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SODELOVALI SO? ŠO FDV, ŠK FDV, ŠS FDV, DID, DŠOS, 
POLITUSS, ŠSPRSS, ŠSDMS ter SOCIOKLUB!

ŠTAFETA MLADOSTI? AH, KJE! 

ŠTAFETA NOROSTI! 

KDAJ? 18. april 2012

KJE?  Companeros Ljubljana 

KDO? Mladostni in nori FDVjevci & FDVjevke

ZAKAJ? Da premagajo obramboslovce
( -.-)
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‘’Dejmo še mal’ stisnit te izpite,
potem pa ...’’

In tu smo. Junij, ki smo ga vsi tako nestrpno pričakovali. 
Še vedno nekje v daljavi odmevajo zvoki Majskih iger, 
nekateri za vsakim vogalom iščete spomin s Škisove 
tržnice ...  Nasproti pa nam že, počasi, a vztrajno, prihaja-
jo ‘’junijski’’ izpiti. Nasvet? Potrudite se. Iz sebe iztisnite 
zadnje atome energije, poskrbite, da bo miza pripravljena 
za učenje, da bodo zapiski skopirani vsaj dan ali dva pred 
izpitom, da bo v hladilniku dovolj velika zaloga energi-
jskih napitkov, v omari pa kava,  potem pa – hop. Saj je 
samo dober mesec! Kaj je mesec življenja v primerjavi z 
nepozabnimi počitnicami, ki se že prebujajo nekje v zadn-
jem kotičku vaših možganov? NIČ! 

Kamorkoli vas že odnesejo noge to poletje, ostanite 
družbeno kritični. Čeprav se razmere v državi obračajo 
proti nam in verjetno pred osmo zjutraj vseeno ne bomo 
mogli zajtrkovati (hmmm, mislim, da je bila  kritična 
kakšna še bolj zgodnja ura), namreč še vedno velja reklo, 
da NA MLADIH SVET STOJI. Privoščite si dolge jutranje 
kavice v družbi najbližjih, vsaj enkrat dnevno preverite, 
kakšno je stanje v državi (nasvet: dovolj je že, če pre-
gledate objave na Twitterju ali Facebooku), odkrivajte 
kotičke, ki jih med napornim študijskim letom niste (ne 
štejejo tista, ki ste jih odkrivali ob 4. uri zjutraj na poti iz 
Companerosa) in uživajte!

Tudi če počitnic še nimate načrtovanih, je to lahko le plus 
– spontanost namreč doda čaru poletnih večerov le do-
datno vrednost. 

Naj zaključim z verzom priljubljene pesmi, ki bo v zim-
skih dneh zagotovo prinesla topel spomin na poletne 
dogodivščine: ‘’Tonigh, we are young, so let’s set the 
world on fire, we can burn brighter than the sun.’’ Aja, pa 
ne pozabite na zaščito pred sončnimi žarki!

FDVjevec, št. 3, junij 2012
Vsedruštveni časopis Fakultete za družbene vede

Oblikovanje: Eva Klepec
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Če bo decembra res KONEC SVETA - kako 
izkoristiti počitnice? 
Predvidevajmo, da so imeli Maji prav. In da se bo 21. decembra 
2012 res zgodil apokaliptičen konec sveta. Seveda je tu ogromno 
“velikih” posledic, toda ob čakanju, da se konča izpitni junij in da 
se končno začne pravo poletje, se mi v glavi poraja naslednja ideja: 
če je to res zadnje poletje, ga je potrebno maksimalno izkoristiti! 

Načinov za to je seveda neskončno, vsak bo našel svojega, edin-
stvenega. Kljub temu pa smo se pri FDVjevcu odločili, da vam 
pri tem nekoliko pomagamo in vam predstavimo nekaj zamisli, 
kako letošnje počitnice narediti nepozabne, neponovljive (no, 
če bo res konec sveta, se jih najbrž res ne bo dalo ponoviti), 
nore, odštekane – posebne.

1. S KOLESOM OKROG SVETA

Morda res ne ravno okrog sveta, lahko pa po malo bolj konkret-
no definiranih geografskih območjih. Predlagam dva – območje 
bivše Jugoslavije in Veliko Britanijo. 

Divjim, jugo-nostalgičnim in avanturističnim dušam bo najbrž 
bolj ustrezal Balkan. Lahko začnete kar v domačem kraju, jo 
pičite čez Kolpo in nato proti jugu. Če obožujete morje, pred-
lagam, da kolesarite ob jadranski obali ter se ob najhujši vročini 
vržete v čisto hrvaško morje. In bodite inovativni! Ne sprijaznite 
se z najbolj priljubljenimi plažami – imate kolo, zato raziskujte! 
Hrvaška obala skriva ogromno čudovitih, skritih kotičkov in 
plažic, za katerih slike bi fotografi National Geographica služili 
lepe denarce. Če ste bolj “celinskega tipa”, se vam splača z vla-
kom do Sarajeva (že to je posebna dogodivščina). O ćevapih, 
kajmaku in Sarajevskem pivu ne bom izgubljala besed, vse te 
dobrote pa lahko združite z obiskom mednarodno priznanega 
Sarajevskega filmskega festivala. Od tam se po prijetnih, starih 
in domačih vasicah, kjer vas bo kakšen ujak zagotovo povabil 
na kozarec domače rakije in vam pripovedoval narodnoosvo-
bodilne zgodbe, odpeljite do Črne Gore. Skozi Nikšić (vsi vemo, 

kaj je tam) do Budve oz. še bolje do otoka Svetega Stefana. In 
tam se držite podobnega nasveta kot pri hrvaških obalah – 
neraziskane plaže so najboljše! Vse možnosti so vam odprte – 
pot lahko nadaljujete do Srbije (Beograd vas s svojim nočnim 
življenjem ne bo pustil ravnodušnih), mogoče še do Kosova in 
Makedonije – sky is the limit. 

Druga opcija je Velika Britanija – z nizkocenovnim letom do 
Londona, potem pa s kolesom do Canterburyja in naprej ob 
obali mimo Brightona do Plymoutha. Lahko potujete tudi po 
celini (sploh če si kot cilj postavite Windermere jezera), kjer 
vas bodo ob poti spremljale tipične angleške hiške, zajtrki z 
jajci in slanino ter krasna zelena barva povsod okoli vas. Ena-
ko zanimiva opcija je Irska – zeleni grički, na katerih se pasejo 
ovce, klasični irski pubi z veliko piva, plesa in glasbe, nekoliko 
melanholično vreme, povsod pa krasna pokrajina. Kolesarjenje 
po Veliki Britaniji je vsekakor odlična kombinacija uživanja ob 
pogledu na zeleno okolje, pitja v pubih, sproščanja ob dežnih 
kapljah in potepanja po krasno urejenih mestih.

2. NAUČITE SE SURFATI!

Španija in Portugalska ponujata številne šole surfanja – tako 
za začetnike, kot za tiste s predznanjem. Samo predstavljajte 
si: sonce, morje, visoki valovi, vi pa drsite s surfom po Atlan-
tiku ali po Sredozemskem morju. Da ne govorim o dodatnih ak-
tivnostih, ki sodijo v sklop surfarskih šol: beach partyji, žuri do 
zgodnjih jutranjih ur, koktejli, itd. itd. Ker pa smo izobraženi in 
razgledani študentje – če ste že v tujini in imate cel dan časa, iz-
koristite še kakšno urico ali dve na dan za učenje tujega jezika. 
Ob zabavni družbi in priložnostih za praktično uporabo novih 
besed vam to ne bo težko! 
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3. IZBERITE NAKLJUČNO DRŽAVO IN SE PODAJTE NA POT

Bodite avanturisti! Evropa je majhna, možnosti za poceni prevoz 
in bivanje pa veliko. Važni so predvsem volja, sproščenost, spon-
tanost in čim manj kompliciranja. Poglejte na zemljevid, izber-
ite državo oz. mesto, ki vam je všeč in poskušajte priti do tja 
in tam preživeti čim več časa s čim manj stroški. Ena možnost 
je vlak (vožnje z vlakom so überzabavne, spoznaš ogromno za-
nimivih ljudi in hkrati skozi okno spremljaš spreminjajočo se 
pokrajino), ki pa ni ravno najcenejši. Če si upate, pojdite na štop, 
sploh če potujete v paru. Je zastonj, nekoliko adrenalinsko in 
zelo nepredvidljivo. Kar se tiče prenočišča – brezplačna opcija 
je seveda couchsurfing, ki je odličen, sploh če potujete iz mesta 
v mesto. Če želite ostati v enem mestu dlje časa, priporočam, 
da se v kakšnem mladinskem hostlu dogovorite, da sta vam v 
zameno za pomoč v kuhinji, pri čiščenju, pri delu na recepciji 
ipd. nudena brezplačno prenočišče in obrok. Preverjena opcija, 
vse pa je odvisno od dogovora in vaše iznajdljivosti. 

4. ZDRUŽITE PRIJETNO S KORISTNIM

Jasno je, da smo študentje finančno omejeni in da so počitnice 
poleg zabave in potovanj čas, ko je potrebno tudi kaj zaslužiti. 
Toda zabava in zaslužek se ne izključujeta! Najdite si delo, ob 
katerem se boste zabavali, spoznali nove ljudi, se naučili novih 
veščin in hkrati nekaj privarčevali. Opcij je ponovno ogromno: 
varovanje otrok – ali doma pri družini (za kar priporočam tujo 

državo, zlasti v Angliji je veliko takšnih ponudb) ali pa na morju 
(na jadrnici, v hotelu itd.); delo v kolonijah; pobiranje borovnic 
in jagod; delo na ladji; delo v zabaviščnem parku; strežba na 
plaži in še in še. Pobrskajte po spletnih straneh, po razpisih, po 
oglasih študentskega servisa – za vsakega se najde nekaj!

OK, priznajmo si – sveta skoraj zagotovo ne bo kmalu konec. A 
to nikakor ne pomeni, da se lahko predamo malodušju in pus-
timo, da je lenoba glavna značilnost naših počitnic (dobro, malo 
že, ampak res samo malo). Sicer ne maram populizma, a kljub 
temu: uživajte počitnice, kot da bi bile vaše zadnje. Sprostite 
se, uživajte, preberite kakšno dobro knjigo, poglejte stare filme 
iz in osemdesetih, naredite si tatu, skočite s padalom, pojdite 
v Ukrajino in na Poljsko na evropsko nogometno prvenstvo, 
navijajte za naše športnike na Olimpijskih igrah v Londonu, 
naučite se pripravljati najboljšo morsko hrano, pojdite se pota-
pljat, napišite knjigo, zaljubite se, prespite na plaži… Bodite 
aktivni! Iščite nove priložnost! Zbirajte zgodbe, ki jih boste 
pripovedovali otrokom, vnukom in pravnukom! 

FDVjevec vam želi najboljše, najbolj zanimive, najbolj razno-
like, najbolj divje, najbolj nore, najbolj poučne, najbolj nena-
vadne in najbolj edinstvene počitnice! Polni energije se vidimo 
spet oktobra!

Tamara Juričič
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FDV RAZMIŠLJA • KOLUMNA

VARČEVANJE: NAD ŠTUDENTSKE 
PRAVICE ALI PRIVILEGIJE ?

Vlada Republike Slovenije 
je maja sprejela Zakon o 
uravnoteženju javnih financ, 
katerega glavni namen je bil 
oklestiti javno porabo. Zakon 
se je v marsikateri točki dota-
knil tudi položaja študentov, 
mnenja o tem, ali so se spravili 
nad študentske pravice ali 
privilegije, pa so deljena. 
Najbolj neposredno bodo 

študenti občutili reformo študentske prehrane, katere glavni 
namen je bil študentu omogočiti cenovno dostopen topel obrok 
tekom njegovega študija. Vrednota, iz katere je izhajal sistem 
študentske prehrane, je zdrav in sit študent. Od prenove sistema 
študentskih bonov in prehoda iz papirnatih bonov na elektron-
sko koriščenje subvencij pa se je sistem rahlo izrodil. Vedno več 
ponudnikov hitre in nezdrave hrane je začelo ponujati poceni 
menije, študenti pa so precej subvencij začeli porabljati ob urah, 
ki zagotovo nimajo pozitivnega učinka na zdravje. Če sem bolj 
natančen, po 20. uri zvečer se približno 90 % vseh subvencij 
koristi pri ponudnikih hitre prehrane, zato je bil ukrep časovne 
omejitve bonov smiseln. O tem, ali pa je smiselna ukinitev 
koriščenja subvencij med 15. julijem in 15. avgustom, s čimer naj 
bi država privarčevala dober milijon €, pa naj premisli vsak pri 
sebi. Sam bom zagotovo ta mesec porabil za preizkušanje novih 
kuharskih receptov. 

Precej huje bodo na svoji koži študentje in delodajalci občutili do-
datno obdavčenje študentskega dela, ki bo najhuje prizadelo tradi-
cionalna »študentska sektorja«, turizem in gostinstvo. Do sedaj 
je študent s koncesijskimi in ostalimi dajatvami delodajalca stal 
16,8 %. Povedano drugače, na vsakih 100 zasluženih študentskih 
evrov je delodajalec plačal še 16,8 €, ki so se po posebnem ključu 
razdelili med študentske servise, študentske organizacije, nekaj 
pa je šlo za štipendije in študentske domove. Ta odstotek naj bi 
po novem znašal okoli 30 %, prav tako pa se bo spremenil ključ, 
po katerem se deli denar iz naslova koncesijskih dajatev. Delež 
študentskih servisov in študentskih organizacij se je po novem 
zmanjšal, in sicer študentskim servisom do konca leta odstotek 
ostane nespremenjen, leta 2013 pa se jim zmanjša iz 4,5 % na 
3,8 %. Študentske organizacije bodo del svojih sredstev izgubile 
že letos, saj se jim junija odstotek zmanjša iz 4,5 % na 4,0 % , z 
letom 2013 pa bodo upravičene zgolj še do 3,8 %. Zmanjšanje 
sredstev bo ob upoštevanju upada panoge študentskega dela 
ogrozilo delovanje marsikaterih dobro delujočih organizacij in 
kvalitetnih projektov, tudi na naši fakulteti, po drugi strani pa 
upam, da bo prisililo Študentsko organizacijo Slovenije in njene 
entitete k smotrnejši in racionalnejši porabi sredstev.

Klemen Balanč, ŠO FDV

Ema Vidmajer: Varčevalni ukrepi na področju visokega šolstva 

se mi zdijo neprimerni, saj bodo še bolj pripomogli k slabšanju 

kakovosti izobraževalnega sistema. Hkrati je jasno, da vodijo 

v postopno uvedbo privatnega šolstva, ki bo s seboj prineslo 

ogromno negativnih posledic. Kar pa se tiče bonov, pa mi je 

pravzaprav vseeno, ker velikokrat jem kar doma.

Ana Skrbinšek: Pravzaprav se vanje še nisem imela časa 

poglobiti; kar pa se tiče študentskih bonov, razumem, da so 

takšni ukrepi potrebni, čeprav je bilo praktično, da smo lahko 

jedli kadarkoli. Je pa res, da je to še najmanj boleč ukrep za ce-

lotno prebivalstvo ...

Anja Slemenik: Uvedba časovne omejitve bonov se mi ne zdi 

ravno ''smiselna'', ker če mi pripada ena subvencija na dan, bi 

moralo biti vseeno, kdaj jo izkoristim. Kar pa se tiče ostalih 

ukrepov, me skrbi, da bodo slabo vplivali na kakovost šolanja.

Tara Rus: Sistem študentskih bonov že dolgo bolj kot študente, 

potrebne pomoči, podpira gostinstvo, zato je potreben reorgan-

izacije. Vendar je vlada zavila v napačno smer. Bolj smiselno bi 

bilo razmisliti o tem, kateri študenti so do bonov upravičeni 

in v kolikšni meri, nekaterim pa to predstavlja le dodatne 

bombončke, ki jim ne koristijo popolnoma nič. Še več, vlada je 

dejala, da o tej alternativi sploh ne razmišlja. 

MNENJA ŠTUDENTOV
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ZA NAMI ŠE ENO ŠTUDIJSKO LETO!

FDVjevci in FDVjevke! 
Za nami je še eno študijsko leto. Zabavno, naporno, zanimivo, polno novih poznanstev in študijskih izzivov ter uspehov. Vsak ga 
je doživel po svoje, pa vendar je v življenju vsakega izmed nas prineslo korak naprej. V tem študijskem letu smo skupaj praznovali 
50. obletnico naše fakultete, ponovno smo začeli izdajati vseFDVjevski časopis, dobili smo svoj pevski zbor, na skupnih zabavnih 
večerih smo okrepili naša poznanstva in prijateljstva, srečevali smo se na vseh mogočih predavanjih, okroglih mizah in filmskih 
večerih, pokazali smo, da smo dobrodelni, osvojili smo drugo mesto v študentski košarkarski ligi in še kaj. Brez oklevanja lahko 
rečemo, da smo okrepili FDVjevski duh in popeljali našo fakulteto še stopničko višje. Ob koncu študijskega leta bi vam rada 
zaželela ogromno sreče in uspehov v izpitnem obdobju. Naj bo izpitno obdobje čim krajše in študijsko produktivno, poletje pa 
čim daljše in  počitniško nepozabno. Sklenjenih naj bo veliko novih poznanstev in prijateljstev, prebranih veliko knjig, osvojenih 
veliko novih spoznanj, obiskanih veliko zabav in  popitega veliko hladnega piva. Mi pa se zopet vidimo oktobra, ko bomo spočiti s 
skupnimi močmi zakorakali v novo študijsko leto, novim uspehom naproti!

Lep pozdrav,

Domen Kos, študent prodekan FDV in Tjaša Božič, predsednica Študentskega sveta FDV

Tamara Kajtazović: Po izpitnem obdobju si bom skušala vzeti 

nekaj prostih dni za počitek, ker v juliju začnem s prakso pri 

enem od ameriških podjetij, ki jo organizira Ameriška gospo-

darska zbornica. Po zaključku prakse se bom odpravila za teden 

ali dva v Dalmacijo, september pa zaenkrat še ostaja neznanka.

Miha Milošič: Med počitnicami bom delal, saj si moram 

zaslužiti za oddih na morju. Septembra se bom učil, verjetno pa 

bom šel tudi na kakšen glasbeni festival ali potovanje.

Maša Lesjak: Ker sem bila med letom zelo pridna, si bom najprej 

privoščila dolg oddih v Poreču. Ko bom zopet doma, bom najbrž 

počitniško delala in šla na kakšen koncert, drugače pa zaenkrat 

še nimam planov.

Nina Pižorn: Šla bom na morje, počitniško delala kot hostesa, 

najbrž pa se bom morala učiti tudi za izpit; vsekakor pa se ne 

bom »šparala« pri lenarjenju. (smeh)

KAJ PA BODO POLETI POČELI NAŠI ŠTUDENTI IN 
ŠTUDENTKE?
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Kreativnost v ePRuveti

»Kreativnost je smisel življenja,« trdi Leon 
Magdalenc, moderator ePRuvetine okrogle mize in direktor 
agencije Nastop plus, »vsak dan moramo biti čim bolj kreativni, 
čim bolj originalni in začne se pri najbolj banalnih stvareh.« Po 
besedah Gašperja Jemca, vizualnega umetnika, je kreativnost 
tesno povezana z močjo razvojnega impulza, ki je lasten vsem 
ljudem, razlike so le v tem, koliko nam ga zavre okolje, v katerem 
odraščamo. Ta razvojni impulz se kaže kot »nek vzgib, 
neka energija, ki jo moraš strukturirati, artikulirati v 

nekem momentu in v nekem mediju.« Sam je odraščal v okolju, 
naklonjenem ustvarjanju, z mamo umetnostno zgodovinarko, 
očetom slikarjem in s starejšim bratom oblikovalcem, kar je 
po njegovem mnenju igralo veliko vlogo pri razvoju njegovega 
kreativnega razmišljanja. 

Kreativnost ni le osebnostna lastnost, je način življenja. Ni le 
slikanje, pisanje, fotografiranje, oblikovanje, ampak je način, 
kako nekaj vsakdanjega spremeniš v nekaj drugačnega. Magda-

Začutiti v sebi impulz, iskanje novega, želja po ustvarjanju sprememb, izmikanje navadam in 
ustaljenim praksam, energija, progresivnost – vse to so bistvene lastnosti tistih, ki svoje življenje 
posvečajo kreativnosti. A kako naj sploh definiramo ta lepo zveneč, a težko ulovljiv pojem? Obstaja 
recept, kako prepoznati kreativce ali kako sam postati eden izmed njih? V ŠS PRSS smo se lotili 
raziskovanja te z vseh strani občudovane človeške lastnosti in lastnosti človeštva, »krive« za 
družbeni napredek. V tretjem tednu aprila smo se na ePRuveti idej, študentskih dnevih kreativnosti, 
štiri dni družili z umetniki, oblikovalci, improvizatorji, s tekstopisci in z ostalimi ustvarjalci, ki so 
konvencionalnost menjali za kreativnost.
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lenc meni, da je »najbolj kreativna stvar, ki jo lahko 
počneš, kuhanje: od ideje kaj boš dal notri, do tega, kako 
boš to naredil in komu boš to naredil.« Lahko torej ustvarja vsak, 
ne le redki talentirani? »V samem bistvu se kreativnost ne raz-
likuje, razlika je v večini v tem, da se od umetnikov kreativnost 
na njihovem področju pričakuje, medtem ko kreativnost »osta-
lih« ni omejena na eno področje, temveč lahko nepričakovano 
presenetijo popolnoma povsod, ustvarjajo nove ideje in zamisli 
na drugačna platna,« je razložil Matej Kurent, ustanovitelj 
mednarodno priznanega podjetja CalypsoCrystal. Miha Kli-
nar, industrijski oblikovalec, kreativni direktor in partner 
podjetja Gigodesign, se strinja: »Kreativnost je lastnost vseh 
ljudi, eno jo ubijajo, drugi razvijajo.«

Vodja Impro lige Juš Milčinski meni, da je za razvoj kreativnega 
posameznika »bolj pomembno, v kakšnem okolju odraščaš – ali 
je to okolje, ki te pri tem spodbuja in seveda, v kakšni smeri te 
spodbuja. Mislim, da ni nihče determiniran s tem, kakšen se je 
rodil, ampak je važno predvsem to, v kakšnem okolju se je rodil.« 
Po njegovem mnenju so odločilna tista prva leta otroštva, ko se 
privadimo določenega načina razmišljanja. Katja Petrin Dornik, 
kreativna direktorica na agenciji Luna/TBWA, se strinja: 
»Zelo je odvisno od tega, kako človek razmišlja 
in kako je bil vzgojen, da razmišlja. Definitivno 
moraš biti tip človeka za to. Ne vem, če je to nekaj, kar se lahko 
kasneje naučiš; morda se lahko naučiš odpreti svojo glavo.« 
Spominja se, da je že od malega neprestano ustvarjala z rokami, 
se likovno izražala in razmišljala drugače od večine: »Vedno sem 
bila tak zasanjan otrok, se mi zdi. Bila sem tudi mala piromanka, 
zato so morali skrivati pred mano vžigalice, da ne bi česa zažgala.« 

In kako začeti? Primož Jakin, vodja kreative na agenciji Mad-
wiseCC, svetuje: »Najprej mora obstajati želja, da sploh hočeš 
poiskati idejo, kar pomeni, da moraš v to vložiti čas in disciplino, 

da jo boš tudi izvedel. Govoriti o idejah v smislu ''O, rad bi imel 
ideje!'' ampak nič narediti za to, je sindrom vseh, ki bi radi nekaj 
ustvarili, a ne storijo ničesar. Ne govori, da potrebuješ 
idejo, ampak pojdi in jo poišči.« Petja Montanez, art 
direktorica na Publicisu, poleg tega izpostavlja še drznost: »Tis-
ti, ki si drzne povedati na glas malo več in se nekako znebi tega 
črednega nagona, je hitro opažen. Biti moraš drugačen 
in samosvoj.« Pomembno je, da ne zadržujemo idej v svo-
jih glavah, jih skrivamo v zvezkih ali izgubljamo v pogovorih, 
potrebno jih je tudi realizirati. »Priti do ideje in predstaviti svojo 
idejo sta zelo podobni zadevi. Ne pomaga, da imaš dobro idejo in 
je ne znaš predstaviti ter obratno,« razmišlja Matej Kodrič, krea-
tivni direktor na Saatchi&Saatchi. Neizvedena ideja je vredna 
prav toliko kot nobena ideja. Izvedene ideje pa je nekako potreb-
no tudi prodati. »Zame je kreativec nekdo, ki zna celovito izpel-
jati svoje lastne zapise od začetka do konca, ne samo, da pokaže 
nekaj na ekranu, a ne zna iz tega narediti ničesar. Kreativec 
je tisti, ki idejo tudi proda naprej,«  pravi Gordan 
Čuka, strokovnjak za Adobe Photoshop. 

Proces ustvarjanja in iskanja idej je pri vsakomur drugačen. 
Nekateri raje pobegnejo daleč stran od ustaljenega življenja, na 
potovanje v tujino, drugi si glave prevetrijo na svežem zraku v 
domačem okolju, kjer se počutijo sproščeno. Nekateri raje ust-
varjajo podnevi na toplem soncu, drugi so najbolj kreativni 
ponoči, ko tuhtajo o tem, kaj se jim je zgodilo čez dan. Kjerkoli 
in kadarkoli vam najbolj ustreza – ustvarjajte, če le imate željo! 
Razmišljajte izven ustaljenih okvirjev, zapisujte ideje in jih iz-
vedite. Naj zaključim to odo kreativnosti z odgovorom Jureta 
Požuna na vprašanje o trikih za generiranje idej: »Največja moti-
vacija je to, da sebi (ali drugim) povem, da so sami odgovorni za 
svojo usodo in za to, kar bodo naredili.«

Maja Burja

•	TEDxFDV s sedmimi odličnimi govorci.

•	PReblisk v Milano, dvodnevna strokovna ekskurzija, kjer 
smo obiskali dve oglaševalski agenciji in oddelek za odnose z 
javnostmi festivala EXPO 2015.

•	PRIME kongres v Torinu, evropski kongres študentov PR-a.

•	PRedigra z Vesno Stanić o sponzorstvih, idejah, ki trajajo in 
zgodbah, ki živijo.

•	Okrogla miza, kjer smo skupaj z znanimi tviteraši (@had, @
MatjazSircelj, @Centrifuzija, @NenadSenic, @multikultivator) 
pod drobnogled vzeli Twitter.

•	Obisk oglaševalske agencije Publicis, kjer so nam 
predstavili delovanje podjetja in njihove najuspešnejše 
projekte. 

•	PRaksa o kreativnosti z Urško Simonišek, kjer smo skozi 
miselne igre spoznali načela kreativnega mišljenja. 

•	PRedigra z Boženo Zabret, producentko razvedrilnega 
programa RTV Slovenija.

Ter še mnogo zanimivih dogodkov in projektov, ki jih žal ne 
moremo deliti z vami zaradi pomanjkanja prostora.

Poiščite nas na www.mojpiar.com , Facebook strani Študentska 
sekcija PRSS ali Twitterju @SS_PRSS. 

Kaj nas je letos še zaposlilo?
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Prihodnost marketinga - vrednotenje osebnih podatkov
Zenelj Batagelj iz Valicona je jasno poudaril, da bodo podatki 
vedno bolj krojili marketinške zemljevide  in da se vrednost mar-
ketinga skriva prav v potrošniških bazah. Zbrane je tudi pomiril, 
da se nam v Sloveniji  ni potrebno bati za pretirane vdore v zaseb-
nost, saj smo zakonodajno močno zavarovani ali če citiramo “če 
gre v Sloveniji čez, gre povsod čez.”

Kaj je in - resničnost in sproščenost
Igor Bratož in Katja Kovačič (Pro Plus) sta nam pobližje pred-
stavila zakulisje resničnostnih šovov. Po mnenju obeh je namreč 
obdobje “sitkomov” zašlo in danes gledalci želijo, da imajo sami 
moč, da njihov glas spremeni realnost. Betka Šuhel Mikolič (BPR) 
nas je v posebnem nastopu dodobra prepričala, da je naloga gov-
orca, da prepriča z vsebino. Pri temu mora vešče uporabljati 
vse tehnike verbalnega in neverbalnega sporočanja, da obdrži 
zanimanje gledalca. Kajti te še vedno bolj gledajo kot zbrano 
poslušajo. Ključ dobrega nastopa pa še vedno ostaja sproščenost. 

Hočeš uspeti - poišči tisto, kar ljudje potrebujejo
Skupaj z Metko Malovrh (Google Slovenija) smo namreč preseka-
li gordijski vozel iskalnega marketinga in s Tinetom Poštuvanom, 
direktorjem start-up podjetja Drugi Vid (2ndSight) dobili vse 
odgovore o »švicarskem nožu za slepe«, univerzalni napravi, ki 
slepim omogoča premagovanje vsakdanjih ovir. Tanja Škorić 
(Bruketa&Žinić), kreativna direktorica v najuspešnejši hrvaški 
oglaševalski agenciji, je predstavila skrivnosti uspeha pri prodoru 
na azerbajdžanski trg, navdušenje nad motorji Harley Davidson  
pa nam je dvignil Neil Morley, direktor marketinga v podjetju 
Akrapovič.  Udeleženci so svoje znanje lahko tudi praktično spi-
lili z Aljošo Bagolo (Pristop) ter Meto Pavlin Avdić (Futura DDB).

5. fANfara 
Prišli, razvozlali in dojeli
Na Gospodarskem razstavišču se je namreč že petič zapored odvila največja študentska marketinška konferenca, ki 
jo organizira Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije. Letošnja mesta so se hitro zapolnila in na sam dan 
dogodka je več kot 300 mladih marketinških navdušencev skupaj z uveljavljenimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki 
razvozlalo različna področja marketinga. Seveda pa je napornemu teoretičnemu delu sledil tudi afterparty fUNfara. 
Za vse tiste, ki vas ni bilo ali pa ste bili in si želite povzetka, pa na kratko o vsem, kar se je povedalo na letošnji fANfari.

Množice zbranih poslušalcev 5. fANfare

Ekipa, ki je poskrbela, da se je na 5. fANfari razvozlalo in ne zavozlalo 
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Ker smo bili tako pridno aktivni tekom študijskega leta, je čas, da si 
vsak izmed nas privošči 5 stvari, brez katerih ni poletja. In še nasvet s 
strani celotne ŠSDMS ekipe - zraven si privoščite en dan brez spletne 
vključenosti in z mobitelom na off. Svet bo počakal na vas in z njim 
tudi novice FDV spletnega referata. 
      
1. Nicolas Jaar – Mi mujer - zvok za vožnjo v avtu do morja. 

Ker včasih paše, da samo šteješ drevesa s slušalkami v ušesih 
in čakaš na prve obrise morja. Ko strmiš v svoje kolege, lahko 
opaziš, da se njihovo premikanje velikokrat ujame z ritmom 
poslušane pesmi.

2. Naj poletni izgovor:
Jogurt mam na hrbtu in ne morem do računalnika.

3. Equa flaška
fUNdodatek za na plažo, ker vedno zmanjka vode ravno 
takrat, ko si preveč len, da bi se sprehodil do apartmaja. 

4. Zmrznjene kopalke.
Ne razmišljaj, samo poskusi. 

5. fUNsmoothie - naj poletna osvežitev in poživitev!
                             

Sestavine:
2 dcl jagodnega soka   
1dcl metinega čaja                        
1dcl ananasovega soka                               
1 žlička guarane 
1 žlica sladke smetane                    

Poletje se začne, ko se zasliši prve zvoke mešalnika. S tem se 
strinjamo tudi mi in vam ponujamo popolno pijačo, ki vam bo 
povrnila energijo. Po intenzivnem študiju in nočnem življenju 
se namreč spodobi, da telesu namenimo malce regeneracije. 
Zato hitro vrži vse napisane sestavine v mikser in si privošči  
pravo poletno fUNenergijo.

Bi rad delal - pozabi na ego in izkoristi priložnost
fANfARO smo zaključili z okroglo mizo, ki jo je vodil Sašo 
Dimitrievski (Pristop), o pridobivanju kariernih priložnosti v 
marketingu pa so razpravljale Ksenija Štrekelj (Adecco), Špela 
Levičnik Oblak (Luna/TBWA), Ladeja Godina Košir (Delo) in Eva 
Aljančič (Si.mobil). Med drugim smo izvedeli, da sta za ustvar-
janje kariere potrebna avtentičnost in radovednost. Ta dva deta-
jla namreč ustvarjata posebno energijo na delovnem mestu in sta 
tisto, kar danes iščejo vaši šefi prihodnosti. 

Ejga, zakvaj viraLni marketing, ejga!
18. 4. 2012, zunaj se odvija stavka javnega sektorja, znotraj pre-
davaLnice na Ekonomski fakuLteti pa zbrana množica posLuša, 
kako je prišLo do manije “Carice.” Mnogi bi v teh dveh dogodkih 
iskaLi družbeno ironijo, mi pa smo iskaLi razLog za 13 miLijonov 
ogLedov, ki so jih fantje iz MZP produkcije nabraLi na Youtubu.  
Goran Hrvaćanin in Mario ĆuLibrk sta nam za uvod razLožiLa, 

kakšna je razLika med »Švedom« in »čefurjem«, predstaviLa pa 
sta nam tudi ideaLno formo za viraLni marketing. To je koncept, 
imenovan »trofazni humor«, s katerim dosežeš 3 razLične sku-
pine gLedaLcev. Te so: gLedaLci, ki satiro razumejo, gLedaLci, ki 
se poistovetijo z Likom in tisti, ki se zgražajo nad prvima dvema 
skupinama gLedaLcev. ALi na kratko - “foLk, ki šteka, foLk, ki 
ne šteka ter foLk, ki ne šteka zakva foLk to šteka.” Za konec smo 
izvedeLi tudi vse detajLe o novemu projektu »Pr' Hostar«. Fantje 
se z njim oddaLjujejo od starih Likov in se spuščajo v nove vode, 
poLne izzivov. Mi samo upamo, da carice in carji niso še zadnje 
rekLi, zmožiLi ali zašamariLi. Tako da: “ajd bejž Lajkat vsi.”

Silvana Žorž

5 stvari, brez katerih fUNtastičnega poletja ni!

ŠSDMS ekipa skupaj z legendami viralnega humorja
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I.
Osemnajsti april 2012, deset zjutraj. Ko stojim pred veliko 
stekleno zgradbo, se odprejo drsna vrata in v avli našega hra-
ma učenosti so zbrani ljudje. V zraku se čuti napetost, nezado-
voljstvo. Ozrem se po prostoru in rahlo presenečena nad majhno 
udeležbo svojih kolegov in kolegic za trenutek v glavi pomislim, 
kje je enotnost in kje za hudiča je solidarnost. Smo v obdobju 
apatije? Na točki, kjer mislimo, da ni več poti nazaj in da spre-
membe niso več mogoče? Ali pa nam je preprosto postalo vseeno, 
kakšen bo jutrišnji dan?

Takšen odnos do stanja v državi je zaskrbljujoč, predlagani 
varčevalni ukrepi pa bodo zelo negativno vplivali na položaj mla-
dih, oziroma bolje rečeno na NAŠ položaj. NAŠE stanje. Seveda 
pa mi je v trenutku, ko sem stala v veliki avli sredi peščice ljudi, 
postalo jasno, da so besede MI, ENOTNOST, SOLIDARNOST 
brezpomenske. 

Vladajoča "elita" vse bolj zatira intelekt, liberalizem in svobodo 
posameznika, korupcije naj ne bi bilo, povečujejo se davki, neka-
terim pa “turijo“ v posest še tisto, kar jim pod nobenim pravn-
im pogledom ne pripada. Država naj bi obstajala za to, da ščiti 
pravice in svoboščine posameznika, da lahko s tem zagotavlja 
največjo možno svobodo za prav vsakega državljana,  namesto 
da bi reševala ljudi, ljudje rešujemo državo, nekaterim pa se še 
tega ne da. Sprašujem se, kje v tej enačbi je človek, kje je družba, 
in od kdaj postavljamo nekaj, kar predstavlja zgolj formo, pred 
vse naše vrednote. 

II.
Ukrepi varčevanja, ki so del splošnih evropskih trendov, so 
končno prispeli tudi k nam, vladajoča elita pa napačno očitava, 
kam dejansko se politična in ekonomska paradigma Evropske 
Unije nagiba. Slovenija  bi morala iti po vzoru skandinavskih 
držav, po vzoru držav, ki težijo k temu, da imajo delovno silo, 
družbo, ki je izobražena, inovativna in kreativna. Da bi prišli na 
to točko, pa potrebujemo dober javni sektor, ki ni državna up-
rava, ampak vsi segmenti, ki prizadenejo tudi realni sektor. Na 
tej točki pa je nadvse pomembno izpostaviti napačno prikazano 
razmerje med javnim in realnim sektorjem. Nadvse popularna 
prikazana slika je neka izjemno jasna meja v delitvi med tema 
dvema strujama, ki pa prikazuje popolnoma zgrešeno predstavo. 
Na tem mestu je nujno izpostaviti, da sta  javni sektor in realni 
sektor povezana, saj sta v simbiotičnem odnosu drug od druge-
ga, eden ne zgolj parazitira od drugega in nič ne daje v zameno, 
kot je dandanes vsesplošno prepričanje.

Način vodenja varčevalnih ukrepov je pomemben, ker če ni 
pravilno izpeljan, lahko predstavlja zgolj spiralo navzdol.

Družba ni statična, je v konstantnem nastajanju, vseskozi 
pa se srečujemo z nekimi novimi problemi, ki se jih moramo 
naučiti reševati. Potrebujemo gospodarstvo, ki bi temeljilo na 
znanju, krčenje sredstev pa predstavlja problem zaradi tega, 
ker je učinek na izobraževalni sistem poguben, z zmanjšanjem 
proračuna se lahko poslovimo od raziskovalnih projektov. Že 
sam govor o tem pa je v času  heterogenega kapitalizma, ki 
omogoča pojavljanje vedno novih delovnih mest, ki si jih sploh 
ne znamo predstavljati, popolnoma nesmiselen. Če bi politiki 
bili zmožni sprejeti spremembe na področju delitve družbenega 
proizvoda in prerazporediti delitve tako, da bi obdavčili finančni 
sektor in razbremenili realni sektor in delo, pa jih zaradi inter-
esa kapitala, v kateri službi so, nočejo in ne znajo, ker pač ne 
razumejo, kaj se v tej družbeni reprodukciji dogaja, rešitev se 
torej skriva v redistribuciji.

Sindikati dokazujejo, da so edini, ki so državotvorni, za boljše 
življenje so pripravljeni  sprejeti manjše plače, a nikakor ne prista-
jajo na zmanjševanje standardov, ki zagotavljajo družbo znanja in-
ovativnosti in razvoja, kar pa je temelj izhoda iz krize. S tem oprav-
ljajo funkcijo, ki bi jo morala opravljati politična oblast. Slednja pa 
dokazuje, da je brez idej, brez vizije, brez projektov, brez znanja, 
brez inovativnosti in ima le interes imeti oblastno moč. 

III.
To je ideološki temelj politik varčevanja, ki temelji na nerazume-
vanju dinamike in kompleksnosti sodobnega gospodarstva. 
Varčevalni ukrepi bi morali biti usmerjeni v inovacije. Kajti le 
takšno okolje zagotavlja trdnost, vprašanje izhoda iz krize pa 
ne bi smelo biti zreducirano zgolj na strokovnjake iz področja 
ekonomije, kajti slednji so zavezani neoekonomski teoriji, ki 
temelji na prostem trgu privatizacije liberalizacije, v tem kontek-
stu je izjemno težko s tako ideološko obremenjeno ekonomsko 
teorijo, ki je porezala vse svoje klasične temelje. Problem slov-
enske politike je, da ne zaobjame širšega kroga intelektualcev 
družboslovcev, kajti vprašanje izhoda iz krize ni vprašanje novih 
tehnologij, novih proizvodnih procesov, to ni kriza premajhne 
proizvodnje, temveč kriza prevelike proizvodnje, potreben je 
premislek o tem, kam gremo kot družba.

Politike varčevanja vodijo v novo razslojevanje, večji družben 
konflikt ter nove probleme, ki jih ne znamo reševati. Javni sek-
tor, ki ima znanje razreševanja teh problemov, pa s temi ukrepi 
postaja nemočen.

KAJ TI BO ZNANJE,
ČE MAŠ PA LOPATO
(18. april 2012 – STAVKA)
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POLITUSS?
Društvo Polituss je študentsko politološko 
društvo, ustanovljeno leta 2001. Združuje

študente politologije ter študente drugih 
smeri, ki želijo dobiti drugačen pogled na 
družbeno-politično dogajanje. Poslanstvo 
društva je sooblikovanje ustvarjalnega 
prostora, ki študentom omogoča zavze-
manje aktivne vloge v družbi. Ravno s tem 
namenom v društvu pripravljamo razne 
dogodke, kot so debate in okrogle mize, 
kjer so študentje skupaj z gosti strokovn-
jaki ter predavatelji vzpodbujeni k razpravl-
janju o aktualnih problemih družbe. 

V letu 2012 nameravamo pripravi-
ti okroglo mizo na temo Varčevalni 
ukrepi države, naš največji projekt pa 
je zagotovo poletni kamp, ki bo letošnje 
leto potekal v Izoli in ga organiziramo v 
sodelovanju z drugimi društvi. Letošnji po-
letni kamp smo naslovili Politični radika-
lizem.

Vsi, ki želite društvo spoznati podrobneje, 
pa ste vabljeni, da si ogledate našo uradno 
spletno stran www.polituss.si ali pa se 
nam pridružite na Facebooku (Polituss). 
Na obeh straneh redno objavljamo najave 
in poročila o dogodkih, strokovne članke, 
posnetke raznih predavanj in fotografije z 
žurov, ki jih organiziramo.

 A. Nuša Skobir
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Društvo študentov kadrovskega menedžmenta je bilo tam z 
enim ciljem: pridobiti nove člane, obnoviti staro, zakrnelo jedro 
prijateljstev in medsebojnega sodelovanja v želji po organiziran-
ju novih dogodkov, pridobivanju novih izkušenj, predvsem pa 
spoznavanju novih ljudi in druženju.

Društvo deluje od leta 2001 in se ukvarja predvsem z ohranjan-
jem stikov s svetom kadrovskega menedžmenta.  Z letošnjo men-
javo vodstva so se začele dogajati korenite spremembe, društvo 
namreč hoče biti opazno, se prikazati kot usklajena in dobra 
ekipa, sposobna ustvariti dogodke, ki bodo študente pritegnili, 
da se bodo začeli bolj aktivno vključevati tudi v obštudijske de-
javnosti, ki jim lahko pomagajo pri pridobivanju novih poznan-
stev, izkušenj in znanja. 

Društvo trenutno šteje okrog štirideset članov, v odboru pa jih 
aktivno sodeluje enajst. 

Akcijo pridobivanja novih članov oziroma »Medgeneracijsko 
druženje smeri Sociologija-kadrovski menedžment« smo izvedli 
13. marca (in moram reči, da precej uspešno), druženje pa smo 
nadaljevali ob klepetu v mednarodni čitalnici, kjer je bilo možno 
tudi kupiti ali prodati staro študijsko gradivo, ki je verjetno mar-
sikomu skrajšalo študijske noči. 

Društvo DŠKM si je zadalo ustvariti kar nekaj novih dogodkov, 
nekaj od teh je bilo že realiziranih. Imenovali smo jih SPOMLA-
DANSKO PREBUJANJE. 

Delavnica team buildinga je potekala 12. 4. popoldne, kljub 
nizki udeležbi pa je dosegla svoj namen. Poudarila je, kako 
pomembno je imeti dobrega vodjo in še boljše člane, poudarila 
je pomembnost sodelovanja in komunikacije med člani in tako 
še bolj pripomogla k povezanosti med člani odbora. Delavnica 
je bila razgibana in poučna in je močno pripomogla k našemu 
bodočemu delu. 

AKCIJA PRIDOBIVANJA 
NOVIH ČLANOV
Vrvež pred predavalnico številka 1. DŠKM, skoraj neznana kratica, 
nalepljena na mizo, obloženo z pristopnimi izjavami in mamljivo 
hrano. Zveni znano?
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Kadrovski kongres je potekal 19. in 20. aprila v Portorožu, 
udeležili so se ga 4 člani našega društva, njihova naloga je bila 
pomoč pri organizaciji kongresa, njihova največja želja in gonilo 
pa spoznati nove ljudi. Izkazali so se v nudenju pomoči pri delu 
na recepciji, pri sprejemu gostov, pomoči na razstavnem pros-
toru, kar je pomenilo, da lahko prisostvujejo na vseh predavan-
jih, ki so tam potekala.

11. maja smo pripravili predstavitev kadrovske prakse, ki je 
ključna predvsem za višje letnike, saj je vsak stik s svetom izven 
fakultete, ki je povezan s kadrovskim delom, precej dobrodošel.  
Ekskurzijo na Dolenjsko smo uokvirili v 14. maj in je potekala 
skoraj cel dan. Ogledali smo si kadrovski oddelek podjetja Krka 
d.d., ki nam ga je osebno predstavil dr. Boris Dular, direktor 
kadrovskega sektorja. Predstavil nam je sistem razvoja kadrov, 
na koncu pa smo si imeli priložnost ogledati še proizvodne 
obrate, kjer imajo neke vrste avtomatizirane viličarje, ki se im-
enujejo po pomembnih Krkinih uslužbencih. Ker je bila ekskur-
zija namenjena tako delu kot zabavi, smo popoldne obiskali tudi 
Bajnof, vinsko klet, kjer smo ob degustaciji vin zaključili izlet. 

Sestanki društva potekajo približno dvakrat na mesec. Tru-
dimo se vzpostaviti ravnotežje med prenatrpanimi urniki in 
potrebo po ustvarjanju ter druženju. Naš največji cilj je privabiti 
čim več ljudi, da bi se aktivno udejstvovali v aktivnostih, ki jih 
pripravljamo. To namreč poleg zabave prinaša dosti koristi, saj 
spoznaš ogromno novih ljudi, med katerimi so tudi tvoji delo-
dajalci (in potem mogoče nisi več obsojen na doživljenjsko delo 
v McDonaldsu). Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da se je po 
nekaj letih stagnacije društvo spet prebudilo, za kar je v največji 
meri zaslužna menjava vodstva in predvsem aktivna predsednica 
Karmen Škaper, ki nas s svojo močno voljo in številnimi idejami 
vsak dan znova poskuša motivirati in zagreti za najrazličnejše 
projekte, pri čemer nas ni potrebno dosti prositi. Ostali člani 
društva so še: Talija Ukmar in Ajda Lah, ki s svojimi izkušnjami 
in zrelostjo dosti pripomoreta k boljši organiziranosti in real-
nemu pogledu na izpeljavo celotnega projekta, Vida Fajdiga, Lu-
cija Kovačič in David Kastelec, ki s svojo živahnostjo, smislom 
za humor in presenetljivimi domislicami popestrijo še najbolj 
resne pogovore, Karmen Moneta, Andreja Kavčnik, Nina Bilbija, 
Tamara Frankovič, zagnane članice, polne idej in mladostniškega 
navdiha ter Jan Zupančič, moderator spletne strani in nosilec 
številnih dobrih predlogov. 

Več o DŠKM na http://www.dskm.si

Tamara Frankovič
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VOJNA
knjiga Gregorja Jazbeca

Gregor Jazbec je psiholog in predavatelj v vojaškem šolstvu. Po končanem študiju 
psihologije se je leta 1988 zaposlil v vojski in od leta 2003 sistematično preučuje 
in zbira primere delovanja enot in vodenja v boju. Leta 2007 je v ZDA opravil tečaj 
bojnega stresa in naslednje leto napisal dve knjigi, Praktična vojaška psihologija 
ter Bojni stres, ki je postala učno gradivo za poveljnike. V reviji Obramba lahko 
pogosto zasledimo njegove članke, je tudi odgovorni urednik Vojaškošolskega 
zbornika in asistent na Katedri za obramboslovje na FDV.

Marca 2011 je DŠOS (Društvo Študentov Obramboslovja Slovenije) organiziralo predavanja na temo vojaške psihologije, ki jih je 
vodil Gregor. Predavanja so bila zelo zanimiva in zaradi drugih obveznosti se nisem mogla udeležiti vseh. V začetku tega leta pa je 
Gregor izdal knjigo Vojna, ki je kot nekakšen povzetek vseh teh predavanj in še veliko več. Odločila sem se, da jo preberem, a sem 
jo kar »požrla« v enem dnevu, med predavanji, na avtobusu in še celo v službi. Pri tej knjigi mi je zelo všeč, da je nekaj teorije, ki 
pa je podprta z zelo veliko primeri iz realnega življenja, saj je učenje iz primerov veliko bolj zanimivo kot pa le golo branje teorije.
Knjiga je razdeljena na 3 poglavja. V prvem poglavju govori o nasilju. V opisu dveh eksperimentov pojasni, da ljudje lahko hitro 
postanemo sadisti, če imamo neomejeno oblast. »Vsak človek ima temno stran in da se jo ob pravih okoliščinah izvleči na plan.« 
Ko v vojni razpade disciplina, vojake zapusti razum in začne se skrajno nasilje, ki ga poveljniki spregledajo, zato postanejo vojaki 
»živalska horda«. V takih situacijah lahko zelo hitro pride do posilstev, mučenja, morilskih orgij in  zasužnjevanj. Odvisno pa je 
seveda od posameznika, skupine, poveljnika in žrtve. Oseba, ki ima agresiven značaj, bo ubijala hitreje. Najtežji pa je prvi uboj, 
pred katerim imajo vsi vojaki strah, a ko je to mimo, postane pobijanje lažje. 

Naveden je primer ekstremnega nasilja v Afganistanu, ko je več vojakov pobijalo civiliste, podtikali so jim orožje, da je izgledalo, 
kot da so streljali v samoobrambi, saj je pomembno zaradi zakonodaje. Kasneje pa so se z njihovih trupel norčevali, jih premikali 
in se zraven slikali. 

V drugem poglavju govori o vojni. »Vojske so namenjene bojevanju in vojna ni nič drugega kot spopad sil, kjer poskuša vsaka stran 
čimbolj temeljito pobiti drugo.« Problem je, da vojaki in na splošno vsi ljudje preveč gledamo filme, iz katerih dobimo predstavo, 
kako naj bi vojna in bojišče izgledala, kako lahko je ubiti človeka brez kakršnihkoli psihičnih problemov takrat ali ob vrnitvi do-
mov, glavni junaki se lahko postavijo pred top, pa ne bodo zadeti, le kakšna praska tu in tam. V realnosti pa je veliko drugače, 
vojaki, ki še niso bili v vojni, o njej razmišljajo, a so njihovi strahovi pomešani s fantazijami in s predstavami iz filmov. »Vojna 
vojake spremeni. Večina jih postane previdnejša, stvarnejša in bolj surova. Pijača, droge, prostitucija, prekupčevanje in kraje so 
zamolčani, vendar sestavni del vojaškega življenja na bojišču. Bojne izkušnje ne delajo vojaka bolj pogumnega. Delajo ga bolj pre-
vidnega; od previdnosti do strahopetnosti pa je samo mali korak.«

Naslov tretjega poglavja so Psihične posledice vojn. Govori o bojnem stresu, ki ga vojaki zelo velikokrat doživijo. V boju lahko pride 
do paranoje, izgube stika s stvarnostjo, izgube spomina, zmedenosti, blaznosti itd. Lahko pa se motnje razvijejo šele po koncu 
vojne, ko je vojak že doma. Pride do nespečnosti, izgube apetita, nočne more, slabosti, depresije, izbruhov jeze itd. 

V knjigi je tudi primer vojakov v Vietnamu, ki so pobijali vaščane My Lai. Nad vaščani so se izživljali, jih pretepali in posiljevali 
ženske, nato pa so vas še požgali. Do tega naj bi prišlo zaradi padca morale med vojaki, vročina in vlaga sta jih izčrpavali. Zdelo se 
jim je, kot da so izgubljeni, da so jih izkoristili in nato na njih pozabili. Naleteli so na minsko polje, kjer je zaradi prestrašenosti 
nastala zmeda, jok in kričanje. Jeza je rasla in hkrati je raslo tudi nasilje nad civilisti.
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»Vojne so in vojne 

bodo. Družba 

vojsko potrebuje. 

Naloga in dolžnost 

vojsk je, da se na 

vojno pripravljajo. 

Vojne si ni želeti, 

vendar se je nanjo 

vseeno koristno 

pripravljati.«

Če na hitro povzamem bistvo, nam knjiga govori o vojni z vidika vojakov, veteranov, ki so bili takrat tam prisotni ter o vzrokih 
in posledicah vojne. Gregor je naredil veliko intervjujev s preživelimi borci, od katerih lahko izvemo o realnih in krutih plateh 
vojne, ki jih v raznih filmih ne pokažejo. Govori o vojakih, ki so pod velikim stresom, ki so izčrpani in v strahu pred smrtjo, ter se 
velikokrat zatekajo k nasilju; o poveljnikih, ki uspešno vodijo svoje enote, vse dokler ne pridejo do krizne situacije, ko zmrznejo 
in ne vedo, kaj narediti. Knjiga je primerna za vse, ki jih zanima vojska, psihologija in sociologija. Zelo zanimivo branje, ki ga 
priporočam vsem.

Za konec pa še nekaj realističnega mišljenja, s katerim se popolnoma strinjam in ga lahko opazimo skozi celo knjigo: »Vojne so in 
vojne bodo. Družba vojsko potrebuje. Naloga in dolžnost vojsk je, da se na vojno pripravljajo. Vojne si ni želeti, vendar se je nanjo 
vseeno koristno pripravljati. Si vis pacem, para bellum.«

Knjiga je izdana v samozaložbi in stane 25€. 
Kontakt: gregajazbec@yahoo.com

Lara Mercedes Železnik
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MARPLE SYRUP, MOOSEHEAD, 
KRANJSKE KLOBASE IN ŠE KAJ ... 

KANADA!
Dežela javorovih listov. Na vsakem koraku te bode v oči plahutajoča zastava rdeče 
in bele barve z javorovim listom v sredini. Avtobus, ki te pelje po centru mesta, je 
prav tako oblečen v rdeče–belo obleko z listnatim motivom. Kovanci, ki so skoraj 
enaki kot evri, so na debelo popisani z imenom države. Vse to ti daje vedeti, da si 
prišel v Kanado – v sanjsko deželo marsikaterega evropskega migranta.

Ko sem stopila z letala v Montrealu in se odpravila proti termi-
nalu za let v Ottawo, prestolnico Kanade, me je, sicer prijazna 
rdečelasa gospa, predirno pogledala, ko je pregledala moj potni 
list in me vprašala, s kakšnim namenom sem prišla v Kanado. 
Njen obtožujoč ton me je presenetil in me spravil v smeh, ker 
takrat še nisem vedela, da imajo velike probleme z migracijami 
in se poskušajo čim bolj zaščititi pred ilegalnimi priseljenci. Moj 
odgovor, da sem prišla zgolj v turistične namene, jo je spravil v 
zadrego in potem mi je povedala, zakaj me mora vprašati tako 
zasebna vprašanja. 

Z letališča, ki je čisto na obrobju Ottawe, me je odpeljal Jason, 
moj prijatelj Kanadčan, ki pa ima v žilah tudi malo slovenske 
krvi. Jason se je rodil v Ottawi pred slabimi tridesetimi leti in je 
odrasel v kanadski družini, vendar je imel to srečo, da je njegova 
babica Slovenka in ga je že od malega seznanjala tudi s slovensko 
kulturo. Na žalost se ni naučil jezika in tudi Slovenijo je prvič 
obiskal šele lansko poletje, vendar pozna marsikatero sloven-
sko posebnost, kar se je najbolj eksplicitno pokazalo na Veliko 
noč. Velika noč je praznik, ki ga praznuje večina ljudi po svetu, 
tudi tisti, ki niso  kristjani. Jasonova družina ta dan razume 
kot družinski praznik, kjer se zberejo staroste in ves pomladek 
družine Sedlar ter ob obilnem kosilu obnavljajo sorodstvene 
vezi. Obred je podoben ostalim po svetu, tudi Kanadčani si 
privoščijo veliko kosilo, ki je sestavljeno iz kuhane šunke, narib-
anega hrena, pirhov, vina in še kakšnih dodatnih malenkosti. 
Presenečenje za moje oči so bile kranjske klobase in orehova 
potica, ki so kraljevale sredi obložene mize. V tem se je pokazal 
vpliv slovenskega dela družine, ki ga predstavlja babica Santa, 
nekdanja Mariborčanka, ki je leta 1945 emigrirala iz Slovenije 
v Kanado, v želji po varnosti in boljšem zaslužku. Povedala mi 
je, da obstaja v Torontu nek človek, ki ni Slovenec, vendar ima 
navezo s Slovenijo in je možno pri njem kupiti 'pristne' kranjske 
klobase. Santa, ki je ponosna na svojo narodnost, se z veseljem 
odpelje tja, čeprav je do Toronta dobre dve uri vožnje z avtom, 
in nakupi klobas za vso družino. Recept za orehovo potico pa 
je družini predstavila ona in vsi so precej ponosni na svoje pri-
dobljeno znanje. Ponosno so mi jo ponudili in me spraševali, če 

je istega okusa kot domača in če jo jaz znam speči. In moram 
priznati, da je bila res dobra. 

Najzanimivejše stvari na vsakem potovanju so kulturne razlike, 
ki lahko naredijo potovanje prijetno in zabavno, lahko pa ti tudi 
povzročijo par zapletov. Med razlikami, ki so me presenetile, je 
njihova percepcija moških in žensk. Kanadčani so zelo striktni 
glede pravil obnašanja, kar se je pokazalo prvi večer, ki sem ga 
preživela zunaj. Ponoči, ko smo se odpravljali iz diskoteke, sem 
pred vhodom, kjer nas je veliko čakalo na taksi (ker avtobusi, 
isto kot v Sloveniji, vozijo samo do polnoči in potem spet ob 5. 
uri zjutraj), spregovorila par besed z mladim fantom, ki je stal 
poleg mene. Bil je rahlo presenečen in vesel, da sem ga ogovo-
rila, pa čeprav sem se z njim pogovarjala samo o tem, kako je 
mrzlo in zakaj taksiji tako dolgo rabijo, da pridejo po nas. Ko je 
to opazil Jason, me je potegnil vstran in mi zabičal, da tega ne 
smem početi. Ob mojem zaprepadenem obrazu mi je razložil, 
da se pri njih ne morem pogovarjati kar z vsakim na ulici, sploh 
pa ne v zgodnjih jutranjih urah pred diskoteko. Razlog za to 
je, da kanadski fantje takšno obnašanje razumejo kot prikrito 
nespodobno povabilo. Tak odnos me je izredno presenetil in 
rahlo razočaral. V Sloveniji je navada, da se v takšnih situaci-
jah pogovarjaš s človekom, ki stoji zraven tebe, že zato, ker 
si tako bolj varen, kar sem Jasonu tudi razložila. Tokrat je bil 
presenečen on. Tukaj se kaže ameriški vpliv, ki se ga Kanada 
sicer močno brani, vendar ji to ne uspeva popolnoma. Čeprav je 
zelo varna država z zelo nizko stopnjo kriminala (po Jasonovih 
besedah je najhujša stvar, ki se lahko zgodi to, da nekdo oropa 
trgovino, po možnosti še brez orožja), so ljudje zelo previdni in 
imajo stroga pravila obnašanja na ulicah. 

Druga težava, ki se je pojavila, je bila razlika med pivskimi na-
vadami. V Kanadi je z zakonom prepovedano pijančevanje ali 
pijanost na ulicah in javnih mestih. Tudi v lokale te ne spustijo, 
če imajo občutek, da si preveč popil. Vendar je njihovo dojemanje 
pijanosti neprimerljivo s slovensko, saj pri njih pijanost pred-
stavlja že pretirana zgovornost, predvsem, če si ženska. Zato jih 
večina pije doma, saj so pijače v lokalih predrage. Zgolj informa-
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tivni podatek; najcenejše pivo Moosehead, ki je tudi njihovo na-
cionalno pivo in je odličnega sladko grenkega okusa, stane 4,5 
C$, kar je 2,727 € za 33, 3 l. Žgane pijače ali koktejle pa je pod 5 
C$ skoraj nemogoče dobiti.  Cene pijač v marketih  pa so primer-
ljive s slovenskimi. Nasvet: ''Pijte doma in še to ne preveč!”

Tudi populacija v barih je drugačna. Med tednom je večina barov 
polnih, vendar so v njih ljudje, starejši od petindvajset let. Tudi 
študentov med tednom v barih ni. Večinoma so organizirani 
kakšni jam sessioni ali živa glasba, kjer ljudje pijejo, klepetajo in 
plešejo. So zelo mirni in prijazni, tudi natakarji (bar tenders) so 
izredno vljudni. Med vikendom pa se lokali napolnijo z mladino. 
Pri njih je polnoletnost prav tako dosežena pri osemnajstih in 
ob petkih in sobotah je center mesta (po njihovo downtown) 
poln študentov in dijakov, ki so kljub zakonu precej vesele volje. 
Vendar imajo na zahodu Ottawe določen predel, imenovan the 
hall, kjer je ulica polna diskotek, ki so namenjene mladim  med 
osemnajst (neuradno tudi manj) in trideset (lahko tudi več) let. S 
tem so odmaknjeni od centra mesta in ne motijo mestnega miru. 
Problem v Ottawi je, da je vse precej daleč stran in če želiš ponoči 
kamorkoli priti, moraš vzeti taksi, ki pa nikakor ni poceni. Nji-
hova startnina je okoli 3 C$ in cena narašča za pol dolarja na 100 
m. Zato moraš biti racionalen pri odločanju, kam greš in nikakor 
ne smeš iti sam, saj te lahko stane celo premoženje.

Kanadčani so izredno ponosni na svojo državo, kar se kaže tudi 
v ljubezni do hokeja, ki je nacionalni šport. Če obiščeš Kanado, 
je greh, da si ne ogledaš niti ene hokejske tekme. Sicer je bolj 
poznana zaradi curlinga, športa, ki je podoben hokeju.

Tako je bilo med prvimi vprašanji, ki mi jih je zastavil Jason, 
tudi vprašanje, ali v Sloveniji igramo hokej. Ko sem povedala, da 
imamo v Sloveniji dobre hokejske ekipe in da bo letos v Sloveniji 
potekalo evropsko prvenstvo v hokeju, so se mu zasvetile oči. Ja-
son, ki je med drugim trener mladinske hokejske ekipe in že od 
otroštva igra hokej, je ponovno s ponosom poudaril svoje sloven-
ske korenine in obljubil, da se bo začel učiti slovensko. 

Kljub nepoznavanju Slovenije in slovenske kulture večine 
Kanadčanov in navkljub močnemu nacionalizmu, ki se kaže v 
podobi glavnega mesta, obsedenosti z lastno kulturo in celo v 
tem, da imajo svoj dolar, svojo angleščino in odločno zavračajo 
ameriški vpliv, so Kanadčani kot narod primer izjemne prijaznos-
ti. Vsak človek, ki ga srečaš na ulici, se ti nasmehne in ti, čeprav 
se mu mudi na avtobus, z veseljem pomaga pri iskanju znameni-
tosti, prenašanju težke prtljage ali pa ti razloži, kako delujejo av-
tobusi. Kanada je dežela migrantov in čeprav se trenutna vlada 
trudi zmanjšati število imigracij, bo multikulturni duh zmeraj 
del kanadske kulture. In kot je rekla babica Santa, ki kljub visoki 
starosti še vedno vsaj dvakrat letno obišče svojo rodno deželo, 
kjer ima tudi hišo v centru Ljubljane: ”Rada bi, da bi moji vnuki 
obiskali Slovenijo in si po možnosti našli tam ljubezen, tako da bi 
nadaljevali naš slovenski rod.?

Vanda Veingerl 
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Portret:

KSENIJA BENEDETTI
''Ooo, ste že tukaj! Šefinja čaka na vas,'' so prve besede, ki so mi 
namenjene ob vstopu v predsobo njene pisarne. ''Šefinja'', kot ji 
pravijo sodelavci in tudi vsi ostali, ki jo v naši državi poznajo in 
z njo sodelujejo, je oseba, do katere kljub njeni poziciji ni težko 
priti, saj je aktivna uporabnica socialnih omrežij, kjer je kljub 
obilici dela, ki ga ima, z veseljem pristala na najin pogovor. Pis-
arna Ksenije Benedetti ni navadna pisarna, saj se zdi, da se v njej 
znajde in počuti prav tako dobro kot nekje na jadrnici na morju 
ali na vrhu slovenskih gora, kamor najraje zahaja v prostem času. 
Prostor je poln umetniških del in za eno izmed slik, na kateri 
je naslikan klavir, kasneje izvem, da je njena lastna umetnija. 
Ob pogovoru, v kakšnem tlorisu je narisan, se le nasmejiva in 
zaključiva, da bova postavitev in tloris raje pustili pri miru. 

Tako kot prostor tudi Ksenija Benedetti, šefinja protokola, ne 
deluje nič kaj uradno in strogo. S svojo primorsko energijo in 
čarom daje prostoru dodatno toplino. Urejena je tako, kot da 
je že v naslednjem trenutku pripravljena skočiti na državno pr-
ireditev ali sprejem tujega predsednika. Je elegantna ter uglaje-
na, človek si jo le težko predstavlja v kavbojkah in usnjeni jakni. 
Pa se le nasmeje: ''Kaj mislite, da sem doma tudi takšna? Doma 

sem doma, ven grem v kavbojkah in usnjeni jakni!'' so besede, 
s katerimi začneva najin pogovor. Za tem zavzame svoj velik 
naslanjač in me med tem še vljudno povpraša, če bova imeli za 
pogovor dovolj eno uro. 

Ima namreč precej dela, saj sta najbolj polna meseca v letu 
ravno maj in junij, priprave na določene prireditve in sprejeme 
pa lahko trajajo tudi po mesec ali več. Ravno zaradi raznoliko-
sti svojega dela nikoli ne ve, kdaj bo v pisarni. Enkrat začne ob 
sedmi uri zjutraj, spet drugič ekipa na Erjavčevi dela pozno v 
noč. Poudari, da ji brez ekipe tridesetih sodelavcev nikoli ne 
bi uspelo. Sprva je bilo namreč delo šefinje protokola oteženo 
ravno zaradi dejstva, da je tako pomembno funkcijo prevzela 
ženska. ''Trajalo je kar nekaj časa, da so se name navadili in ugo-
tovili, da nisem ena navadna kokoš,'' se spominja svojih prvih 
protokolarnih začetkov.

Seveda je bila v dvanajstih letih dela deležna tudi drugih 
kritik, najbolj se spomni tistih ob menjavi vlade in zgodbe 
o živahni svetli obleki. Obleka, ki jo je izbrala ob sprejemu 
vrha Bush in Putin, je bila namreč v notranjih prostorih vi-

Foto: osebni arhiv
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deti temna, na sončni svetlobi pa je precej zažarela. ''A če je 
to edina pripomba ob tako pomembnem obisku, kot je bil ta, 
potem resnično velja, da smo dobro delali,'' se le nasmeje na 
račun svoje obleke. ''No, eno roza obleko imam že pripravljeno 
za letošnje poletje, samo še priložnost si izberem!'' Potem se 
zamisli in doda: ''No, ampak verjetno ne bo za kakšno slavnos-
tno prireditev, saj veste, zaradi barve.''

Danes jo zmotijo le tiste kritike, ki so slabo namerne in nimajo 
ne repa in ne glave. Kritike, ki so povedane na pravi način, pa 
sprejema z veliko hvaležnostjo, a se je ravno zaradi slovenske 
zavisti in tistih kritik, ki niso bile utemeljene, v zadnjih dveh 
letih umaknila iz medijev. Ne mara namreč mehanizmov ljubo-
sumja, ki se sprožijo po tem, ko je neka oseba v javnosti večkrat 
izpostavljena. In Ksenija se je v medijih ravno zaradi svoje 
funkcije pojavljala veliko, poleg vsega je za svoje delo prejela 
še številne pohvale in zahvale tujih predstavnikov, ki so v teh 
dvanajstih letih obiskali našo državo. 

Na ljubosumje gleda zviška, saj ga kot Primorka ne nosi v srcu. 
Zato se rada spominja časov, ko je še delala kot vodja kulturnih 
dejavnosti v portoroškem Avditoriju. Za podiplomsko krizo 
pravzaprav ni bilo časa, saj je že dan po diplomi začela s pro-
jektom 300-letnice rojstva skladatelja Tartinija. Direktorica ji 
je želela pokazati, da vodenje projekta niso le tisti koraki, ki 
jih vidimo vsi, pač pa tudi obstranska dela, zato je med dru-
gim skrbela tudi za plakatiranje. In iz tega se je naučila največ. 
Današnji mladini namreč po njenem mnenju manjka ravno 
dela. Ne dela v pisarni in dela z diplomo, pač pa dela v kavar-
nah, trgovinah ali tovarnah. Pri mladih, ki se zaposlijo pri njej, 
je večkrat razočarana, saj ne razumejo, da gre tudi pri protokolu 
za delo na realnih tleh in ne za vožnjo v limuzinah. Tudi sama 
je za to, da lahko danes uspešno deluje na tako visoki poziciji, v 
mladosti zlagala kasete, bila vodička in delala v menzi. Če bi jo 
pri osemnajstih ''opomnili'', da bo nekoč vodja protokola, bi se 
nasmejala in vprašala: ''Kaj pa je to, protokol?'' 

Ko je bila mlajša, se je njeno zanimanje namreč vrtelo okoli 
kulture, umetnosti in glasbe. Že v osnovni šoli je začela igrati 
klavir, za katerega danes, čeprav nerada prizna, bolj malokrat 
sede. V srednji šoli je vzljubila rock glasbo, imela je svoj band. 

Pri osemnajstih bi rekla: 
"Kaj pa je to, protokol ?!?"

Še danes je ena tistih dam, ki bi zagotovo obiskala Mortadel-
jado ali Škisovo tržnico, če bi vedela, da bodo nastopili Dan 
D, Big Foot Mama ali njeni najljubši, Siddharta. Pri vpisu na 
fakulteto se je ravno zaradi želje po '''še več glasbe'' vpisala na 
muzikologijo v Ljubljani. Pravzaprav je vzporedno vpisala še 
primerjalno književnost, a se je po prvem predavanju, kjer je 
predavatelj nesramno obrekoval svojega kolega, drugega profe-
sorja, protestno izpisala iz programa. Za tem je, kot vsi preos-
tali študenti, uživala študentsko življenje, ko pa je v drugem let-
niku želela nekaj novega, je kar tako, malo za šalo, malo za res, 
sama naredila multimedijsko predstavo v Kopru. ''In recenzija 
te predstave je bila v Mladini, lepo prosim!'' se nasmeje, saj je to 
edino, kar ji je ostalo od predstave. Tudi za glasbo je dandanes v 
njenem življenju manj prostora, kot si je to želela v študentskih 
letih. Protokol namreč zavzema večino njenega delovnega in 
tudi prostega časa. Še takrat, ko se delo malo umiri, najde nekaj 
novega. Pred štirimi leti je tako iz sedemdeset strani dolge 
skripta o protokolu spisala knjigo, ki obsega več kot šeststo 
strani. ''Danes bi pol izbrisala, pol spremenila,'' razmišlja, a se 
vseeno strinja, da je knjiga izjemno dober priročnik za vsakega, 
ki se želi kulturno vesti. 

Kulturno vedenje, predvsem pa kultura sama ostaja tista stvar, 
ki šefinjo protokola sprošča v napetih trenutkih, ko je delo v 
protokolu na najvišji točki vrelišča. Če bi lahko še enkrat izbrala 
svoj poklic, mogoče ne bi izbrala protokola, bi pa zagotovo dela-
la kot kustos v kakšni umetniški galeriji, sodelovala v gledališču 
ali pa bi bila menedžerka rock banda. Kaj pa vemo – mogoče jo 
čez nekaj let zasledimo v neposredni bližini Siddharte. In takrat 
ne v vlogi poslušalke, pač pa v vlogi glavne menedžerke. 

Nejka GoličFoto: osebni arhiv
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Študentje komunikologije smo vajeni precej čudnih pogledov, ko 
izgovorimo ime smeri svojega študija (kulturologi bodo najbrž 
razumeli). Ne le, da babice in dedki ne znajo besede niti ponoviti 
za nami (»komuni… hm… kaj?«) in da moramo lastnim staršem 
znova in znova opisovati, za katero področje se izobražujemo, 
polovica brucev komunikologov vam bo priznala, da tudi sami 
ne vedo, kaj lahko počnemo, ko nam v roke potisnejo tisto težko 
prisluženo diplomo. V nadaljevanju vam bomo zatorej v duhu 
humorja postregli s kratkim receptom za vse študente tržnega 
komuniciranja in odnosov z javnostmi z naslovom Kako si bom 
služil kruh, ko bom zapustil FDV.

Če si svojega življenja ne predstavljate brez stresa, če neprestano 
visite na svojem gmailu ali tipkate po ekranu mobilnega telefo-
na, če uživate, ko dobite priložnost nastopati pred gručo ljudi, 
če vam prijatelji očitajo, da obračate besede, sami pa to vzamete 
kot kompliment, se boste najverjetneje zaposlili kot piarovec. S 
svojo vrhunsko sposobnostjo predstaviti situacijo v dobri luči, da 
vam vsi okoli vas (vključno z vami) verjamejo, se boste v imenu 
svojega naročnika poskusili prikupiti javnosti. 

Če ljudi raje menjate za grafe, številke in tabele, če je vaš najljubši 
predmet eden izmed tistih, kjer  ostalim sošolcem spanec 
(in življenje) krade SPSS in če ob problemu že veste, s kakšno 
analitično metodo ga boste rešili, se boste najbrž zaposlili na 
oddelku za tržno raziskovanje. Vaš vsakdanjik bodo sestavljali 
vzorci populacije, anketni vprašalniki, korelacije in statistične 
spremenljivke, ki jih boste morali prevajati v jezik, razumljiv 
nam, navadnim ljudem. 

Če je zemeljska atmosfera prenizka za vaš ego, če postanete 
živčni, ko ugotovite, da vam nekdo poskuša biti podoben in niste 
več tako posebni, kot bi si želeli biti, če so vaši zapiski s predavanj 
polni nakracanih skic, stripov, zametkov oglasov in nečesa, kar 
poskuša biti slogan, ste na dobri poti do mesta kreativca. Sprva 
boste najverjetneje delali zastonj ali se trudili, da vas agencija 
opazi in zaposli za mizerno plačo. A če imate dovolj vztrajnosti, 
talenta in sreče, boste kmalu kot tekstopisci obračali besede, ve-
jice in pike, dokler se vam ponoči ne bo o njih sanjalo, kasneje pa 
boste kot kreativni direktorji po charliesheenovsko zmagovali, 
ko boste ubijali ego mlajših kolegov tekstopiscev in  kritizirali 
vsako idejo, ki ni vaša. 

Če imate radi vse vajeti v rokah, če ste ravno vi tisti, ki vedno 
organizira vsak žur in zvabi vse prijatelje  na kup, če ob konfliktih 
s trezno glavo posežete vmes, pomirjate obe strani in poskušate 

doseči kompromis, ste ravno pravšnji za vodjo projekta na 
oglaševalski agenciji. Tam boste na eni strani prepričevali tr-
moglave naročnike, da bo ciljna skupina (v nasprotju z njimi) 
oglasno sporočilo razumela, na drugi strani pa boste mirili ego 
kreativcev, ko bodo že petnajstič spreminjali svojo prvotno 
fantastično, a zdaj že razmrcvarjeno idejo. 

Možnosti za zaposlitev je še veliko več, seveda pa obstaja tudi 
verjetnost, da vam je FDV tako ljub, da ga nikoli ne zapustite in 
se vanj vračate kot profesorji – ali pa kot večni študentje. 

Maja Burja

KO BOM VELIK/A, BOM ... 

KOMUNIKOLOG/INJA
”Nismo nori, smo pa komunikologi ...”
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OVEN: Kdor se ne uči, ta izpitov ne naredi 
– letos se potrudite, da boste naredili izpite 
v prvem roku. Po izpitih vas namreč čaka 
zanimivo poletje. Samski boste izgorevali 
v norih zaljubljenostih, vezani pa boste z 
novim žarom prevzeli partnerja.

BIK: Poleti boste zaposleni bolj kot 
pričakujete – poleg prenavljanja sosedove 
garaže, pričakujte še obisk tete iz Nemčije. 
Kljub vsemu pa se bo našel čas za poletne 
norčije z najboljšimi prijatelji. 

DVOJČKA: Pred vami je lepo in romantično 
poletje. V prihajajočih vročih mesecih 
si vzemite čas za stvari, ki vas najbolj 
osrečujejo, pa naj bo to plavanje, nakupovan-
je, branje ali poležavanje na plaži. Privoščite 
si tisto stvar, ki si jo že dolgo želite.

RAK: Prihajajo vroči dnevi, v katerih se 
boste težko skoncentrirali na učenje. Moti-
virajte se z mislijo, da se po izpitih odprav-
ljate na nepozabno potovanje. Proti koncu 
poletja se vam bo ponudila dobra priložnost 
za delo, ne izpustite je. 

LEV: To poletje boste bolj pogumni kot 
ponavadi, noro spogledovanje in norčije 
vseh vrst bodo za vas nekaj vsakdanjega. 
Pazite le, da ne boste zaradi nenehnih za-
bav pretirano izčrpani stopili v naslednje 
študijsko leto.

DEVICA: Poletje je že skoraj tu, vi pa še niste 
v stanju, da se oblečete v kopalke. Žal se bo 
treba v prihajajočih tednih odreči marsika-
teri tortici in vrčku piva. Naj pa vas to ne 
ustavi pri spogledovanju na plaži, obeta se 
vam namreč nepozabna romanca. 

TEHTNICA: Ne obupajte nad osvajanjem 
svoje velike simpatije, konec poletja vas 
namreč čaka prijetno presenečenje. Do 
takrat pa se prepustite zabavanju v družbi 
prijateljev, organizirajte kakšen piknik ali 
pa se podajte na potovanje, ki ga že dolgo 
načrtujete.

ŠKORPIJON: Čaka vas veliko dela, vendar 
pa si vseeno lahko privoščite kakšno zabavo. 
Poskrbite le, da ne boste septembra zopet v 
knjižnici, medtem ko se bodo vaši prijatelji 
greli na soncu in uživali ob igranju odbojke. 

STRELEC: Po izpitih si vzemite čas zase 
in razmislite, kaj si sploh želite. Občutili 
boste veliko olajšanje in lažje se boste 
prepustili poletnim užitkom. Izkoristite 
priložnost za dober zaslužek, ki se vam bo 
ponudil, ne bo vam žal.

KOZOROG: Letos poleti boste imeli ogrom-
no časa – obiščite kakšno romantično 
mestece, vpišite se na poletni tečaj 
italijanščine, ali pa preberite vse tiste kn-
jige, ki že dolgo časa čakajo na polici. Tokrat 
ne boste imeli nikakršnih težav z izpiti. 

VODNAR: Pred vami je ogromno izpitov, 
vi pa že sanjarite o poletju. Če se boste 
potrudili, jih boste opravili brez kakšnih 
večjih problemov. Potem pa si lahko brez 
skrbi privoščite počitnice, v katerih ne bo 
manjkalo presenečenj.

RIBI: Za vami je naporno študijsko leto, zato 
si poleti vzemite čas zase in si odpočijte. Po-
letje bo samo poskrbelo, da ga boste ohrani-
li v dobrem spominu – ne glede na to, ali si 
želite novo ljubezen ali novo službo, imeli 
boste priložnost, da dobite oboje.

FDVjevski poletni

HOROSKOP
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V dovolj prostorni posodi zmešamo vse sestavine za testo. Na-
jbolje, da mešamo kar z rokami, dokler ne dobimo gladkega testa, 
ki se skoraj ne prijemlje prstov – če je potrebno, dodamo še nekaj 
moke. Testo pustimo počivati pol ure. Pekač za torto (premer 25 
cm) namastimo in pomokamo. Testo položimo na sredino pekača 
in ga potlačimo, tako da dobimo enakomerno debelo pokrito dno 
pekača. Po celotni površini ga prebodemo z vilicami in pečemo 20 
minut pri 180 stopinjah celzija.

Med pečenjem testa se lotimo priprave preliva. Segrejemo mleko, 
ki ne sme zavreti. Posebej v večji posodi, primerni za kuhanje, 
zmešamo sladkor, sol in koruzni škrob. Čez vse to prelijemo 
toplo mleko in dobro premešamo. Dodamo nalomljeno temno 
čokolado, posodo postavimo na ogenj in med stalnim mešanjem 
segrejemo do vretja. Če res dobro mešamo, preliv nikoli zares ne 
zavre. Čez približno 15 minut nekaj žlic toplega preliva dodamo 
rumenjakom v manjši posodici, da se segrejejo. Nato jih vlijemo 
v preliv in še približno 5 minut kuhamo in mešamo. V zadnjih 
dveh minutah se preliv nenadoma in popolnoma zgosti. Takrat 
preliv tudi odstavimo z ognja. Dodamo žlico masla in vanilina 
sladkorja. Premešamo in prelijemo čez pečeno testo. Počakamo 
približno 3 ure, da se ohladi, in odstranimo iz tortnega pekača.

Čokoladna pita
Ste na piknik povabili prijatelje, pa ste ob 
tem pozabili na "nekaj sladkega"? Ni panike, 
asistent Emil svetuje, da je čokoladna pita 
vedno najboljša izbira!

SiSiSi
MMM
UUU
NNN

 želiš... 

ednarodnih izkušenj

porabnega znanja

ovih poznanstev ?
ednarodnih izkušenj

?
12. - 16. 
september
LJUBLJANA

Simulacija OZN, delavnice in okrogle mize, otvoritvena slovesnost z 

eminentnimi gosti, večerni program in še... 

Prijavi se na SiMUN.
Prijave za delegate: 1. maj - 10. junij 2012. www.meos.si/simun

TESTO: 
    1 jajce
    100 g rjavega sladkorja
    150 g masla
    220 g moke

PRELIV: 
    1/4 čajne žličke soli
    1 žlica masla
    2 vanilina sladkorja
    3 rumenjaki
    55 g koruznega škroba
    100 g temne čokolade
    230 g rjavega sladkorja
    700 ml mleka

Pečemo z asistentom Emilom
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POMEMBNO OBVESTILO? Se vidimo 
naslednje leto! Ne pozabite trenirati, še je 
možnost, da kdo premaga obramboslovce!

USPELO JIM JE ? Prebroditi težke naloge, ki 
so vključevale pitje piva, ''grgranje'' pesmi, 
sklece, limbooo party in še in še ... 

OBISKOVALCI SO SE STRINJALI, DA ... je bila letošnja Štafeta 
norosti nepozabna žurka z norimi spomini, ki jih ne bodo 
nikoli pozabili. No, ali pa jih bodo, ker se jih v resnici sploh 
ne spomnijo! 

ZMAGOVALCI ŠTAFETE SO (PONOVNO) ... OBRAMBOSLOVCI, za 
kar jim ekipa FDVjevca iskreno čestita! 
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