmen Šterk. Vsak 

je predstavil svoje izkušnje in nam dal nasvet o tem, kaj lahko za 

višjo zaposljivost naredimo sami; kulturologom namreč manjka 

predvsem praktičnega znanja, ki ga lahko pridobimo že med 

študijem, z udejstvovanjem v različnih društvih in festivalih. 

MEDNARODNI ODNOSI
Na okrogli mizi za smer Mednarodni odnosi so kot predstavni-

ki potencialnih delodajalcev sodelovali ameriški ambasador 

Joseph A. Mussomeli, britanski ambasador Andrew Page, vodja 

Sektorja za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje zadeve 

Eva Tomič, organizatorka Blejskega foruma in vodja piara na 

MZZ Miriam Možgan, predstavnica Službe Vlade RS za raz-

voj in evropske zadeve Živa Nendl, vodja Sektorja za mednar-

odne finančne odnose na Ministrstvu za finance Mitja Mavko. 

Kot predstojnik katedre za Mednarodne odnose je na okrogli 

mizi sodeloval doc. dr. Milan Brglez. Zbralo se je več kot 100 

študentov, ki so od predstavnikov delodajalcev izvedeli precej 

koristnih informacij, tako za študij in obštudijske aktivnosti, 

kot tudi za iskanje dela po diplomi ali magisteriju. Predvsem 

so vsi poudarjali, da je pomembno, da se študentje angažirajo 

že tekom študija, si pridobivajo kontakte, delajo tudi kot 

neplačani prostovoljci, saj jim bo to prineslo izkušnje, ki so na 

področju mednarodnih odnosov velikokrat pomembnejše od 

same diplome (kar ne pomeni, da akademsko znanje ni pomem-

bno). Slišali smo veliko o neprecenljivi vrednosti izkušnje 

študijske izmenjave (Erasmus ipd.) ter o znanju tujih jezikov 

– ne le angleščine, saj to tekoče govori že skoraj vsak, pač pa 

zlasti francoščine. 

NOVINARSTVO
Novinarji, da, tista ''četrta veja oblasti'', smo med našo okroglo 

mizo našli vsaj delček svojega prostora pod soncem. Da nam bo 

ob iskanju zaposlitve malo lažje, so poskrbeli ga. Sabina Obol-

nar, urednica Dela, ga. Mirjam Trebše (PRO PLUS), g. Primož 

Cirman (novinar Dnevnika), prof. Marko Milosavljević, asist-

ent Igor Vobič in Uroš Stoisavljević iz ŠOUVIZIJE, spletne 

študentske televizije. Razprava, ki jo je spremljalo nekaj več 

kot 80 študentov smeri novinarstva, je potekala kot nenehen 

dialog med našimi gosti, ki so jo z dobrimi, tistimi ''pravimi'' 

novinarskimi vprašanji večkrat prekinili tudi naši poslušalci. 

Novinarji smo izvedeli, da nas čaka sicer še dolga in težka pot, a 

da nas na koncu ne čaka tako grozna usoda, kot jo napoveduje 

svet. S pomočjo prakse in študentskega dela lahko namreč že 

med študijem pridobimo številne kompetence, ki nam bodo pri 

iskanju zaposlitve še kako pomagale.

Pripravila organizacijska ekipa Zaposlitvenega mostu

1716



DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

Analitska politologija 
Uroš Stoisavljević
Sem študent 4. letnika Analit-
ske politologije in upam, da bom 
uspešno zaključil študij in za 
tem zajadral (če bo ‘’bonaca, pa 
odveslal’’), novim izzivom napro-
ti, s katerimi se sicer srečujem že 
sedaj, med študijem. 

Analiza politik in javna uprava
Domen Kos
Sem študent 4. letnika Analit-
ske politologije in javne uprave. 
Sem predsednik Študentskega 
kluba, ki smo ga ustanovili 
z aktivnimi študenti FDV in 
združuje vse smeri na naši 
fakulteti. Sem aktiven študent. 

Analitska sociologija 
Maša Zemljič
Sem študentka Analitske so-
ciologije in prvič sodelujem v 
Študentskem svetu Fakultete za 
družbene vede.

Družboslovna informatika, uni
Maja Nučič
Sem študentka Družboslovne in-
formatike in predsednica društva 
DID. V prostem času rada pro-
gramiram, izpolnjujem ankete in 
streljam z lokom. Sem delavna in 
sproščena, pripravljena na nove 
izzive.

Družboslovna informatika, vš 
Tadej Pišlar 
Sem študent Družboslovne 
informatike in aktiven član 
Študentskega kluba FDV in DID. 
Sem prijazno bitje prijetnega 
značaja, veder in šaljiv, obenem 
pa preprost, delaven in neoma-
jno zvest dolžnostim in ciljem, ki 
si jih zastavim.
 

Evropske študije
Nevenka Stepan 
Za vse bližje Neva, študentka 2. 
letnika Evropskih študij. Sem ak-
tivna članica Študentskega kluba 
in tutorka na smeri Evropskih 
študij ter študentov s posebnimi 
potrebami. Treniram atletiko, 
prosti čas pa rada preživim v 
družbi prijateljev.  

Komunikologija (TKOJ) 
Janja Brčič
Sem študentka 1. letnika TKOJ. 
Čas, ki mi ostane poleg obveznos-
ti na fakulteti, v celoti zapolnim 
z različnimi obštudijskimi de-
javnostmi. Dober dan je tisti dan, 
kadar stvari potekajo po načrtih 
in ob zaključku vem, da sem bila 
dovolj produktivna. 

Komunikologija (MKŠ) 
Marko Hlastec
Sem študent 3. letnika medi-
jskih in komunikacijskih študij. 
Zelo me zanimata študijska in 
obštudijska problematika, sem 
aktiven in deloven. V prostem 
času se posvečam glasbenemu 
ustvarjanju s skupino Heretic. 

Kulturologija 
Neja Dvornik
V Študentskem svetu delujem 
že drugo leto, ker mi je prvo leto 
prineslo ogromno izkušenj. Ak-
tivna sem na različnih področjih, 
zato vsake toliko časa potrebu-
jem kakšen ''odklop''. Prijatelji 
me poznajo po nenehnem gov-
orjenju ter odvisnosti od kave. 

Mednarodni odnosi 
Tjaša Božič
Sem študentka 3. letnika 
Mednarodnih odnosov. V ŠS 
FDV delujem že 2 leto, poleg 
tega pa sem tudi aktivna članica 
Študentskega kluba FDV. Moj 
moto: "whatever the mind of 
man can conceive and believe, it 
can achieve". 

Studentski svet
Fakultete za druzbene vede

Novinarstvo 
Nejka Golič
Sem študentka 2. letnika novi-
narstva in aktivna na različnih 
področjih študentskega organ-
iziranja. Dobro in zelo pogosto 
se znajdem v stresnih situaci-
jah, ki jih vedno poskušam rešiti 
po najboljši poti. Zelo cenim 
iskrenost in dobre prijatelje, ki 
mi stojijo ob strani. 

Obramboslovje 
Tilen Gorenšek
Sem študent 2. letnika obram-
boslovja in aktiven član 
Študentskega kluba. Ker se zelo 
rad obštudijsko udejstvujem, še 
toliko bolj cenim prosti čas, ki ga 
preživim s prijatelji. Moj mojo: 
”You have to  believe in yourself 
when no one else does. That's 
what makes you a winner!”

Sociologija 
(kadrovski menedžment) 
Karmen Škarper
Sem študentka 2. letnika sociolog-
ije in aktivna članica Študentskega 
kluba naše fakultete. Trudim se, da 
sem vedno kar najbolj nasmejana, 
polna energije in pozitivnih misli, 
ki koristijo na vsakem koraku. 

PREDSTAVNIKI 2. STOPNJE

Tomi Bahorić 
Sem diplomant mednarodnih 
odnosov in magistrski študent 
Diplomacije. Naslednje leto 
nadaljujem s študijem na Met-
ropolitanski univerzi v Pragi, po 
tem pa odhajam na stražerstvo 
na Veleposlaništvo RS v Wash-
ingtonu. Redno se udeležujem 
mednarodnih simulacij ZDA 
inEU po različnih evropskih pres-
tolnicah. 

Natalija Ferlež 
Končala sem študij Mednarodnih 
odnosov in nadaljujem z magis-
terijem Diplomacije na FDV. 
Sicer sem članica Društva za 
spodbujanje mednarodnih odno-
sov (MEOS), v okviru katerega se 
vsako leto organizira simulacija 
ZN v Sloveniji. Sem vedno nas-
mejana in pozitivna. 

Sara Jevtić 
Sem študentka podiplomskega 
študija svetovnih študij in prvič 
sodelujem/delujem v ŠS oz. v 
kakršnikoli študentski organiza-
ciji. V prostem času največ časa 
posvetim športu. 

Jana Juvan
Sem študentka magistrskega 
programa Strateško tržno komu-
niciranje in dolgoletna aktivna 
članica Študentskega sveta, med 
svoje funkcije lahko štejem že 
predsedovanje svetu, sem pa tudi 
študentka senatorka FDV.  

Katja Petrinja 
Sem študentka magistrskega pro-
grama Sociologija – upravljanje 
človeških virov in znanja. Pred 
ŠS FDV sem bila vključena v ak-
tivnosti zunaj fakultete (združenje 
Brez izgovora), prosti čas pa rada 
preživljam na kavicah s prijateljiv, 
z gledanjem dobrih filmov in sem 
zvesta turistka bližnjim in odd-
aljenim državam. 

PREDSTAVNIKI 3.STOPNJE

Špela Juhart 
Sem študentka 3. stopnje dok-
torskega študija Interdisci-
plinarni študij humanistike 
in družboslovja, smer Tržno 
komuniciranje. Ko ne zastopam 
študentov, si želim, da bi bili vsi 
bolj družbeno odgovorni, da bi 
na dosegu imeli zrel avokado in 
dobro vino, da bi uspešno vzgo-
jila rožmarin in en kaktus ter 
znala igrati ukulele. 

Matej Klarič 
Ker mi je bilo na Fakulteti za 
družbene vede vedno zelo lepo 
in ker čutim neizmerno željo 
po širjenju obzorij, sem se letos 
vpisal na doktorski študij – smer 
politologija. 

Matevž Kokol 
Ko sem bil majhen, sem se 
spraševal, kje je pri drevesu 
spredaj in kje zadaj? Če so 
zvezde od zemlje oddaljene več 
svetlobnih let, kako sem lahko 
včeraj videl Heleno Blagne? 
Danes sem vpisan v 3. letnik 
doktorskega študija na FDV in 
še vedno se sprašujem. Ali je 
FDV vzrok ali posledica mojih 
nenehnih vprašanj. Komu ko-
risti samopostrežna blagajna v 
trgovini? Kaj je bilo prej, kokoš 
ali jajce? Predvsem pa, kako smo 
lahko hkrati tako pametni in 
tako butasti?

Pripravili svetniki in svetnice Študentskega sveta FDV

Imamo nove predstavnike! 9. novembra so namreč na naši fakulteti potekale 
volitve za nove svetnike in svetnice Študentskega sveta. 
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BILI SMO NA FDV SPILU

RUKOLA

B: Zakaj rukola in ne regrat?
L: Hahaha, tega nas pa še ni nihče vprašal, hehe. Regrat je preveč 
navaden, rukola pa niti ne in mi smo definitivno želeli biti bolj 
posebni. Rukola je pri nas še precej eksotična.

B: Jo imate vsi radi?
L: Ne, hehe. Ostali jo imajo večinoma radi, jaz pa je res ne maram. 
Ima čuden priokus, rada jo imam le v glasbi.

B: Kako se kaže v glasbi?
L: Zelo rada malo pikne. Na prvi pogled izgleda simpatično, 
sladko, če pa se poglobiš v besedilo, opaziš, da smo kar ostri 
in da odkrito povemo vse, kar se nam v današnjem svetu zdi 
narobe. To je tisti dodatek, ki okusu doda malo grenkobe, tako 
kot rukola na krožniku.

B: Izhajate iz Štajerske, kje največ igrate?
L: Igramo povsod, kamor nas povabijo, ne omejujemo se. Največ 
koncertov je še vedno na Štajerskem, a smo si nabrali že kar nekaj 
koncertov v Ljubljani, Kranju in še kje. Vedno bolj lezemo nekam 
daleč. Igrali smo tudi v Kinu Šiški, v Kranju na Izbruhovem ba-
zenu, v Avstriji ... Izven Štajerske nas je občinstvo dobro sprejelo, 
morda še bolje kot v Mariboru.

B: Pred kratkim ste izdali tudi album Kiss in olje. Kako so ga 
poslušalci sprejeli?
L: Zaenkrat dobro. Imeli smo tudi odzive v medijih. Pohvalil 
nas je Jure Longyka na Valu 202, v Mladini pa so nas malo skri-
tizirali. Dejali so, da imamo preveč otroške glasove, ki ne sod-
ijo k sporočilom naših pesmi. Je pa vsaka reklama dobrodošla. 
Mladinin kritik najbrž ni razumel naše ironije. Album je odraz 
tega, kar smo počeli zadnja štiri leta. Komadi, ki jih ustvarjamo 
sedaj, niso več popolnoma enaki tistim, ki so posneti na albumu. 
Ta album nam predstavlja spomine: aha, to smo počeli, sedaj pa 
gremo naprej in ustvarjamo nekaj novega.

B: Se obeta kakšen nov album?
L: Snemanja sedaj ne načrtujemo, saj gre za precejšen finančni 
zalogaj, smo pa že posneli nekaj novih komadov, ki bodo izšli na 

EPju. Tematika je socialna in revolucionarna, ukvarjamo se s pro-
testi na Wall Streetu in drugimi aktualnimi temami. EP bo izšel v 
začetku prihodnjega leta, v samozaložbi in manjši nakladi.

B: Opazil sem, da sta imeli pevki na oblačilih nalepljene napise 
99% in revolucija.
L: Hehe, malo sva se igrali.

B: Podpirata protestnike pred Borzo in na Filozofski fakulteti?
L: Vsekakor podpiramo to, da je treba nekaj narediti. Nekatere 
stvari, za katere se zavzemajo, so smiselne, je pa treba biti tukaj 
previden, tako kot pri vsaki stvari. Za vse, ki gredo na ulico, ne 
moremo reči, da to počno z dobrim namenom. Te, ki stojijo pred 
Bojzo, vsekakor podpiramo in mislimo, da jih je celo premalo. 
Razmišljali smo, da bi jim v podporo priredili akustični koncert, 
ampak na koncu do tega ni prišlo. Načeloma smo za te stvari, 
prav je, da ljudje povedo svoje mnenje. Tudi, če se iz tega ne bo 
nič razvilo, imajo pravico, da povedo, kaj si mislijo in prav je, da 
to pravico tudi izkoristijo.

B: Nekateri se vas spominjamo še kot ‘’šmrkavce’’, ki so kot 
srednješolci začeli nažigati davnega leta 2005. V čem ste se do 
sedaj spremenili?
M: Začeli smo sicer leta 2005, vendar resneje igramo od leta 
2008, v aktualni zasedbi pa šele od letos. V tem času smo prido-
bili predvsem kilometrino in zrelost, na odru se bolje počutimo. 
Ta pozitivna energija nam pomaga bolje igrati in ustvarjati 
boljšo glasbo.

B: Heretici ste igrali že na številnih velikih odrih, med dru-
gim na Rock Otočcu, na avstrijskem Newcomerju in tudi na 
Norveškem, a albuma še nimate. Kaj še čakate?
M: To nas sprašuje veliko ljudi. In res nekaj načrtujemo. V pretek-
losti smo sicer že posneli EP z nekaj komadi, snemanja albuma 
pa se še nismo lotili. Načrtujemo, da se bomo v studio zaprli v 
začetku aprila. Snemali bomo v sosednji Avstriji, kjer bomo 
sodelovali z enim vidnejših producentov na področju metal 
glasbe. Posneli bomo tudi videospot, nato pa se bomo odpravili 
na klubsko turnejo, kjer bomo album promovirali tudi v tujini.

B: Kaj je naslednji ‘’nivo’’ uspešnega benda, kot je vaš? 
M: Ko bomo posneli prvi album, ga bomo poskušali čim bolje 
promovirati. Posneli bomo videospot, se odpravili na klubsko 
turnejo in se poskušali čim več pojavljati v medijih, saj je to za 
prepoznavnost benda ključnega pomena. Koncertirati želimo 

čim več, pa ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. S tem si želimo za-
gotoviti tudi finance za naslednji album, potem pa tako naprej, 
po stopničkah čim višje.

B: Si eden izmed organizatorjev natečaja FDV ŠPIL, na kater-
em pa sta se na koncu pojavila le dva benda. Čemu tako boren 
odziv, mar FDV primanjkuje bendov?
M: Na začetku se je prijavilo kar nekaj bendov. Dobili smo pet 
prijavnic, od katerih jih je bilo nekaj nepopolnih. O tem smo sku-
pine obvestili in jim dali na voljo dodaten čas, da prijavnice dopol-
nijo, a se potem niso več prijavili. Na koncu bi morali nastopiti 
Mariborčani Rukola ter Frame in  Prekmurci The Eight, a slednji 
potem niso imeli časa in so nastop odpovedali. V organizacijskem 
odboru smo se odločili, da z dvema bendoma razpisa ni smiselno 
izvajati, zato smo se odločili, da bomo oba benda zgolj predstavili 
na koncertu. No, za nameček je skupini Frame tik pred nastopom 
zbolel pevec, tako da smo jih v zadnjem hipu zamenjali Heretici. 
Kljub temu menim, da je bila organizacija FDV ŠPILA odlična 
ideja, ki ima dolgoročni potencial.  Ponovno ga bomo verjetno 
organizirali spomladi, tokrat v povezavi z ostalimi fakultetami na 
Kardeljevi ploščadi. Tako bo dogodek večji, saj se bo lahko pri-
javilo več bendov, ki bodo pritegnili več poslušalcev.

Bratko Zavrnik

Poslednji novembrski večer so FDV stresali ritmi rock kitar. V NetCafeju je namreč 
potekal koncert natečaja FDV ŠPIL, na katerem sta se predstavili zasedbi Rukola in 
Heretic. Najprej se je z nami pogovarjala Lea Dvoršak – pevka skupine RUKOLA.

 

HERETIC
V NetCafeju so se predstavili tudi uveljavljeni Heretici, skupina iz Slovenskih Konjic, 
ki delujejo že šest let. Do sedaj so nastopili že na številnih odrih tako doma kot v tu-
jini. Z nami se je pogovarjal kitarist Marko Hlastec. 

<
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Pecemo
z asistentom Emilom 

Gibanje Mi smo univerza
je platforma vseh...

<

Gibanje Mi smo univerza je platforma vseh, ki jim ni vseeno za usodo visokošolskega izobraževanja v Sloveniji in 
je nastalo lani kot odgovor na večleten razkroj fakultet, na katerega so študenti in delavci na univerzi odgovarjali z 
različnimi iniciativami. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se je sedaj velikopotezno lotilo kar uni-
verze, študente pa, dejansko in simbolično, razkrojilo na posameznike, ki so družbeno breme, ne družbeno gonilo. 
Člani platforme Mi smo univerza so študentje in delavci vseh fakultet, vseh univerz. Javnost ozaveščajo o dejanskem 
stanju v visokem šolstvu, razvozlavajo pravni in ideološki jezik, analizirajo učinke načrtovanih škodljivih sprememb. 
Mi smo univerza je del gibanja 15o, ki že od 15. oktobra zaseda prostor pred Borzo (sedaj Boj za) in obsega program, 
akcije, mnenja in ideje posameznikov s cele Slovenije ter izza njenih meja, 23. novembra pa so zasedli še Filozofsko 
fakulteto, saj ta predstvlja ustanovo, ki neguje in razvija kritično misel. 

Zasedba je začasna prekinitev dela učnega procesa, vendar pa učnega procesa ne prekinjajo zato, ker ne želijo, da 
študentje in študentke študirajo in profesorice opravljajo svoje delo, temveč zato, ker je to edini način, da se odpre 
prostor za razpravo o nekaterih ključnih vprašanjih in problemih. Zaseden del Filozofske fakultete predstavlja prostor 
razmišljanja o aktualnih družbenih problemih, stanju visokega šolstva in o političnih alternativah. Zasedbo koordinira 
skupščina, ki je vsak večer ob 20h v predavalnici 2 in je organizirana po načelu neposredne demokracije, kar pomeni, 
da nima ne hierarhij ne predsednika in da ima vsak pravico do govora in sodelovanja. 

Osnovna dejavnost zasedbe so delavnice, seminarji in alternativna predavanja na različne teme, na katerih se identi-
ficirajo težave današnjega visokega šolstva in možne rešitve. Svoje videnje problematike visokega šolstva so razdelili 
v tri osnovne vsebinske sklope. Prvi se ukvarja s kvaliteto študija in načini, kako se ta kvaliteta preverja. So proti bi-
rokratskim in standardiziranim načinom preverjanja kvalitete študija in želijo vzpostaviti demokratično, vključujočo 
in poglobljeno razpravo o tej problematiki. Drugi sklop zajema kritiko zaposlitvene politike, saj sodobni trendi pri 
zaposlovanju (tako na univerzi in raziskovaju kot v družbi na splošno) gredo v smeri vse več negotovih zaposlitev, 
zaposlitev za določen čas in na honorarje, prav tako pa je učiteljev in strokovnega osebja premalo. Zahtevajo, da Filo-
zofska fakulteta neposredno zaposli svoje tehnično osebje, da redno zaposli tiste asistente, ki sedaj delajo za določen 
čas in da zaposli več novih visokošolskih učiteljev. Kot tretje se zavzemajo za brezplačen študij, ki bo dostopen vsem 
in za financiranje visokega šolstva, ki bo to zagotavljal, saj sta kvaliteten študij in javna univeza preveč pomembni in-
stituciji, da bi ju prepustili političnemu mešetarjenju vsakokratne vlade ali omejevali z varčevalnimi ukrepi. Univerza 
ni povzročila krize in nobenega razloga ni, da bi bila zanjo finančno kaznovana, lahko pa konstruktivno prispeva k 
zamišljanju družbenih alternativ krizam in varčevalnim ukrepom. Zato so proti načtrom za skrajševanje študija in 
ukinjaju absolventskega staža. Dolg povprečen čas študiranja v Sloveniji posledica socialne stiske študentov, saj je 
težko dobiti redno zaposlitev in je pogosto edini način preživetja za mlade podaljševanje statusa in s tem možnosti 
pridobitve študentskih napotnic. Zahtevajo štipendije za vse v težkem socialnem položajo, saj menijo, da je socialna 
varnost pogoj za kvaliteten in uspešen študij. 

Gibanje 15o pa se glede problemov, ki ga je univerzam povzročil finančni 
kapitalizem ni omejilo zgolj na Filozofsko fakulteto, temveč se širi tudi 
na Fakulteto za družbene vede, Fakulteko za socialno delo, Pedagoško 
fakulteto in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, kjer že 
potekajo skupščine in delavnice. Namreč, univerzo je potrebno spre-
meniti, a zaenkrat jo spreminjajo na slabše. Kako jo spremeniti na bolje, 
si moramo odgovoriti sami. Seveda pa se ne ukvarjajo zgolj s problemi 
visokega šolstva, ampak v aktivnostih pokrivajo tudi ostale družbene, so-
cialne, ekološke, ekonomske in druge teme, kjer se porajajo nove pobude 
in direktne akcije.

Z nami ekskluzivno tudi najboljše praznične/vsakdanje dobrote, ki vam jih priporoča 
asistent Emil! Verjemite, so zeloooooo okusne!

Slastne bananine ploščice
(pa ne za v kopalnico polagat!) 

Potrebujemo: 

V večjo posodo z vilicami pretlačimo banano in dodamo vse 
ostale sestavine. Dobro premešamo in z rokami pregnetemo, 
dokler ne dobimo gladke mase. Testo za pol ure postavimo v 
hladilnik. Na pomokani površini razvaljamo testo in obliku-
jemo pravokotnike. Zložimo jih na pekač, obložen s papirjem 
za peko. Pri 180 stopinjah jih pečemo približno 10 minut. Takoj 
vzamemo iz pečice in pustimo na pekaču, da se ohladijo.

Kokosove kroglice z datlji

Potrebujemo:
•	 4 beljaki
•	 50g mletega sladkorja
•	 150 g izkoščičenih datljev
•	 180 g kokosove moke

Datlje na drobno narežemo. V večji posodi beljake stepemo v 
trd sneg in še med stepanjem dodamo sladkor v prahu. Nato 
dodamo kokosovo moko in drobno narezane datlje ter previ-
dno premešamo. Oblikujemo kroglice in jih zložimo na pekač, 
obložen s papirjem za peko. Pri 170 stopinjah pečemo približno 
20 minut. Takoj vzamemo iz pečice in pustimo na pekaču, da 
se ohladijo.

Kuhan'’ vincek 

Potrebujemo: 

 

Priprava: 
•	 sladkor raztopimo v 0,5 l vode, dodamo klinčke in 

počasi kuhamo 10 minut
•	 limone in pomaranče operemo in jih narežemo na 

tanke kolobarje ter dodamo sladkani vodi
•	 pustimo, da se sirup ohladi, nato ga precedimo
•	 vino počasi segrevamo, mu dodamo precejen sirup 

in pazimo, da vse skupaj ne zavre
•	 toplo postrežemo v kozarcih

•	 1 banana
•	 1 ščepec soli
•	 1 žlica kakava
•	 1 vanilin sladkor

•	 1 žlička pecilnega praška
•	 100 g razmehčanega masla
•	 125 g (rjavega) sladkorja
•	 250 g moke

NASVET IZKUSENIH -  FDVjevec priporoca

•	 250 g belega sladkorja 
•	 0,5 l vode

(da je ne bo preveč)
•	 klinčki

•	 cimetova paličica
•	 2 kosa limone
•	 2 kosa pomaranče 
•	 1 liter rdečega vina

(ne se šparat’!)

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA:

Prekomerno pitje alkohola skoduje zdravju! 

<

<

<<



FDVskop
da bo ucenje, zivljenje in zuriranje lazje

SPONZORJI ZAPOSLTVENEGA MOSTU

STRELEC
Aktivno, nepredvidljivo in pestro! V času 
praznikov in v januarskih razprodajah te 
bodo zapeljale trgovine, a boš nekoliko na 
tesnem z denarjem. Zato se poskušaj up-
reti potrošništvu in kupi le najnujnejše 
stvari. Če se ti zdi 'nujno' dolgočasno,  kupi 
nekaj 'nenujnega' in zabavnega. Na primer
Kamasutro. Tisto z nazornimi slikicami. Ved-
no pride prav. In ima estetsko vrednost. Če te 
bolj privlačijo gurmanski užitki, pa si privošči 
kakšno kuharsko knjigo. Ker se ti bo v že tako 
polnem življenju nabralo ogromno obveznosti, 
boš začutil/a potrebo, da si organiziraš življenje. 
Žal te moramo razočarati, da 'New Year Resolu-
tions'  za strelce ne funkcionirajo. Zato si raje 
med aktivnostmi postavi prioritete in se najprej 
loti le-teh, potem pa 'go with the flow'. 

KOZOROG
Vremenska napoved: vreme bo. Utrujen/a si. 
Pojdi spat. Obvezno se udeleži vseh možnih  
volitev in če si bolj naivne narave, igraj Loto. 
Do takrat boš moral/a žicat kolege. Pri tem naj 
opozorimo: čisti računi, dobri prijatelji, zato se 
ne zadolži preveč. 

VODNAR 
Planeti ti bodo na koncu meseca zelo naklonje-
ni, zato priporočamo, da svojo energijo usmeriš 
v nove študijske podvige, saj boš pri tem zelo 
uspešen/na. Samski se boste znašli v neob-
veznem razmerju, kar pa vam bo zelo ustrezalo.
V začetku meseca vam bo odpornost rahlo pad-
la, zato se poslužujte naravnih zdravil.

RIBI
December bo tako kot vedno kaotičen, vendar 
boš vseeno ohranil/a svojo sanjavost in opti-
mizem, kar ti bo zelo prav prišlo ob izpitnem 
obdobju, saj ti bo življenje ponudilo preveč 
zabav in premalo časa za učenje. Samskim se 
obeta nova simpatija, tistim v zvezi pa že kar 
kičasto romantični tedni. 

OVEN
Zvezde so se postavile v vodoravni položaj, zato 
boš na vseh področjih občutil/a izboljšanje. 
Samski se boste na sredini meseca znašli v 
ljubezenskem trikotniku, pri izbiri bodite previ-
dni. Proti koncu meseca se bosta Venera in Mars 
srečala v diagonalnem položaju, kar pomeni, da 
te čaka veliko presenečenje.

BIK
Tvoja trmasta narava te bo ovirala pri viden-
ju, da si v zmoti glede spora z najboljšim pri-
jateljem. Sedaj je čas, da tudi ti malo popustiš. 
Konec leta boš pričakal/a v čisto drugi družbi, 
kot si načrtoval/a, vendar "go with the flow", 
saj se bo to izkazalo kot zelo dobra in naložbe 
vredna odločitev.

DVOJČKA 
V tebi se v teh dneh dogajajo hudi boji – angel in 
hudiček želita vsak na svojo stran za novo leto. 
Boš ostal/a doma, kjer si boste ogledali kakšno 
Mario Galunič silvestrsko oddajo ali boš silves-
trsko noč raje preživel/a zunaj? Če ste samski 
ali zasedeni, veste, kaj je pravilni odgovor - 
kupite si nove rokavice, pa eno litr'co za na pot 
in gremo na silvestrovanje na prostem! 

RAK 
Tvoje življenje se bo drastično spremenilo, 
nažalost ne vemo točno, zakaj. Na faksu ti gre 
odlično in sedaj lažje prenašaš tudi malo težje 
predmete, npr. omare. Ljubezen bo, denarja 
ne, zdravje pa ti peša, predvsem pri jetrih in 
pljučih. Če greš ven, se iz preventive izogibaj 
temnih ulic in barov z Union pivom.

LEV
Sprejel/a boš pomembno odločitev na področju 
faxa, ki pa je seveda ne boš  izpolnil/a: 
jutri se bom začel/a učiti. Opozarjamo, da 
neupoštevanje tega lahko vpliva na tvoje 
povprečje ocen. Na področju ljubezni bo vse po 
starem – če si zaseden/a, ni panike, če nisi, pa 
boš še naprej na suhem. Denarja tako ali tako ni, 
zato boš še naprej zavračal/a povabila na pivo.

DEVICA
Danes zvečer se boš končno znebil/a svoje 
devičnosti, saj boš srečal/a sorodno dušo, ki 
si jo čakal/a vsa ta dolga suha leta. Pričakuj 
tudi ogromni denarni dobitek, s katerim boš 
obogatel/a. Za tvoja jetra ti ni potrebno skrbeti, 
saj se obnavljajo. Pozabili smo omeniti, da te bo 
danes popoldan zadela možganska kap. 

TEHTNICA 
Spet preveč tehtaš. Ne samo sebe, ampak tudi 
vse, kar se dogaja okrog tebe. Fant/punca, ki si 
jo našla na svoj rojstni dan v KMŠ-ju, te ne bo 
poklical/a. It's time to mooove on! Pred vrati te 
čaka nova služba, ki bo prinesla dovolj denarja, 
je pa res, da je skrajni čas, da zamenjaš denarni-
co, ki ti jo je kupila babi za konec osnovne šole, 
ker boš imel/a končno več dohodka.

ŠKORPIJON
Sledijo tvoji meseci. Kuhan' vinček kar kliče po 
pitju, Božiček se bo mogoče letos končno odločil, 
da se ti prikaže, čeprav na zadnjem brucovanju 
v Companjerosu spet nisi bil/a priden/na. Am-
pak te razumemo. You're sexy and you know it. 
Vseeno pa daj žur malo na stran in odpri urnik. 
Predavanja so se že začela, ne boš verjel/a!

<<<<



FDV navodila za barvanje: 
1. Odpri SSKJ in se pouči o izrazu pobarvanka, saj ti bo to znanje koristilo v življenju. (Namig: skriva se pod črko P) 
2. Ko boš izvedel, da se pobarvanko barva, pojdi v najbližjo papirnico. 
3. Večji papirnici oz. knjigarni, kjer ponujajo veliko izbiro barvic, sta Mladinska knjiga in DZS. 
4. Pri blagajni povprašaj o tem, kje imajo barvice (pri tem se ne sklicuj na SSKJ definicijo, saj si FDVjevec in te vsak ne bo razumel!). 
5. Ko ti prodajalka prinese barvice, jih KUPI in zapravi tisti denar, ki ga še imaš v času študija (saj veš, kasneje bo malce težje ...) .
6. Pobarvaj pobarvanko in se ob tem ZABAVAJ, saj te čakajo NAPORNI izpiti. 
7. Dan pred božičkom skrij pobarvanko pod smrekico, da bo božiček uvidel, kako priden si in ti bo prinesel še posebno, res veliko darilo. 


