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Drage brucke in bruci!

Tudi letos smo za vas pripravili brezplačen Priročnik za Bruce 2022/2023.
Odnesite ga domov in skrbno preglejte. Priročnik za Bruce spravite na vidno mesto
na svoji pisalni mizi, da ga boste stalno uporabljali v naslednjih mesecih, ko boste
spoznavali nov način učenja, izvedeli, kako koristiti subvencionirano študentsko
prehrano, kako oblikovati svojo kariero, iskali stanovanjske rešitve in iskali odgovore
na številna ostala vprašanja, ki se vam bodo porajala kot brucu.
Želimo vam uspešen študij!
Vaše uredništvo Priročnika za Bruce, www.MestoMladih.si
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Zahvaljujemo se podjetjem, ustanovam, vladnim organizacijam in strokovnjakom,
ki so omogočili, da je Priročnik za Bruce brezplačen. Ovitka ne plastificiramo, ker
spoštujemo okolje.
Priročnik za Bruce 2022/2023 naklada: 12.300
Razvoj Priročnika za Bruce je omogočilo Študentsko društvo za razvoj
medijev MiHeC.
Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. Izjave avtorjev in intervjuvanih
oseb ne odsevajo nujno stališč uredništva. Blagovne znamke in logotipi so last
oglaševalcev. Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli razmnoževanje, fotokopiranje ali
reproduciranje vsebin v celoti ali po delih brez dovoljenja izdajatelja je prepovedano.

Pri vsebinah so nam pomagali strokovnjaki, ki se jim za pomoč
najlepše zahvaljujemo:
Jasmina Barton Bedrač, Univerza v Mariboru (Pregled ključnih pojmov in
pravil od A do Ž)
Melanie Buhin, Študentski servis, d. o. o. (Študentsko delo: poznajte temeljna
pravila)
Albina Čeplak, mag. prof. ped. (Uravnotežite vaše obveznosti in interese)
Nina Dušić Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin (Priprava na
vrhunski javni nastop)
Veronika Gerbic, e-Študentski Servis (Študentsko delo: poznajte temeljna
pravila)
Stanislava Grachova, specializantka psihoterapije, mag. psihologije,
mag. klin. psihologije, mojpsihoterapevt.si (Navezovanje & nadgrajevanje
prijateljstev)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije (Koraki do štipendije, 5 pojasnil na vprašanja študentov
o štipendijah)
Katarina Jerman, dr. med. specialistka ginekologije in porodništva (Spolno
prenosljive nevšečnosti, 10 odgovorov na pogosta vprašanja o zaščiti)
Sara Jurkas Omerzo, dipl. psih. (Kako navigirati delo v skupini, 8 metod za
enostavnejše učenje)
Ana Kastelic, specializantka psihoterapije pod supervizijo, Sistemska
psihoterapija, mojpsihoterapevt.si (Prve partnerske zveze)
Anja Knez, Certificirana psihoterapevtka, Geštalt psihoterapija,
mojpsihoterapevt.si (Pozitiva je v vaših rokah)
Nejc Kofler, osebni trener in lastnik studia za individualno vadbo Telo in vadba
(Pridobivanje mišične mase)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(Koraki do štipendije, 5 pojasnil na vprašanja študentov o štipendijah)
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in
prometno politiko (Z javnim prevozom do faxa)
Zala Mlinšek, mag. inž. prehrane, Zala's Nutritips in SB Ptuj, prehranska
svetovalka (Večerni prigrizki v nekaj minutah)
Strokovne službe rektorata Univerze v Ljubljani (Pregled ključnih
pojmov in pravil od A do Ž)
Strokovne službe rektorata Univerze na Primorskem (Pregled ključnih
pojmov in pravil od A do Ž)
Alenka Šantavec, Center za socialno delo Maribor (Koraki do štipendije,
5 pojasnil na vprašanja študentov o štipendijah)
Maja Peharc, svetovalka na CMEPIUS (Razširite obzorja z mobilnostjo)

8 ZAČETNIH KORAKOV VSAKEGA BRUCA
V prvem tednu je treba urediti nekaj ključnih nalog, ki vam omogočajo
udobnejše in ugodnejše študentsko življenje.
1. KAKŠNA SO PRAVILA VAŠE FAKULTETE
Najprej se pozanimajte o uradnih urah referata za študentske
zadeve. Tam boste reševali razne prošnje in dobili informacije.
Nato preverite delovni čas knjižnice, računalniških učilnic
in študijskih kotičkov, če jih imate na fakulteti. Preverite tudi
študijske pravilnike. Čeprav je šele začetek študijskega leta, je
dobro takoj poznati izpitna pravila: pravočasna prijava in odjava od
izpita, kolikokrat je možno izpit popravljati ipd.
2. PRIDOBITE OSNOVNO ŠTUDIJSKO LITERATURO
V oktobru na fakultetah običajno priredijo sejme rabljene
študijske literature, kjer lahko dobite cenejše učbenike, skripte,
zapiske. Informacije o tem, kje in kdaj bo sejem, boste najverjetneje
dobili na oglasnih deskah ali spletni strani fakultete. Literaturo lahko
kupite tudi v knjigarnah posamezne fakultete ali si jo izposodite
v knjižnici. Nekateri profesorji vam bodo skripte, ki si jih lahko
skopirate, pustili v fotokopirnici.
3. IZKORISTITE SUBVENCIONIRANO PREHRANO
Poskrbite, da ne boste lačni – obiščite eno od točk
subvencionirane prehrane. Subvencije lahko koristite pri vseh
ponudnikih subvencionirane prehrane med 7. in 22. uro. Na dan lahko
porabite dve subvenciji, v razmiku najmanj 4 ur. Za identifikacijo lahko
uporabljate telefon ali brezkontaktno čip kartico.
4. PODALJŠAJTE STATUS ŠTUDENTA
Če ste že včlanjeni, v katerega od študentskih servisov, podaljšajte
status. Če še ne, je začetek študijskega leta ravno pravi čas za članstvo.
5. IZKORISTITE ŠTUDENTSKE POPUSTE
Ob začetku študijskega leta preverite, kje lahko izkoristite
študentski status za cenejše abonmaje v gledališču, cenejše
vstopnice za športne institucije, jezikovne tečaje, različna
izobraževanja, popuste v trgovinah s študijskimi potrebščinami, v
knjižnicah. Prav tako podaljšajte članstvo v knjižnicah ter različnih
študentskih klubih, organizacijah in društvih.

6. KAKO DO FAKULTETE
Uredite si subvencioniran prevoz – medkrajevno vozovnico
Slovenija, ki je mesečna ali za 10 voženj. Vendar medkrajevna
vozovnica ne velja tudi za mestni promet. Zato lahko kupite
kombinirano in imate v okviru le-te tudi mestni promet (v Ljubljani in
Mariboru). Ali izberete vozovnico samo za mestni promet. Vlogo lahko
oddate elektronsko, že od 21.9.2022.
Parkiranje v bližini fakultete
Če se boste na predavanja vozili z avtomobilom, v referatu preverite,
ali obstaja kakšna možnost cenejšega parkiranja na
parkirišču fakultete (študenti imajo po navadi popust). Bodite
pazljivi in parkirajte le tam, kjer je to dovoljeno, saj mestni redarji
pišejo kazni tudi študentom.
Kolesarji
Najcenejši in zdravju prijazen prevoz po mestu je prav gotovo lastno
kolo. Najbolje, da kupite rabljeno, a dobro ohranjeno kolo. Pobrskajte
po malih oglasih na spletu ali na oglasni deski v študentskem domu. V
Ljubljani (BicikeLJ), Mariboru, Kranju (KRsKOLESOM) in tudi Kopru in
Novem mestu (GoNM) pa so vam na voljo tudi javna kolesa.
Proti domu
Če boste za vikend odšli nazaj v domači kraj, lahko izbirate med vlaki
(www.slo-zeleznice.si) in avtobusi (www.ap-ljubljana.si), pobrskajte
tudi po ponujenih avtomobilskih prevozih (prevoz.org, preverite tudi
Facebook, ali obstaja skupina, kjer ponujajo prevoze v vaš kraj).
7. IZKORISTITE UPORABNE APLIKACIJE
Prav vam bodo prišle tudi aplikacije na mobilnem telefonu: Za prevoz
domov (Prevoz.org, Grem z vlakom), za ljubljanski mestni promet
(Ljubljana Bus, Urbana Ljubljana, LPP vozni red), za mariboski mestni
promet (Marprom shop). Za splošne informacije o študiju (eVŠ), za
beleženje datumov izpitov in drugih pomembnih dogodkov (My Study
Life, Google Koledar, Student Agenda), za beležke (Notepad, Evernote,
Trello), za iskanje ponudnikov študentske prehrane (Student Meal App,
ŠoupIT!), za pregled nad financami (Toshl Finance – budžeti, Spendee
Budget & Money tracker), za prostočasne aktivnosti (OdpiralniČasi,
Napovednik) itd.
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8. PRIDRUŽITE SE ŠTUDENTSKIM KLUBOM IN DRUŠTVOM

Viri: subvencije.ijpp.si/portal, oddomadosole.si.

Že na začetku študijskega leta si zadajte, da boste preizkusili kar
največ različnih izkušenj in dejavnosti, do prostovoljstva ali pridružitve
klubu ali društvu, s katerimi lahko obogatite svoje študentsko življenje.
Izkoristite svoj čas, ko ne študirate. Dodatne spretnosti, ki jih razvijete,
ter kontakti in mreže, ki jih pridobite, bodo okrepili vaš življenjepis ter
lahko ustvarili nove priložnosti po zaključku študija. Za vsakogar se
najde primeren klub ali društvo, bodite odprti in pristopite. Vsekakor
pa stopite tudi izven mej svojih okvirjev, pridružite se podjetniškemu
ali marketinšekmu klubu, čeprav študirate v naravoslovnih vodah.
Pridobili boste dragocene izkušnje, ki jih boste lahko združili s svojo
poklicno potjo. Vsekakor pa bodite aktivni član društva, ne zgolj
»party« delegat.
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PREGLED KLJUČNIH POJMOV IN PRAVIL
OD A DO Ž
Brúc -a m, or. ed. brúcem; rod. mn. brúcev, daj. mn.
brúcom (ȗ) žarg. slušatelj prvega letnika na univerzi.

Pogoji za ponavljanje letnika so odvisni od pravil vašega študijskega
programa.

Čestitamo, postali ste študenti 1. letnika! Spoznajte svoje
pravice in obveznosti ter pomembne izseke iz statutov
univerz. Že na začetku leta si vzemite čas in preberite
posamezne pravilnike vaše fakultete.

• Status študenta preneha (70. člen ZVis): če študent
diplomira na študijskem programu 1., 2. ali 3. stopnje, se izpiše, je
bil izključen, se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, ne zaključi
študija na študijskem programu 1. ali 2. stopnje ali enovitega
magistrskega študijskega programa v 12 mesecih po zaključku
zadnjega semestra, ne zaključi študijskega programa 3. stopnje v s
statutom predpisanem roku.
• Status študenta se vam lahko iz upravičenih razlogov
tudi podaljša, vendar za največ eno leto (70. člen ZVis).
Med upravičene razloge sodijo:
• na Univerzi v Ljubljani (UL): na primer starševstvo, daljša
bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine,
priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno
sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih
prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze;
• na Univerzi v Mariboru (UM): starševstvo (materinstvo,
očetovstvo), vzporedni študij, izobraževanje v tujini, aktivno delo
v organih univerze oz. članice univerze, bolezen, ki traja najmanj
tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
status študenta s posebnim statusom (npr. vrhunski športniki,
trenerji, priznani umetniki, dolgotrajno bolni, invalidi, drugi
študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene
pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske
okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih, vključenost
v pomembne raziskovalne projekte ipd.);
• na Univerzi na Primorskem (UP): o upravičenih razlogih
odloča pristojni organ.
• Študentke matere in študenti očetje, ki v času študija dobijo
otroka, imajo pravico do podaljšanja statusa za eno leto za vsakega
rojenega otroka.
• Disciplinsko odgovornost študentov na vseh univerzah ureja
pravilnik posamezne univerze. Študent lahko izgubi status, če
po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti ali krši študijske
obveznosti (npr. goljufanje na izpitu, plagiatorstvo ipd.), za kar
mu je lahko izrečen eden od disciplinskih ukrepov, kot so
opomin, ukor, prepoved opravljanja študijskih obveznosti, začasna
ali trajna izključitev, kar je odvisno od stopnje kršitve.

Recenzija: strokovne službe rektorata Univerze v Ljubljani, strokovne službe rektorata Univerze
na Primorskem, Jasmina Barton Bedrač, Univerza v Mariboru
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ŠTUDENTSKI STATUS
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Študentski status velja od 1. 10. do 30. 9. naslednjega leta. Status
študenta pridobite z vpisom v dodiplomski ali podiplomski študijski
program, na podlagi razpisa za vpis. Status izkazujete s študentsko
izkaznico ali s potrdilom o vpisu (predvsem na začetku 1.
letnika, ko študentske izkaznice še niso izdelane), v kombinaciji z
osebnim dokumentom. S statusom lahko uveljavljate pravico
do zdravstvenega varstva (zdravstveno zavarovanje, po navadi
prek staršev), subvencionirane prehrane, subvencioniranega prevoza
z javnimi prevoznimi sredstvi, štipendiranja, družinske pokojnine,
opravljanja občasnih in začasnih del v okviru pooblaščenih organizacij
(študentski servisi), možnosti bivanja v študentskih domovih ipd.,
če niste v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na
Zavodu za zaposlovanje.
Kot študent imate možnost, da enkrat v času študija ponavljate
letnik ALI se prepišete na drug študijski program ali smer.
Če boste izkoristili katero od teh možnosti, ne morete več izkoristiti
»absolventskega staža« (dodatno leto statusa) po koncu zadnjega
letnika, razen če ste študent enovitega magistrskega študijskega
programa.

RAZLIČNI NAČINI ŠTUDIJA
• Prehod med študijskimi programi: pomeni nadaljevanje
študija v istem ali višjem letniku na drugem programu (lahko je na
isti fakulteti ali na drugi), pri tem se vam pri vpisu lahko prizna del
že opravljenih obveznosti na prvem programu.
POZOR: V vsakem primeru morate izpolnjevati vpisne pogoje
za vpis v 1. letnik drugega programa, čeprav prehajate npr.
iz 2. v 3. letnik. Prijava poteka v začetku septembra, preko portala

eVŠ, pogoje za prehode objavi vsaka fakulteta posebej v razpisu, ki
izide praviloma konec januarja.
• Vzporedni študij: pomeni, da se lahko po uspešno opravljenem
1. letniku dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija
vpišete še na en študijski program na isti ali drugi fakulteti iste ali
druge univerze (urejeno s statutom posamezne univerze). Prijave
na vzporedni študij potekajo v rokih, določenih z razpisom za vpis.
Število mest za vzporedne študente je posebej določeno. Zavodi
lahko določijo tudi posebne pogoje (npr. povprečna ocena, ipd.).
Vpis na vzporedni študij po končanem zadnjem letniku ni mogoč.
POZOR: Vzporedni študij ni možen na vseh fakultetah,
zato razpisana mesta preverite v vsakoletnem razpisu
za vpis.
• Prepis: če boste med letom ugotovili, da vas bolj veseli neko
drugo področje oziroma študij, imate možnost prepisa. Študent
lahko enkrat v času študija spremeni študijski program
oziroma smer zaradi neizpolnitve obveznosti na prejšnji
smeri ali študijskem programu, če še ni izkoristil pravice do
ponavljanja letnika. Na drug študij se morate prijaviti skladno z
razpisom za vpis, prve prijave potekajo od februarja do marca,
drugi rok je v avgustu, vendar le še za prosta mesta. Prijava
je enaka kot takrat, ko ste se na študij prijavljali v zadnjem
letniku srednje šole (sledite rokom, vpis poteka preko eVŠ!).
Ko boste postali študent druge fakultete oziroma programa, se
pozanimajte, ali se vam lahko prizna kateri od že opravljenih
izpitov.
POZOR: Ko boste sprejeti na novo fakulteto oziroma študijski
program, se morate s prve fakultete (oziroma študijskega programa)
izpisati. Če se študent iz študijskega programa izpiše,
ker se želi pred zaključkom študijskega leta vpisati v
nov študijski program, študent obdrži status do konca
študijskega leta (to je do 30. septembra), na novi fakulteti pa
ga pridobite s 1. oktobrom. Za ohranitev statusa študenta do izteka
študijskega leta morata v tem primeru biti izpolnjena dva pogoja:
izpis in vpis v nov študijski program (oddaja prijave na razpis).
•

POZOR: Med prekinitvijo študija boste morali opravljanje
obveznosti in izpitov plačati (UL – v skladu s pravili
univerze, UM), na UP pa, če pavzirate več kot eno leto.
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI
Študenti v času študija:
• obiskujete predavanja, vaje, seminarje in druge oblike
izobraževalnega, raziskovalnega ali umetniškega dela;
• opravljate izpite, kolokvije (delni izpiti) ter druge študijske
obveznosti, predvidene s študijskim programom, s čimer
si pridobivate ocene in zbirate kreditne točke po
evropskem kreditnem sistemu (ECTS), ki so pogoj za
napredovanje v višji letnik ter dokončanje študija;
• izdelate zaključno delo (nekateri študijski programi od
študentov ne zahtevajo zaključnega dela, kar pomeni, da lahko
študij zaključite brez diplome oziroma z zadnjim izpitom);
• upoštevate statut in druge predpise svoje univerze ter
• ravnate v skladu z navodili fakultete in profesorjev,
varujete ugled univerze, fakultete in ne nazadnje, vseh
študentov.
ŠTUDIJSKA PRAVILA ZA OPRAVLJANJE PREVERJANJA
ZNANJA
Znanje študentov se preverja in ocenjuje z zaključnim
preverjanjem na izpitih in s sprotnim preverjanjem
znanja ves čas trajanja študijskega procesa. Oblike preverjanja in
ocenjevanja znanja so npr. izpiti, skupinski izpiti iz več učnih
enot, kolokviji, ocenjevanje seminarskih nalog in del,
testi in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, določene z
učnimi načrti posameznih predmetov/učnih enot.
Za opravljanje izpitov imate na razpolago 3 izpitna obdobja: zimsko
(januar-februar), spomladansko/poletno (junij-julij) in
jesensko (avgust-september) izpitno obdobje. Vsako izpitno
obdobje je definirano s študijskim koledarjem vaše univerze. Za vsak
predmet morajo biti razpisani najmanj trije oz. v določenih

okt. PRAVICE ŠTUDENTOV

mMestomladih.si

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

Več o pravicah na

Pavziranje ali prekinitev študija. Ko postanete
»pavzer«, izgubite vse pravice, ki izhajajo iz študentskega
statusa (postanete t. i. oseba brez statusa), ki jih ponovno
pridobite, ko se spet vpišete v nov študijski program ali v višji
letnik (od 1. 10. dalje). Za nadaljevanje študija po več kot 2
letih morate:
• na UL: oddati prošnjo;
• na UM: študent mora zaprositi za nadaljevanje študija
po prekinitvi. V primeru, kadar se je študijski program v času
pavziranja spremenil, se mu lahko priznajo že opravljene
obveznosti in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija
z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne
obveznosti, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za
študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot
veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje;
• na UP: oddati prošnjo na pristojni organ članice univerze. Če se je
v času prekinitve študija spremenil študijski program, se študentu
določi dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.
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primerih štirje roki v študijskem letu (skupno število
rokov se razlikuje od fakultete do fakultete). Opravljate jih lahko v
rednih in izrednih rokih, slednji so posebej razpisani, po navadi za
študente izrednega študija, lahko tudi iz drugih razlogov, navedenih
v študijskih redih univerz in fakultet. Na izpit se morate prijaviti
na način, kot je določeno s pravili univerze ali fakultete –
koliko dni prej se morate prijaviti, preverite v pravilih svoje fakultete
(nekje od 8 pa do 3 dni), odjaviti se morate najpogosteje
najkasneje 3 dni pred rokom:
• UL: šteje se, da je izpitni rok študent izkoristil, če je brez
opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu na dan, ki je bil zanj
določen; če se od izpita pravočasno ne odjavite ali se ga ne
udeležite, se upošteva, kot da ste izpit opravljali neuspešno
(razen v primerih višjih sil);
• UM: odjava najkasneje 2 dni pred izpitom; študent, ki brez
opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj
določen, ali če se od izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati
izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku, saj se šteje, da
študent s tem ni izkoristil pristopa k izpitu, in se ga kaznuje, kot
je navedeno zgoraj;
• UP: odjava 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom; če se študent ne
odjavi od izpita in brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, se
sme prijaviti na izpit in ga opravljati šele po preteku tridesetih (30)
dni od datuma izpitnega roka, h kateremu ni pristopil; če se študent
ne odjavi od izpita in k njemu ne pristopi, pa to ne vpliva na število
šestih možnih opravljanj izpita pri istem predmetu.
Vsak izpit lahko brezplačno opravljate trikrat v rednem ali
izrednem roku, nadaljnji pristopi so plačljivi. Vsak izpit lahko v času
študija opravljate največ:
• UL: štirikrat na študijskih programih prve stopnje; na podlagi
obrazložene prošnje lahko pristojni organ fakultete oziroma
akademije študentu prve stopnje izjemoma dovoli peto
opravljanje izpita,
• UM: šestkrat,
• UP: šestkrat.
Če vam tudi v zadnjem poskusu ne uspe, ne morete dokončati
študija na tem študijskem programu.

Če letnik ponavljate, se število opravljanja določenega
izpita šteje od začetka (ne velja za UM), pri prekinitvi študija se
število šteje naprej. Vse informacije o prijavah in odjavah na tekoče
izpitne roke dobite v referatu vaše fakultete.
Kolokviji so pisni ali ustni oziroma pisni in ustni. Z njimi se
preverja znanje iz predmetov polovice ali celotnega semestra, lahko
tudi določenega zaokroženega dela predmeta, če je preverjanje
potrebno zaradi uspešnega obvladovanja poznejših drugih delov
istega predmeta.
Pravila prijave za delno opravljanje izpitov oz. za
opravljanje sprotnih obveznosti so v pristojnosti vsake
posamezne univerze oz. fakultete. Pri predmetih, pri katerih
so predvideni kolokviji (delni izpiti), se študenti po navadi
obvezno prijavite na prvi delni izpit (ne velja za UM), kdo
izmed študentov lahko potem opravlja nadaljnji delni izpit, določi
profesor, zato nadaljnje prijave z vaše strani niso več potrebne.
Na nekaterih fakultetah se na kolokvije sploh ni treba prijavljati,
saj se lahko ti dogovorijo kar ustno med študenti in profesorjem.
Opravljena oba ali več delnih izpitov (odvisno od fakultete) se potem
štejejo kot opravljen izpit. Pravila opravljanja boste našli v učnem
načrtu določenega predmeta/učne enote.
PRITOŽBA IN IZBOLJŠEVANJE IZPITNE OCENE
Če se boste odločili za izboljševanje izpitne ocene, je
po navadi treba izpolniti poseben obrazec. Oceno pa lahko
zvišujete na naslednjih izpitnih rokih. Od pravilnika vaše
fakultete je odvisno, ali se upošteva boljša ocena.
V primeru, da menite, da ste bili krivično ocenjeni, imate možnost,
da podate ugovor na oceno.
• UL: Študent ima v roku 7 dni od objave rezultata izpita
pravico vpogleda v svoj pisni izdelek, iz katerega mora biti
razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja. Študent, ki
meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen ali da je bil izpit izveden
na način, ki ni v skladu s študijskim redom univerze, lahko 1.
naslednji dan po koncu ustnega izpita ali 3 delovne dni po
datumu, določenem za vpogled pisnega izpita, pri dekanu vloži
zahtevo za ponovno ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevo, da
se ga dodatno izpraša. Dekan 1. delovni dan po prejemu zahteve
imenuje tričlansko komisijo. Zoper oceno komisije ni pritožbe.
• UM: Študent mora vložiti pisni ugovor z obrazložitvijo v
roku 8 dni od dneva, ko je bila negativna ali pozitivna ocena
objavljena. Dekan članice univerze v roku 3 delovnih dni po
prejemu ugovora zoper oceno imenuje komisijo, ki v roku
3 delovnih dni preveri ustreznost ocene. Ocena komisije je
dokončna.
• UP: V roku 3 delovnih dni po objavi rezultata ustnega izpita
oziroma vpogledu v ocenjeni pisni izdelek. O ugovoru odloči
dekan članice univerze, s sklepom, na podlagi predloga komisije.
Zoper sklep dekana se lahko študent v 8 dneh pritoži na senat
članice univerze. Odločitev senata članice univerze je dokončna.
Viri: Statut UL, Statut UM, Statut UP, ZVis, Študijski red UL, Pravilnik o disciplinski odgovornosti
študentov UL, Osnovne informacije za študente (https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije),
UL Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, MIZŠ.
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Z JAVNIM PREVOZOM DO FAXA
Za ugodnejši prevoz do fakultete študent vloži Vlogo za izdajo
subvencionirane vozovnice v sklopu Integriranega javnega
potniškega prometa kadar koli v tekočem šolskem letu.
V uporabi je enotna subvencionirana vozovnica IJPP
(Integrirani javni potniški promet). Na voljo vam je tudi
storitev e-vloge, ki omogoča, da oddate vlogo prek spleta s
pomočjo e-edintitete (digitalno potrdilo ali smsPASS)
preko portala eUprava. Vozovnica je skupna za vlak in
medkrajevni avtobus.
Medkrajevna vozovnica Slovenija omogoča prevoz na vseh
medkrajevnih linijah po Sloveniji in ne samo na liniji bivališče –
izobraževalna ustanova in jo lahko kupi vsak dijak in študent, ne
glede na lokacijo bivališča in lokacijo izobraževalne ustanove.
Mesečna vozovnica omogoča neomejeno število voženj na vseh
medkrajevnih linijah na območju Slovenije. Kupite pa lahko tudi
vozovnico za 10 voženj na mesec.
Z medkrajevno vozovnico Slovenija lahko na relacijah poljubno
izbirate med prevoznimi sredstvi (npr. iz Ljubljane se lahko do
Maribora peljete z avtobusom ali vlakom). S consko vozovnico za
mestni promet lahko vstopate na medkrajevne avtobuse ali vlak, ki
vozijo na območju, za katerega ste kupili mestno vozovnico (velja za
Ljubljano in Maribor).
Za prevoz z mestnimi avtobusi medkrajevna vozovnica Slovenija
ne velja, saj velja samo za medkrajevne avtobuse ali vlak. Da imate
tudi mestno vozovnico, ki je na voljo npr. v Ljubljani in Mariboru
morate si morate urediti kombinirano vozovnico oz. jo kupiti ločeno.

ravicah na

m

Veljavnost subvencionirane medkrajevne vozovnice:
• mesečna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec)
vozovnica velja v mesecu za katerega je bila izdana do vključno
prvega delovnega dne naslednjega meseca
• letna (mesečna ali vozovnica za 10 voženj na mesec) vozovnica
velja od 1. oktobra do 30. septembra tekočega študijskega leta.
CENE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC
Mesečna
vozovnica

Letna
vozovnica

VOZOVNICA SLOVENIJA (MEDKRAJEVNI PROMET)
Vozovnica Slovenije

25 €

200 €

Vozovnica za 10 voženj
na mesec

20 €

160 €

Doplačilo za kombinirano vozovnico
(medkrajevni + mestni prevoz)
Ljubljana: za območja 1,
2 in 3

10 €

100 €

Maribor

5€

50 €

Kranj, Koper, Novo
mesto, Celje, Krško,
Murska Sobota

brezplačno

brezplačno

MESTNI PROMET
(če ne uporabljate medkrajevnega prometa)
Ljubljana cona 1

20 €

Ljubljana cona 2 in 3

25 €

Maribor

16 €

160 €

Novo mesto, Kranj,
Koper, Celje, Krško

5€

50 €

ODDAJA VLOGE ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE
NA SPLETU

• Od 21. 9. 2022 bo za študente možen nakup subvencionirane
vozovnice za novo študijsko leto.
• Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddate elektronsko
na portalu eUprave na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/
izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencioniranavozovnica.html. Prijavite s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali
Več o pravicah na
Mestomladih.si
smsPASS na mobilnem telefonu). Postopek pridobitve e-identitede
(izdane fizični osebi – vlagatelju) traja nekaj dni. Če je še nimate,
Mestomladih.si
obiščite www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/
in www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/.

m

Recenzija: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko

VRSTE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC:
• Mesečna vozovnica – velja na vseh medkrajevnih linijah
na območju Slovenije in omogoča neomejeno število voženj v
obdobju veljavnosti. Mesečno vozovnico lahko pridobijo vsi, ki jo
potrebujejo. Ob vložitvi vloge vam na vlogi ni potrebno navajati
relacije. Pri nakupu vozovnice poveste, da potrebujete tudi
mesečno relacijsko vozovnico.
• Vozovnica za 10 voženj na mesec – omogoča 10 voženj na
relaciji za katero je izdana. Mesečno vozovnico lahko pridobijo
vsi, ki jim na določeni relaciji zadostuje 10 voženj na mesec.
Na vlogo je potrebno navesti relacijo, za katero potrebujete
vozovnico.
• Ločeno od medkrajevne vozovnice Slovenija pa npr. v
Ljubljani (Urbana) in Mariboru (Marprom) lahko pridobite
vozovnico le za mestni promet.

Pri mesečni vozovnici in vozovnici za 10 voženj na mesec je treba
na vlogo navesti območje mestnega prometa, ki/če ga potrebujete.
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• V eni minuti od oddaje elektronske vloge v mojo eUpravo
prejmete odločitev za nakup subvencionirane vozovnice. Če je
vloga odobrena in ste do subvencioniranega prevoza upravičeni,
lahko nadaljuje spletni nakup subvencionirane vozovnice.
Uporabnike portala eUprava bo elektronska identifikacija
avtomatsko preusmerila na spletno stran prevoznika, ki ga
boste izbrali za nakup vozovnice.
• V kolikor že imate IJPP kartico, boste po zaključenem spletnem
nakupu subvencionirano vozovnico prevzeli na validatorjih
na prevoznih sredstvih (kartico prislonite na terminal na
avtobusu). Sočasno se bo na vašo kartico zapisalo podaljšanje
statusa za novo šolsko leto 2022/2023. V nasprotnem primeru
IJPP kartico in vozovnico prejmete na domači naslov po pošti.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu novembru

Vse lahko uredite doma in se tako izognete obisku poslovalnic, da
bi pridobili subvencionirano vozovnico. Med nakupom in validacijo
pa mora preteči najmanj 30 minut.
12 KLJUČNIH ODGOVOROV O SUBVENCIONIRANEM
PREVOZU
• Ali je treba v vlogi navesti uporabo vlaka med
lokacijami? Za medkrajevni promet ne navajate medkrajevne
relacije, če ste izbrali vrsto vozovnice MESEČNA VOZOVNICA.
Če ste na vlogi izbrali vrsto vozovnice VOZOVNICA ZA 10
VOŽENJ NA MESEC pa navedete vstopno in izstopno postajo.
• Če ne porabim 10 voženj na mesec, ali se te vožnje
lahko prenesejo v naslednji mesec? Neizkoriščene vožnje
se ne prenašajo v naslednji mesec.
• Kje lahko preverim preostanek vozovnic za 10 voženj
na mesec? Število preostalih voženj preverite pri vozniku ali
sprevodniku oz. na stacionarnem prodajnem mestu.
• Ali zadošča digitalno potrdilo spletne banke, ki ga že
uporabljam? Storitve eUprave lahko uporabljate s potrdili
SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA.

• Koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu
elektronsko oddane vloge? Odgovor prejmete v nekaj
minutah.
• Kdo ne more oddati e-vloge? Vloge ne more oddati
vlagatelj, ki nima e-identitete.
• Kaj če pozabim šifro elektronsko oddane vloge? Ko je
vaša vloga odobrena, lahko s šifro opravite nakup vozovnice. Pri
spletnem nakupu vozovnice se šifra vloge prenese sama. Na
prodajnem mestu lahko nakup izvedete na podlagi priloženega
osebnega dokumenta in EMŠO številke.
• Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, plačilo in
prevzem vozovnice pa izvedem na prodajnem mestu?
Lahko, vendar v začetku šolskega leta tega ne priporočamo, ker
s tem ustvarjate dodatne vrste pri prevoznikih. Bolje je kupiti
vozovnico na spletu. Portal e-Uprave vam nudi povezavo do
spletnih strani prevoznikov. Dijaki in študentje, ki še nimate
kartice IJPP jo prav tako lahko naročite preko spleta s klikom
na povezavo na odobreni vlogi.
• Kako dolgo je omogočena oddaja elektronske vloge in
spletni nakup vozovnic? Oddaja elektronske vloge in spletni
nakup lahko opravite kadar koli v tekočem študijskem letu.
• Kako dolgo je omogočena oddaja pisne vloge in
osebni nakup vozovnic? Oddaja pisne vloge in osebni nakup
vozovnice lahko opravite kadar koli v tekočem študijskem letu.
• Kaj če potrebujem mestni prevoz izven LJ, MB ali NM?
Z novim študijskih letom je omogočen nakup mestnih vozovnic
na vseh prodajnih mestih prevoznikov.
• Kje prekličem izgubljeno IJPP kartico? Kaj se stori,
če se kartica zlomi in ne deluje? Izgubljeno IJPP kartico
prekličete na stacionarnih prodajnih mestih prevoznikov, ki vam
istočasno izdelajo duplikat. Kartico zamenjate za duplikat na
prodajnem mestu prevoznika. Vozovnice na kartici se prenesejo
na duplikat.
Viri: https://www.gov.si/teme/integriran-javni-potniski-promet, https://subvencije.ijpp.si,
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html, https://arriva.si.

TUTORJI: PRVA POMOČ ŠTUDENTOM
Tutorji so razdeljeni glede na študijski program, smer in tudi
predmete. Obstajajo različne oblike tutorstva na posameznih
fakultetah, od uvajalnega, predmetnega, za tuje študente,
za študente s posebnimi potrebami. Spoznali jih boste že na
informativnih dnevih. Prva srečanja so organizirana v obdobju
uvodnih predavanj. Nadaljnja so lahko skupinska formalna in
neformalna ter tudi individualna.
KAKO POTEKA DELO IZKUŠENIH TUTOREJEV
Programi tutorjev se med fakultetami razlikujejo, zbrali smo nekaj
različnih fakultet in povprašali tutorje o njihovem delu.
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UNIVERZA V LJUBLJANI:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: 		
Klara Klemenčič
»Na fakulteti delujeta dve obliki tutorstva, profesorsko in
študentsko. Tutorji študentje se lahko preizkusijo v različnih
vlogah, ekipa je sestavljena iz uvajalnih, nadaljevalnih tutorjev ter
iz tutorjev za tuje in Erasmus študente. Za vsako smer so določeni
tutorji študenti in tutor profesor – vsak letnik ima svojega
profesorja tutorja. Ekipa bruce sprejme že na prvem študijskem
dnevu, skupaj s študentskim svetom na sprejemu brucev. Vsaj

mMestomladih.si

Pravna fakulteta, Matej Igličar
»Tutorji posredujejo na podlagi lastnih izkušenj pridobljene
informacije, ki sicer morda študentom niso dostopne. Pri nas je
uvajalno tutorstvo namenjeno splošnejši predstavitvi študijskega
procesa na fakulteti in podajanju osnovnih napotkov za študij
v prvem letniku; predmetna tutorstva, ki so organizirana za
posamezen predmet, so namenjena utrjevanju in dodatni razlagi
študijske materije; tutorstva za študente s posebnimi potrebami,
športnike in tuje študente za študente, ki zaradi posebnih
okoliščin potrebujejo dodatno pomoč. Na prvem srečanju z bruci
predstavimo način dela in tutorje ter smo na voljo za vprašanja,
o posameznih predmetih in tutorstvu. Nadaljnja srečanja so že
namenjanja obravnavi prvega sklopa snovi in navadno tutorstvo
pri predmetih poteka v formalni skupinski obliki. Predhodno tutorji
najavijo kdaj in kje bo tutorstvo in katera snov bo obravnavana ter
morebitno gradivo, ki so ga pripravili za študente. Kljub večinoma
»ex cathedra« slogu tutorstev je poudarek na odprtosti in
sproščenosti, študentje se tako s snovjo spoznavajo v prijetnejšem
okolju. Tutorji si prizadevajo za prijazen in odprt nastop, ki ga
združujejo z odličnim znanjem. Sam sem na prvih urah tutorstva
pridobil uporabne nasvete glede načina dela pri predmetih,
različnih metodah študija in pripravah na izpite. Ekipi tutorjev sem
se pridružil zaradi želje po novih izkušnjah in utajevanju znanja.
Hkrati me je pritegnila medgeneracijska študentska solidarnost,
ki krepi in bliža skupnost študentov.«
Pedagoška fakulteta, Katarina Novak
»Tutorji brucem so študentje iz 2. letnika, imamo namreč tutorje
za vsako smer in letnik posebej. Hkrati imamo tudi tutorstvo za
študente s posebnimi potrebami, za tuje študente in študente,
ki se odpravljajo na Erasmus izmenjavo. Brucem se tutorji
predstavijo na skupinskem srečanju. Komunikacija nato poteka
preko socialnih omrežij. Pred izpitnim obdobjem organiziramo še
eno neformalno skupinsko srečanje. Najpogostejši vprašanji, ki
nam jih zastavijo bruci sta: »Koliko izpitnih rokov je v študijskem
letu oz. kolikokrat lahko opravljam posamezen izpit?« in »Kdaj se
lahko prijavim na izpite in do kdaj se lahko odjavim?« Sama sem
imela kot tutordanka zelo dobro izkušnjo, imela sem kot brucka
kar tri tutorke. S tem pa sem pridobila ne le več informacij, ampak
tudi več pogledov na določeno situacijo. Da tudi jaz postanem
tutorka sem se odločila, ker rada pomagam. Iz izkušenj sem tudi
vedela, kako se počutijo bruci v prvem letniku in sem jim želela
predati svoje izkušnje. Preko tutorstva sem spoznala veliko novih
študentov, ki jih drugače ne bi, in tudi zato mi ni žal, da sem se
pridružila tutorskem programu.«

UNIVERZA V MARIBORU:
Fakulteta za zdravstvene vede, Gregor Romih
»Na skupinskem uvajalnem dnevu za bruce poteka tudi prvo srečanje
študentov s tutorji. Novi generaciji predstavimo in predamo vse
potrebne informacije za študij zdravstvene nege in kontakte tutorjev.
Na fakulteti se izvaja vstopno, vsebinsko, izstopno in individualno
tutorstvo. Razdeljeni smo glede na študijski program in predmete,
seznam s kontakti je objavljen na spletni strani fakultete. Iz prakse
vidimo, da se študentje raje udeležujejo individualnega tutorstva.
Študentom smo dostopni spreko socialnih omrežij, elektronskih
naslovov, platforme za video komunikacijo. Na nas se obračajo
najpogosteje z vprašanji, ki se nanašajo na literaturo za študij,
kako izgledajo izpiti, predmetno-specifične teme, ki potrebujejo
dodatno razlago, svetovanje glede kliničnih vaj in organizacije lete. Skupini tutorjev sem se pridružil zaradi osebnih izkušenj, vem
kako je biti zmeden bruc, z obilico informacij glede študija, kliničnih
vaj, nepoznavanja visokošolskega sistema in imeti povečan obseg
literature za študij, hkrati pa nobene predstave, kako potekajo izpiti,
kaj potrebuješ za klinične vaje in kako potekajo vpisi v višji letnik. So
pa vse to pomembne informacije za študente prvih letnikov in jim
pomembno olajšajo študij ter organizacijo življenja na fakulteti.«
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Nejc Fir
»Sistem tutorstva je z 11 študenti tutorji trdno uveljavljen in je
usmerjen predvsem k pomoči brucem. Delo študenta tutorja mi
predstavlja poslanstvo in mi ga je v čast opravljati. Vsakemu
študentu tutorju je dodeljena skupina brucev, ta dodelitev skupine
je naključna, saj študijski program v 1. letniku vključuje splošne
ekonomske predmete. Skrbimo za čim večjo pokritost tutorjev glede
na študijske usmeritve. S tem nudimo primerno študijsko podporo
tudi v višjih letnikih. Prvo večje formalno srečanje študentov tutorjev
z bruci poteka na uvodnih dnevih. Nato študentje tutorji v prvih dveh
tednih obiščejo svoje skupine brucev v predavalnicah, kjer se jim
predstavijo in posredujejo svoje kontaktne podatke. Enkrat tedensko
ima vsak študent tutor tutorsko uro, ki poteka v tutorskih prostorih
v avli fakultete. Tutorji pa so študentom na voljo za vprašanja
tudi izven tega termina. Da študentom omogočimo najboljšo
pripravljenost za opravljanje izpitov, organiziramo priprave na izpite
konec semestra oz. pred začetkom izpitnega obdobja. Študentje
največ sprašujejo o izbiri študijske usmeritve, študij je bistveno

nov. ŠTUDIJ

en teden pred začetkom se tutor predstavi študentom preko
elektronske pošte ali socialnih omrežij in jim predstavi študij ter
poda ključne informacije. Nato sledijo skupni sestanki, na katerih
predstavijo predmetnik in študijske obveznosti. Nekateri tutorji pa
brucem pripravijo tudi neformalna srečanja. Sama sem postala
tutorka, ker me je veselilo delo s študenti in ker rada pomagam pri
problematikah, ki se pojavijo tekom študija. Ko sem bila brucka so
bile najbolj uporabne informacije zame glede izpitnega obdobja
– kot novopečeni študenti nimamo veliko izkušenj in pravega
pogleda na izpitno obdobje. Najkoristnejši nasvet je bil, da naj si
izpite sistematično razporedimo v izpitnem obdobju.«
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lažji, če študenta predmeti in snov tudi zanimajo. V 1. letniku se
študentje seznanijo z osnovnimi tematikami posamezne ekonomske
in poslovne discipline, zato je brucu pri izbiri študijske usmeritve v
pomoč snov posameznega predmeta. Pomembna je tudi zagnanost
študenta, da iz študijskih vsebin odnese čim več. Tutor, ki je skrbel
za mojo skupino, nam je predstavljal odlično podporo in naslov za vsa
vprašanja. Pogosto nas je kontaktiral in se pozanimal o morebitnih
težavah ter nas obveščal o dogodkih na fakulteti. Najkoristnejše
so se mi zdele informacije glede poteka študija (uporaba spletne
učilnice, sistema AIPS, pravila glede prijav in odjav na izpite,
pogoji napredovanja, pristopi do profesorjev v času pogovornih ur,
posamezni nasveti glede priprave na kolokvije in izpite).«
Pedagoška fakulteta, Kristjan Veber
»Vsaka smer ima svojega tutorja, navadno ekipo treh tutorjev, ki
srbijo za počutje študentov na fakulteti in jim pomagajo pri prestopu
iz srednje šole na fakulteto. Tutorji na nek način ostanejo povezani s
svojimi varovanci kar do konca študija, kar pomeni, da imamo dobro
vzpostavljen sistem. Bruci nas spoznajo po navadi v predavalnici
na uvodnih srečanjih. Takrat navežejo in spoznajo predstavnika 1.
letnika. Nadaljnja srečanja so večinoma neformalna, ob kavi, lahko
tudi preko spleta, kjer so naši tutorji študentom dostopni skozi
celoten dan. Med najpogostejšimi vprašanji je tudi, ali je faks težak.
Moj odgovor je, da ne, če delaš tisto, kar te res veseli in če delaš
učno snov tako, kot ti želiš. Se pravi, če ti ne leži sprotno učenje, ga
ne prakticiraj. Če veš, da si dan pred izpitom lažje učiš, se uči dan
pred izpitom. Lažje ti bo, če boš ubral sistem, ki tebi bolj odgovarja.
Ekipi tutorjev sem se pridružil že na polovici svojega 1. letnika.
Tutorski program sem vodil že v srednji šoli, tako da so moje izkušnje
pomagale pri sooblikovanju programa na fakulteti. Sam sem v
1. letniku imel super tutorke, ki so mi bile vedno na voljo. Vsako
leto spodbujam naše študente, da se odločijo za program, saj s tem
pridobiš veliko kompetenc, hkrati pa pomagaš študentom. Večkrat
rečem prijetno s koristnim – druženje in hkrati pomoč.«
UNIVERZA NA PRIMORSKEM:
Fakulteta za vede o zdravju, Lucija Brezočnik
»Tutorji študenti smo razdeljeni po programih (skupina tutorjev
za zdravstveno nego, skupina za program dietetike, skupina za
aplikativno kineziologijo in skupina za fizioterapijo). Tutorstvo na
fakulteti se deli na učiteljsko, kjer glavno vlogo prevzamejo tutorji
učitelji in na študentsko, v okviru katerega študenti višjih letnikov
nudimo pomoč študentom nižjih, predvsem brucem. Tutorje sem
sama spoznala že na informativnih dnevih, preden sem se sploh
vpisala na fakulteto, kjer so bili na voljo za vsa vprašanja v zvezi
s študiejm in drugimi dejavnostmi. Že takrat mi je bilo všeč, da so
bili tako odprti in prijazni ter pomagali po svojih najboljših močeh.
Zato sem se tudi jaz v 2. letniku opogumila in oddala prijavo in
postala tutorka. Všeč mi je in me izpopolnjuje, da lahko študentom
nudim ustrezno podporo ob študiju ter tutorantom svetujem pri
iskanju ustrezne pomoči, kako si pomagati sam in postati še bolj
samostojen in odgovoren. Na prvi študijski dan poteka tudi prvo
srečanje tutorjev z bruci. Vsaka skupina tutorjev se predstavi bucem
po programih; kaj ponujamo, kje nas najdejo, kako nas kontaktirajo.
Bruci se na nas pogosto obrnejo že prvi dan v avli fakultete, kjer smo
na kjer smo tudi na voljo za vprašanja, v zvezi s študentsko prehrano,
avtobusnimi voznimi redi in ostalimi obštudijskimi dejavnostmi.«

Fakulteta za management, Daša Zvonar
»Tutorski sistem je namenjen usmerjanju in svetovanju študentom
od vpisa do zaključka študija. Študente spodbujamo k vključevanju
v dogajanje na fakulteti ter tako vzpostavljamo in krepimo stike
med študenti, profesorji in ostalimi zaposlenimi. Organizirano je
v dveh oblikah, učiteljsko in študentsko tutorstvo. Tutorji učitelji
so razdeljeni po katedrah, študenti, ki imajo vprašanje iz določene
smeri se obrnejo na tutorja iz te katedre. Ravno tako pa ima vsak
letnik študentov svojega tutorja učitelja. Enako kot tutorji učitelji
so tudi tutorji študenti razdeljeni po študijskih smereh in letnikih.
Torej vsaka skupina študentov ima določenega tutorja učitelja in
tutorja študenta, na katerega se vedno lahko obrnejo po pomoč.
Imamo tudi tutorje učitelje za študente s posebnimi potrebami –
študent, ki ima status študenta s posebnimi potrebami, ima svojega
tutorja učitelja, ki mu je dodeljen za ves čas študija. Tutorji učitelji
in tutorji študenti se predstavijo brucem na prvi dan študijskega
leta na uvodnih dnevih. Nato v prvem tednu oktobra sledijo srečanja
tutorjev s študenti v predavalnicah, ki se nato vrstijo mesečno oz.
po dogovoru. Večinoma so srečanja skupinska, če pa študent želi
individualno srečanje, pa mu to omogočimo. Komunikacija poteka
prek elektronske pošte, po dogovoru pa se oblikujejo skupine na
družbenih omrežjih. Tutorji študentje so študentje, ki radi pomagajo,
so empatični in se zavedajo, da so si ljudje različni in se različno
odzovejo na nove situacije. Vsak nov začetek je lahko za nekoga bolj
stresen, kot za drugega. Ravno zato smo tukaj mi, tutorji. V program
tutorstva se študentje vključijo kot tutorji, ker se zavedajo, kako
pomembna je pomoč študenta, ki že pozna fakulteto in ima izkušnje
s študijem, nekomu, ki se s fakulteto še spoznava in se morda še ne
znajde v novem okolju.«
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije, Cita Jenko
»Na uvodnem srečanju z dekanom poteka prvo srečanje tutorjev.
Na koncu predavanja se tutorji tudi predstavijo. Študentje tutorji
so dodeljeni vsaki študijski smeri, razpisano so na spletni strani
in na socialnih omrežjih. Z bruci smo se v prvih mesecih pogosto
dobili v Galebu (študijski prostor) in predstavili program, profesorje,
primeren način učenja za posamezne predmete ter bili na voljo za
vprašanja. Nadaljnja srečanja so neformalne oblike. Najpogosteje
dobimo vprašanja, kot so: »Kje v Kopru se lahko učim, če v
stanovanju nimam miru?« Zelo priročen je prostor Galeb, ki se
nahaja zraven FAMNIT-a. Na voljo so knjižnice, ki se zaprejo nekoliko
hitreje. »A se mi splača printat zapiske?« Printanje zapiskov je
odvisno od posameznika. Sama imam rada sprintane prosojnice,
ki jih profesorji pogosto predhodno objavijo v e-učilnici, da potem
na predavanju lažje sledim in si zapisujem na liste. Nekateri drugi
sošolci si sposodijo kopije od študentov višjih letnikov, ali si 'vse
zapomnijo'. Pogosto so prosojnice dovolj za osnovno znanje pri
predmetih. »Katere restavracije so na bone v Kopru?« Obstaja
mobilna aplikacija, kjer lahko preveriš, katere restavracije so na
bone v tvoji okolici. Svojo prvo tutorko sem, ko sem iskala tutorja,
kontaktirala in dobili sva se na kavi. Predala mi je informacije, kot
so, kje iskati literaturo za posamezni predmet, kateri profesorji so
strogi in na kaj je treba biti pozoren pri predmetih. Za učenje težje
razumljive snovi pa smo se pogosto dobili s sošolci, redko smo se
za razlago obrnili na tutorje. Sama sem se za delo tutorke odločila,
ker sem bila sama zmedena in prestrašena v 1. letniku in sem
potrebovala nekoga, ki mi je razložil, kako vse skupaj deluje.

10 ODGOVOROV TUTORJEV NA
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA BRUCEV
1. Ali se splača hoditi na vsa predavanja?
Seveda. Predavanja so vedno pestra – veliko je pojasnil,
demonstracijskih eksperimentov, tudi zunanji predavatelji
popestrijo predavanja. Predavanja so koristna! Če ste se odločili za
študij, vam priporočamo, da obiskujete vsa predavanja. Kdo ve, kaj
novega boste izvedeli!
2. Ali so predavanja obvezna?
Na kar nekaj fakultetah predavanja sicer niso obvezna, a je vseeno
priporočljivo, da jih obiskujete. Odsvetujemo slepo sledenje
napotkom starejših študentov glede obiska predavanj. Bolje je vsaj
mesec ali dva obiskovati vsa predavanja in nato presoditi, katera
vam najbolj koristijo.
3. Kolikokrat lahko manjkam pri predavanjih/vajah/
kliničnih vajah?
O tem, kolikokrat lahko manjkate, vam bodo povedali profesorji na
prvih predavanjih/vajah/kliničnih vajah, če slučajno pozabijo, jih kar
vprašajte. Najpogosteje je prisotnost 80 %, za večji izostanek pa
običajno potrebujete zdravniško opravičilo.
4. Ali se je treba veliko učiti?
Vsekakor občutno več kot v srednji šoli. Sprotno učenje ali vsaj
obiskovanje predavanj bistveno pomaga, saj se študij razporedi
čez celotno študijsko leto in ni skoncentrirano na zadnji teden pred
izpitom. Sicer vam kampanjsko učenje odsvetujemo, ni pa nemogoče
biti kampanjski študent in imeti lepe ocene.
5. Ali si je bolje pisati zapiske na roke v zvezek oz. na papir
ali na računalnik?
Popolnoma izbira posameznika. Navadno velja, da je bolje pisati na
roke, saj si s tem napisno bolje zapomnite, a računalnik omogoča več
naknadnega dopolnjevanja in sistematičnega urejanja vsebine.

6. Ali ob študiju ostane kaj časa za obštudijske dejavnosti?
Med semestrom boste sicer imeli čas, a se dobro zorganizirajte, da
boste v prvi vrsti opravili vse študijske naloge. V izpitnem obdobju bo
časa nekoliko manj, saj boste intenzivneje študirali in ponavljali snov.
Aktivne študentske organizacije na fakultetah, v katerih sodelujejo
tudi tutorji, poskušajo popestriti študijsko življenje z različnimi
dogodki. Priporočamo, da se udeležujete različnih dogodkov.
7. Kako je najlažje uspešno zaključiti izpitno obdobje?
Tako, da si sistematično razporedite izpite. Če imate občutek, da se
vam ne bo izšlo vse naenkrat, si pustite kakšen izpit za drugi rok (če
imate to možnost). Ne pritiskajte nase in ne hodite na vse prve roke,
če vidite, da ste preobremenjeni.
8. Kaj izpita ne opravim v 1. roku?
Večino izpitov se potrudite opraviti v 1. roku, če ne pa imate na voljo
še v 2. oz. 3. rok. Vsakemu se zgodi, da mu kdaj ne uspe. To še ne
pomeni da ne boste naredil letnika. Zaupajte vase in uspelo vam bo.
9. Na kaj moramo biti pozorni pri učenju predmeta? Kako
izgleda izpit pri predmetih?
Tutorandom razložijo, da naj bodo pozorni na snov, ki jo je profesor
na predavanjih omenil večkrat in že sam omenil, da so pomembna
ter pridejo v poštev za izpit. Glede samega izpita, povprašajte
tudi nosilca predmeta. Študentom lahko svetujejo tudi pri pisanju
seminarske naloge (kje iskati strokovne vire, predstavijo jim
strokovne baze podatkov, na kaj naj bodo pozorni glede navajanja
in citiranja virov itd.).
10. Kaj so kreditne točke (KT) in zakaj so pomembne?
S KT so ovrednoteni posamezni predmeti. Več KT ima predmet, bolj je
obširen. Šele ko opravite vse obveznosti pri predmetu, dobite kreditne
točke (torej, če ima predmet 6 KT in opravite polovico predmeta, vam
manjkajo 3 KT). V vsakem letniku je skupno število KT vsaj 60, lahko
tudi več. Pomembne so pri vpisu v višji letnik.
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5 OSNOVNIH PRAVIL POGOVORA S
PROFESORJI IN ASISTENTI
1. Pravočasni kontakt. Pol poti tiči v pravočasnem dogovoru. Že
pred izostankom ali pred rokom za oddajo naloge se pogovorite s
profesorjem, ali lahko zamujeno kako nadoknadite. Na pustite teh
dogovorov za konec semestra ali celo konec študijskega leta, takrat
ne le da boste težje nadoknadili, ampak so tudi zaradi natrpanega
urnika in številnih prošenj študentov navadno profesorji manj
naklonjeni odobravanju želja posameznih študentov.
2. Pravilno jih naslovite. Nekaterim je to pomembno, drugim ne.
Vendar dokler jih ne spoznate bolje, je vseeno rezerviran pristop
spoštljivejši. Tudi »profesor« je običajno primerna naslovitev,
razen če vam niso že npr. na uvodnem predavanju povedali
drugače.
3. Govorite resnico. Naj vas profesor ne ujame na laži. Navajeni
so vsakršnih izgovorov in študente z leti začnejo jemati tudi
z rezervo. Če profesor začuti, da ga skušate izigrati, se ne bo
dobro odzval na vašo zahtevo, zato je bolje da ste že od začetka
iskreni. Vendar bodite pripravljeni, da če ugodi vaši prošnji, bo
postavil kratek rok za opravljanje naloge. Nalogo do tega roka
tudi opravite.
4. Lahko vam rečejo »ne«. Včasih profesor morda ne more
storiti ničesar, da je še vedno pošten do ostalih svojih študentov.
Študentje večkrat poskušajo opravljanje obveznosti prestaviti
na kasnejši čas, na koncu semestra ali študijskega leta pa želijo

izsiliti, da bi nalogo vseeno izpolnili. Posamično dogovarjanje za
opravljanje obveznosti ni vedno izvedljivo glede na njegov urnik.
Pri osebnem pogovoru lahko nadzorujete vaš ton glasu, izgled in tudi
izbiro besed, kar vpliva na vtis, ki ga pustite pri ljudeh.
5. Bodite pripravljeni na pogovor. Profesorji in asistenti
imajo razpisane konzultacijske ure, v okviru katerih so na voljo
za vprašanja in posvete študentov. Na nekaterih fakultetah so
objavljene ure na spletni strani. Vendar preden se odpravite na
konzultacije, preverite pri profesorju, ali bo tisti dan tudi na voljo.
Za pogovor oz. konzultacije si pripravite seznam. Tudi občutek
tesnobe pred pogovorom si lahko zmanjšate, če se boste že
vnaprej organizirali. Zapišite si vsa vprašanja ali pomisleke. Med
pogovorom si delajte zapiske, izogibajte se uporabi zapisovanja
v pametni telefon ali prenosni računalnik.
Profesorja sprašujte, kar vas zanima. Naj vam ne bo nerodno, saj
ste pri predmetu zato, da se o snovi nekaj naučite, in niste tam,
ker že vse veste in znate. Izkoristite ne le predavanja, ampak tudi
konzultacije. S postavljanjem vprašanj profesorju pokažete, da vas
snov zanima in se zares želite nekaj naučiti. To profesorjem veliko
pomeni, saj jim s sodelovanjem izkažete spoštovanje in pokažete,
da ste jim prisluhnili. Profesorjem se približajte s spoštovanjem in
komunicirajte na nivoju, tako se bodo tudi sami spoštljivo odzivali.

3 ZLATA PRAVILA SPLETNEGA BONTONA
Bonton pošiljanja elektronske pošte odraža vašo osebnost. Vključuje
premišljeno uporabo ustreznega jezika, besednih zvez, strukture in
drugih formalnosti pri dopisovanju. Način pisanja elektronskih sporočil
veliko razkrije o vaši izobrazbi, vedenju in pozornosti do podrobnosti.
Primerno strukturirano elektronsko sporočilo lahko profesorje in
asistente navduši in tako se mu pozitivno zapišete v spomin.

1. Profesionalnost. Biti študent pomeni, da ste bodoči
profesionalec. Na preprost način bralca prepričate, da ste
odgovorni, sposobni in kot nalašč za npr. pripravništvo,
štipendijo. Sledite standardom komunikacije in pokažite, da ste
pripravljeni na svojo prihodnjo kariero.
2. Učinkovitost. Na splošno je dobro elektronsko sporočilo
kratko. Ko vaša sporočila jedrnato zajamejo bistvo, izkazujete
vašo učinkovitost. Zadeva sporočila naj bo kratka in informativna.
Profesorju ali asistentu že v zadevi zapišite svoje ime in naziv ali
kratico predmeta ter vsebino sporočila v 2–3 besedah. V kolikor
pišete v imenu razreda, prav tako zapišite letnik, smer, predmet
in program. Pri daljših sporočilih uporabljajte odstavke (4–5
vrstic v posameznem odstavku) in na koncu v zadnjem odstavku
povzamete bistvo sporočila.
3. Spoštovanje. Izogibajte se nepotrebnim okrasjem in
vljudnostnemu klepetu. To bo bralcu pokazalo, da cenite njihov čas.
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Že v času študija zato razvijte veščine osebne komunikacije in
komunikacije preko elektronske pošte. Vložite kakšno minuto več
v pisanje elektronskega sporočila in izkažite spoštovanje. Nekateri
profesorji in asistenti sicer sprejmejo tudi bolj pogovorne maile
študentov, vendar še vseeno prevladujejo tisti, ki pričakujejo
udarnejše strukturirano elektronsko sporočilo.

•
•
•
•
•
•

»CHECK LISTA« DO POPOLNEGA EMAILA
• Ali ste navedli naslov prejemnika?
• Ali je to pravi e-poštni naslov?
• Če ste vključili so-prejemnike sporočila, ali so v pravilni vrstici
(CC-prejme kopijo sporočila / BCC-skriti prejemnik)?

•
•
•
•

Ali je tema jasna, kratka in informativna?
Ali se bistveni podatki prikažejo na vrhu vašega sporočila?
Ali ima besedilo jasno strukturo?
Ali lahko skrajšate vsebino sporočila? Če da, naredite tako.
Ali je vaš podpis primeren za prejemnika?
Ali podpis vsebuje vse potrebne podatke? (Vaše ime in priimek,
vpisna številka, letnik, smer, predmet, kontakt.)
Ali ste se primerno poslovili?
Ste omenili priloge v telesu sporočila?
Ste priložili potrebne datoteke?
Ali so priložene datoteke ustrezne velikosti in oblike, da jih bo
profesor lahko pregledal?

nov. ŠTUDIJ

Več o študiju na
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Še več uporabnih info za mlade

KAKO NAVIGIRATI DELO V SKUPINI
Več glav več ve. V slogi je moč. Več kot nas bo, bolj bo veselo. Že
stari pregovori govorijo o tem, da je skupinsko delo produktivnejše,
motivirano, ustvarjalno, v primerjavi z delom, ki ga posameznik
opravlja sam. Skupinski projekti lahko študentom pomagajo
razvijati veščine, ki so v poklicnem svetu vse pomembnejše, kar
je tudi eden izmed razlogov, da se jih profesorji radi poslužujejo.
Pozitivne izkušnje dela v skupini prispevajo k učnemu uspehu
študentov, splošnemu uspehu na fakulteti in pomnjenju.

PREDNOSTI ZA PROFESORJE
Predavatelji skupinam študentov pogosto lahko dodelijo
zapletenejše naloge, kot bi jih lahko posameznikom. Skupinsko delo
pogosto prinaša več nepredvidljivosti pri poučevanju, ker skupine
lahko različno pristopajo k nalogam ter reševanju težav – na nove,
zanimive načine. Slednje je za profesorje lahko zelo dobrodošla
sprememba. Skupinske naloge so izjemno uporabne, kadar obstaja
omejeno število izvedljivih projektnih tem, ki jih je treba razdeliti
med študente, obenem pa zmanjšajo število končnih izdelkov, ki jih
mora učitelj oceniti.
Profesorji bi morali – ne glede na prednosti v smislu poučevanja –
poskrbeti za to, da se kot skupinsko delo dodeli samo tiste naloge, ki
lahko resnično izpolnjujejo učne cilje ter so primerne za sodelovanje.
Zavedati se morajo, da skupinski projekti lahko povečajo obseg
njihovega dela v različnih obdobjih znotraj semestra in da lahko
vodijo do večje zapletenosti pri ocenjevanju.
8 NASVETOV ZA UČINKOVITO SKUPINSKO DELO
Ena izmed najtežjih nalog skupinskega dela je, da se skupaj zberejo
različne osebnosti in da morate svoj čas porabiti za mir, namesto

Strokovnjakinja: Sara Jurkas Omerzo, dipl. psih.

PREDNOSTI ZA ŠTUDENTE
Študentom skupinski projekti pomagajo razvijati spretnosti
na področju sodelovanja in krepiti veščine, ki so pomembne za
individualno ter skupinsko delo. To jim omogoča, da:
• rešujejo bolj zapletene probleme, kot bi jih lahko sami;
• kompleksnejše naloge razdelijo na posamezne dele in korake;
• načrtujejo in upravljajo s časom;
• razvijajo boljše komunikacijske sposobnosti
• delijo različne poglede in izboljšajo razumevanje s pomočjo
razlage in razprave;
• združujejo znanja ter veščine;
• prevzemajo odgovornost in jo pričakujejo od drugih;
• so deležni skupinske podpore ter spodbude za tveganje;
• razvijajo nove pristope k reševanju razlik;
• vzpostavljajo skupno identiteto z drugimi člani skupine;
• razvijejo lasten glas in poglede v odnosu do vrstnikov;
• prejemajo in dajejo povratne informacije o uspešnosti;
• najdejo učinkovite vrstnike, ki jih lahko posnemajo.

Potencialne učne koristi skupinskega dela so pomembne, a samo
dodelitev skupinskega dela še ni zagotovilo, da so cilji lahko
doseženi. Skupinski projekt se izjalovi, če ni zasnovan, nadzorovan
ter ocenjen tako, da spodbuja smiselno timsko delo ter poglobljeno
sodelovanje.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu novembru

VODIČ SKOZI 1. LETNIK
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da se ukvarjate s skupinsko nalogo. Preden začnete delati skupaj,
lahko zastavite dogovor o vedenju, ki je za skupino nesprejemljiv.
Skupinsko delo je vsekakor zahtevnejša in občutljivejša oblika dela.
Skupina se mora nenehno izgrajevati in oblikovati.
Organizirajte spoznavno srečanje in delitev nalog
Preden sploh začnete skupinski izdelek, se sestanite kot skupina in
se spoznajte. Če si vzamete trenutek za medsebojno spoznavanje,
je to že prvi korak k povezani skupini. Pomaga razviti višjo raven
udobja, kar bo pomembno, ko si prizadevate za usklajeno delo v
prihodnjih dneh in tednih. Če stanujete blizu organizirajte srečanje
osebno, v knjižnici, kavarni ali v prostorih fakultete. Če ste razpršeni,
organizirajte virtualno srečanje.
Zastavite strukturo, ki ustreza skupinski nalogi
Delo, ki ga je treba opraviti, razdelite na manjše korake. Ne razdelile
naloge le po podnaslovih, ampak tudi bolj detajlno, npr. nekdo je
odgovoren za zapis virov, drugi za pregled tipkarskih napak, tretji
za zapis povzetka in zaključka. Pri delitvi podnaslovov naredite
seznam točk, če vam tega že ne pripravijo profesorji prej, in se
pogovorite o zahtevnosti posamezne točke oz. podnaslova, modra
kakšen podnaslov zahteva vložek vseh in ne le enega člana, ki tako
opravi glavnino naloge. Lahko se za obsežnejši podnaslov oz. točko
dogovorite za srečanje, da izpišete osnutek, eden izmed članov pa ima
potem nalogo, da ga dokonča, medtem ko se vi lotite svojega dela.
Zastavite časovni zamik
Recimo, da je rok za izvedbo projekta 12. november. Zastavite
si, da ga boste končali že do 7. ali 8. novembra. Navsezadnje se
lahko zgodijo nepričakovani dogodki, bolezen, izguba datotek,
nepričakovano študentsko delo enega izmed članov, padec
motivacije. Če si zastavite časovni zamik, boste preprečili velik stres
in lovljenje zadnjih minut pred oddajo naloge. Hkrati si pustite čas,
da nekdo preveri končni projekt in ga po potrebi še dopolnite.

Postavite jasna pričakovanja za vse člane skupine
Eden od razlogov, zakaj nekaterim skupinam ne uspe doseči svojega
cilja, je, da članom ni povsem jasno, za kaj so odgovorni ali pa naloge
niso bile dovolj zgodaj razdeljene. Vsak član naj od začetka ve, kaj
mora storiti, da prispeva h končnemu izdelku. Postavljanje majhnih
rokov tekom končanja skupinske ohranja ekipo na delu. Vsak projekt
je drugačen, zato kot tim ustvarite časovnico, ki je realna in vam
omogoča pravočasno oddajo projekta. Odločite se, kaj je treba
narediti na vsakem koraku. Bolj ko ste natančni, bolje je.
Razdelite vloge in izberite vodjo skupine
Pri skupinski nalogi so vsi člani skupine enakovredni. Vendar z
določitvijo vodje vsakemu omogočite nekoga, h kateremu se lahko
obrnete, če se pojavijo težave. To ne pomeni, da bo vodja prevzel
vse naloge in jih opravil namesto vas, ampak predstavlja stično
točko in prevzame organizacijsko vlogo. Če nekomu dodelite nadzor
nad celotnim projektom, ustvarite še eno točko zavor in ravnotežij.
Razdelite tudi vloge tako pri izvajanju svojih nalog kot pri srečanjih
(npr. nekdo je odgovoren za sklic srečanj, drugi za pregled nad
opravljenim delom, tretji da je delo enakomerno razporejeno ali da
vsi pridejo do besede oz. lahko delijo svoje mnenje).
Bodite timski igralec
Spremljajte napredek in se držite rokov. Kot skupina razpravljajte
o napredku ter vaših urnikih in rokih. Poskrbite, da boste osebno
upoštevali roke, da ne boste razočarali svoje skupine. Imate različne
urnike in načine dela, nekateri lahko opravljajo naloge le ponoči,
drugi sredi popoldneva, spet tretji delajo popoldne in nadoknadijo
zjutraj. Že iz tega vidika je ključno, da si razdelite naloge, da jih vsak
opravi, ko lahko, ne da čakate na trenutek oz. dan, ko boste lahko
vsi hkrati opravljali naloge. Skupinski projekt zahteva prizadevanje
v imenu vseh, ne samo enega ali dveh članov ekipe. To pomeni, da bi
morali imeti vsi pomembno vlogo in si je treba prizadevati zagotoviti,
da vsi člani sodelujejo. Zato že na začetku projekta vzpostavite jasno
komunikacijo, določite odgovornosti in pričakovanja. Če ugotovite,
da se člani skupine ne držijo dogovorjenega, se o tem pogovorite.
Vsi ste odgovorni za skupen projekt
Soočanja, ko se posamezni člani ne držijo dogovorjenega. so eden
od težjih vidikov dela v skupini. Zahtevati odgovornost drugih
je pomemben del timskega dela, zato naj vas ne bo strah prositi
za pomoč ali opozoriti na težavo. Včasih je to edini način, da delo
opravite pravilno in pravočasno. Pogovorite se tudi s profesorjem,
če se kdo ne odziva oz. sodeluje. Čeprav se ob tem morda počutite
nerodno, vedite, da je v redu, če se s svojim profesorjem posvetujete
o tem, kaj se dogaja in kaj storiti. To lahko storite na sredini projekta
ali na koncu. Večina profesorjev bo to želela vedeti in če se oglasite
sredi projekta, vam lahko svetujejo.
Uporabite dokumente v skupni rabi
Delo na skupinskih nalogah je še vedno veliko lažje, če lahko
shranite en dokument, namesto da imate neskončne različice in dele
dokumentov. Hkrati imate shranjeno zgodovino vsake različice,
na katero lahko skočite nazaj. Pomaga tudi pri utrjevanju vaše
komunikacije. Namesto ustvarjanja ogromnih e-poštnih verig s
predlogi in datotekami, lahko vse shranite na istem mestu. Je veliko
hitrejši način dela v skupinah in je popoln za hitro pregledovanje
prispevka posameznih članov.
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NAVEZOVANJE & NADGRAJEVANJE
PRIJATELJSTEV
Navezovanje stikov na fakulteti je pomemben del vaše socializacije
in zastavlja temelj stikov na profesionalnem področju. S svojimi
sošolci imate vsi eno skupno točko iz katere lahko izhajate: odločili
ste se, da študirate isto smer. Zmeraj se je lepo pozanimati pri
drugih, zakaj so se odločili ravno za to smer; tudi, če se ne odločite
za prijateljski odnos v prihodnosti.
Led pri vzpostavljanju prvih stikov prebijete s pomočjo
vljudnega pozdrava in nasmeška. Stopite do prve osebe, s katero
boste vzpostavili očesni stik in se ji predstavite. Iz vljudnega
pristopa se bo razpletel dialog, po pogovoru boste hitro prepoznali,
kdo vam je po osebnostni plati, pogledih in interesih še posebej
blizu. Po vzpostavljenem prvem stiku lahko na kratko delite svoje
izkušnje (ne razlagajte o izkušnjah sestre, prijatelja, fanta).
STE BOLJ PLAHE NARAVE
Normalno je čutiti malo tesnobe ob navezovanju stikov v novem
okolju. S kolegi lahko tudi delite, da je za vas izkušnja zelo nenavadna
in niste pričakovali, da je študijsko življenje tako dinamično.
V življenju se lahko vsega naučite. Premagate lahko tudi
plahost ali sramežljivost, čeprav mogoče zgleda, da ste ujeti v
življenjski zanki, samo zato, ker je okolje prepleteno s prepričanji
in vam lahko oddaja negativne signale (slika ljudi črno-belo; »Ta je
plah. Ta samozavesten.«).
Osebnosti in značaj sta spremenljiva dejavnika, če si le pripravljen
vložiti nekaj volje. Prvi korak je, da razmislite o svojih preteklih
vedenjskih vzorcih. Kako reagirate v skupini? Kako doživljate
vaš nastop? Kakšne so morebitne posledice? V drugem koraku se
postavite v vlogo prijatelja ali kolega, ki je bolj družaben in
razmislite o njegovem pristopu. Ga lahko posnemate? S takšno igro
vlog, ki jo postopoma nadgrajujete, se lahko hitro navzamete novih
vedenjskih vzorcev.

Zgornje scenarije nekajkrat ponovite. Če boste ugotovili, da imate
še vedno stiske s socialnimi stiki, pa je vredno poiskati strokovno
pomoč. Tako lahko s pomočjo drugega pogleda razčistite, zakaj vam
stiki z drugimi ljudmi povzročajo stisko.

Včasih se zdi začeti pogovor z nekom skoraj nemogoče.
Ustvarite priložnost, da boste kolega vprašali »Kako si?«.
Pomembno je, da zastavite odprto vprašanje in mu/njej daste
priložnost, da odgovori ali ostane tiho. V kolikor se vam zdi, da se
z vami noče pogovarjati, ali ni najbolj naklonjen/a pogovoru ta
trenutek, mu/ji povejte, da ste na voljo za pogovor ali kavo v kolikor
se želi z nekom pogovoriti ali samo oditi na sprehod.

Strokovnjakinja: Stanislava Grachova, specializantka psihoterapije,
mag. psihologije, mag. klin. psihologije, mojpsihoterapevt.si

Za začetek se lahko doma pripravite in si predstavljate nekaj
scenarijev v mislih, kako boste reagirali in kaj boste rekli, če
nekdo pristopi do vas. Zastavite si konkretno vprašanje, da boste
pripravljeni na odgovor; na primer, če vas sošolec povpraša, zakaj
ste izbrali študij ali študijski modul: »Za študij biologije sem se
odločil že v osnovni šoli, saj sem imel super učiteljico, ki me je
spodbujala. Hkrati pa je biologija temeljna naravoslovna veda, ki
nudi širok spekter znanja.« Vsekakor pa sošolcu vrnite vprašanje.
Poglobite pogovor z odprtimi podvprašanji.

BODITE DOBER PRIJATELJ
O pravem prijateljstvu lahko govorimo, ko imate med seboj trdne
odnose, nanje se lahko vedno zanesete, da vam bodo pomagali, si
med seboj zaupate in se dobro počutite v njihovi družbi. Naučite
se aktivnega poslušanja, s postavljanjem odprtih vprašanj. Vendar
ne bodite le poslušalec, zanimajte se, postavljajte vprašanja, delite
povratno informacijo ali pogled ter tudi svojo izkušnjo. Zapomnite si
čim več podrobnosti, in naslednjič, ko bo vaš prijatelj negotov mu pri
pogovoru podajte konkretni nasvet: »Vem, da se boš dobro odrezal
na izpitu, saj kot sva govorila, si se redno udeleževal in sodeloval
na predavanjih in si se veliko naučil tudi pri pripravi seminarske.«

dec. ZABAVA, PROSTI ČAS
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POZITIVA JE V VAŠIH ROKAH
Pogosto čakamo na boljše čase. Da bo konec osnovne šole, ker
smo jo res že prerasli, da bomo stari 18 let, ker bomo končno
polnoletni, da bo konec srednje šole, ker bomo končno svobodni, da
bomo diplomirali, ker bomo končno samostojni. Kjer trenutno smo,
ni nikoli tako dobro kot tisto, kjer še bomo. Ob zaključku vsakega
življenjskega obdobja pričakujemo drugačno, boljše življenje.
Naučite se biti odgovorni za svojo srečo. Pozitivna čustva širijo naša
obzorja.
TOK VAŠIH MISLI
Ko izzivi še vedno ostajajo in prihajajo nove ovire, se nam lahko
začenja dozdevati, da z našim življenjem nekaj ni v redu. Držite
se, izzivi so neizogiben del življenja. To naravo življenja lahko
sprejmemo ali pa ne. Še naprej lahko čakamo na Godota, na čas,
ko bomo le še srečni, in se hkrati zgražamo nad izzivi, ki se nam
dogajajo, čeprav se trudimo po najboljših močeh. Lahko sprejmete,
da so izzivi sestavni del življenja, in ga v polni meri živite njim
navkljub. Takšno sprejemanje je daleč od prisiljenega pozitivnega
razmišljanja, umetnega optimizma in načrtnega preusmerjanja. Če
nekaj ni v redu, mi pa si dopovedujemo, da to ni nič takega in da gre
nekaterim še slabše kot nam, ne bomo dosegli ničesar razen večje
tesnobe in občutka osamljenosti.
V človekovi naravi je, da se ob pojavu težav nagiba k negativnim
interpretacijam in zaključkom. Tudi sicer običajno prej pomislimo
na negativen izid negotovega dogodka in se tako nanj »preventivno
pripravimo«. Pogosto se naše misli tu ne ustavijo, ampak nam, kot
bi želele dokazati svojo kreativnost, napletajo še skrajnejše in bolj
negativne scenarije, ki nas včasih pripeljejo na rob zdrave pameti.
Kolikokrat se ti scenariji dejansko uresničijo? Zelo redko. Koliko
našega življenja se odvija v naših glavah v primerjavi z resničnostjo?

Precej več. Koliko energije in časa smo porabili za scenarije, ki se
niso udejanjili in so ostali to, kar so – produkt naših misli? Veliko
preveč. Tresla se je gora, rodila se je miš.
Pozorni bodite, ko se ujamete v zanko negativnih misli. Ko ohranite
distanco do njihove vsebine, ozavestite vzorec negativnega
razmišljanja, spoznate, da vi niste vaše misli, temveč od njih ločeni
opazovalci, ter da misli pridejo in gredo, mi pa smo še vedno tukaj,
z nogami trdno na tleh. In da se kljub miselni nevihti ni prav nič
spremenilo. Naše zavedanje lahko primerjamo z nebom, negativne
misli pa z nevihtnimi oblaki. Oblaki se bodo razkadili, nebo pa bo
vedno tam. Ko bomo srečni, bomo opazovali sonce, ko bomo mirni,
luno in zvezde, nato pa bo zapihal veter in prinesel novo nevihto. Ne
bo pa bo ves čas enako – opazujoče, neobsojajoče, sprejemajoče,
ker ve, da je vse to življenje.
POZITIVNO RAZMIŠLJANJE NI NOŠENJE ROŽNATIH OČAL
Pozitivno mišljenje ni neskončen optimizem in prisiljeno
navdušenje. Je miselna praksa, ki je povezana s pričakovanjem
dobrih rezultatov in premagovanjem ovir. Torej da po neuspehu
ne izgubite navdušenja. Ne pomeni ignoriranja negativnih situacij,
ki se lahko pojavijo v vsakdanjem življenju. Prav nasprotno, gre za
sprejemanje življenjskih ovir in pristop k njim na pozitiven način.
5 VSAKDANJIH KORAKOV DO POZITIVE
Obstajajo številne aktivnosti in majhni koraki, ki jih lahko vpeljete
v vaš vsakdan, da kljub vsemu ostanete pozitivni. Poiščite
dejavnosti, ki vam dajejo občutek dosežka. Ne osredotočajte se
na razpravo o oviri, ampak se pogovarjajte in misli preusmerite v
rešitve vašega izziva.

1. IZRAŽAJTE HVALEŽNOST
Tako kot trening za maraton zahteva nabiranje kilometrov, tudi
pozitivno razmišljanje zahteva vadbo in trud. Naš um je pogosto
nagnjen k negativnosti, kar pomeni, da moramo vaditi, da namerno in
pogosto vidimo dobro v svojem življenju. Nekateri načini, kako vaditi
izražanje hvaležnosti, vključujejo vodenje »dnevnika hvaležnosti« ali
pa si vsako jutro vzemite nekaj časa za razmišljanje in zapisovanje
stvari, za katere ste hvaležni. Pozitivna čustva nam omogočajo, da
preučimo vse priložnosti in jih kar najbolje izkoristimo.
2. IZVAJAJTE ČUJEČNOST IN PRELISIČITE MISLI
Ko npr. z meditacijo izvajamo čuječno zavedanje ter sprejemanje
porajajočih se misli in občutkov – naj bodo ti prijetni ali neprijetni,
je njihova moč nad nami manjša. Stvari lahko vidimo z večjo
jasnostjo in perspektivo. Tako se naučite razmišljati o rešitvah,
in ne težavah. Nesrečne okoliščine le redko tiho sedijo. Namesto
tega običajno zahtevajo našo pozornost, dokler nam ne ukradejo
pozitivnega odnosa.
Vaša samopodoba je neposredno odvisna od tega, kako s sabo
ravnate in kaj o sebi mislite. Ko se ujamete v negativnem
samogovoru, se za trenutek ustavite in ocenite svoje misli. Nato
poskusite najti drug, pozitivnejši način ocene situacije, v kateri ste
se znašli.
3. OBDAJTE SE S POZITIVNOSTJO
Ne pozabite, da imajo vaši prijatelji, družina in sošolci velik vpliv na vas.
Poskusite preživeti več časa z ljudmi, ki se osredotočajo na pozitivno
plat. Če menite, da morate skleniti nova prijateljstva s pozitivnejšim
pogledom, obiščite dogodke, ki se dogajajo v vaši okolici. Našli boste
skupine za skoraj vsako dejavnost, ki si jo zamislite.

4. DNEVNE POZITIVNE TRDITVE
Glas v vaši glavi je lahko precej hudoben. Vadite izgovarjanje
afirmacij. Pozitivne afirmacije oz. trditve so strogi opomniki in izjave
o vaši vrednosti; so kot magnet, ki vleče vaše trditve k uresničevanju.
Trditve si lahko nastavite tudi kot opomnik na telefonu, da vam čez
dan večkrat skočijo pred oči. Zbudite se in si recite:
• Danes zmorem.
• Sem samozavesten in močan.
• To je mogoče.
• Želim si to.
• Zaslužim si to.
• Vidim priložnosti.
• Zaslužim si, da si vzamem odmor.
• Vse sem naredil po svojih najboljših močeh.
• Moj podporni sistem je najboljši.
• Vse bližje sem svojemu sanjskemu življenju.
• Vse mi gre/mi bo šlo od rok.
Dovolite si pozitiven pogovor s seboj, če ga potrebujete! Če vas
prevzemajo negativna občutja, si predstavljajte, kaj bi vam lahko
rekel bližnji prijatelj, da bi vam dvignil razpoloženje, ali kaj bi sami
rekli prijatelju, če bi šel skozi isto stvar.
5. URAVNOTEŽITE UPORABO MEDIJEV & SOCIALNIH OMREŽIJ
V današnjem medijsko obremenjenem okolju je težko ostati
pozitiven, ko se nenehno spominjamo na vse, kar se dogaja v svetu.
Obveščenost je pomemben vidik angažiranega državljana, vendar
si prizadevajte uravnotežiti medijski vnos vsebin tudi z nekaterimi
pozitivnimi viri – to lahko vključuje ogled navdihujočega govora
TED, poslušanje spodbudnega »podcasta« ali branje blog zapisov o
osebnem razvoju.
Viri: simplyhealth.co.uk, elearninginfographics.com, awakentheself.com, siliconrepublic.com.

ŠTUDENTSKI KULTURNI IZZIV
Na univerzi v Arkansasu so ugotovili, da imajo študentje, ki redno
obiskujejo kulturne prireditve boljše literarno znanje, toleranco in
empatijo do drugih ljudi. Dosegajo tudi boljše rezultate na testih
in hitreje prepoznajo, kaj drugi ljudje razmišljajo, občutijo ali jim
želijo sporočiti.

V študijskem letu se lahko vpišete v abonma, tako da na dan
prestave ne boste imeli izgovorov, da ne bi šli. Na ta način boste tudi
prihranili, kot če bi vsako predstavo plačevali posebej, poleg tega pa
boste imeli tudi zagotovljen sedež. Večina organizacij za vas ponuja
različico po študentski ceni.

Smešni prizori kulturnih dogodkov vas bodo razvedrili, ob resnejših
pa premišljujete o pomembnih življenjskih vprašanjih, ki vam lahko
razkrijejo tudi del lastne identitete. Morda boste kakšno lekcijo
prenesli v lastno življenje, odnose ali način razmišljanja. Sodobni
kulturni dogodki tudi spodbujajo razmišljanje o samem sebi, o
vašem življenju in o svetu. V srednji šoli so kulturne aktivnosti za
vas izbirali profesorji, zdaj pa imate priložnost, da sami izberete,
kaj boste gledali ali obiskali. Slovenija ima veliko kulturnih
znamenitosti, med katerimi so največ pozornosti deležni različni
gradovi, galerije, muzeji. Izberite manj znane znamenitosti, ki so
prav tako vredne ogleda.

Če imate željo, da bi trenutke kulturne aktivnosti delili z nekom ali si
izmenjali mnenja, vendar od bližnjih nihče ne goji tega navdušenja,
se pridružite kulturnim klubom ali lokalnim kulturnim društvom.

dec. ZABAVA, PROSTI ČAS

mMestomladih.si

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu decembru

Več o zabavi na

LETNI KULTURNI IZZIV
Naredite si letni plan, ki se lahko začne tudi aprila, da se boste
udeležili vsaj 1 kulturnega dogodka ali obiskali 1 kulturno
znamenitost na mesec. Sestavite si seznam kulturnih aktivnosti iz
različnih področij kot prikazuje slika. Raznolik izbor vam bo pomagal,
da poglobite vaše znanje in odkrijete nova področja zanimanja.
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu decembru

dec. ZABAVA, PROSTI ČAS

Več o zabavi na

Oktober:
SPOZNAJTE
MESTO

VAŠE

November:
December:
UNIVERZITETNO OBISK MUZEJA DOMAČE IN KMEČKE OBISK GLASBENEGA DOGODKA ALI
OBRTI
BRANJA POEZIJE

V Ljubljani obiščite ljubljansko barje in
Plečnikovo cerkev sv. Mihaela v Črni vasi,
sprehodite pa se lahko tudi do Rimskega
zidu na Mirju.
V Mariboru se odpravite na Pekrsko gorco
ali si ogledate dvorec Betnava in Muzej
Nadškofije Maribor.
V Kopru vas čakata Taverna Koper, bivše
skladišče soli, ter Škocjanski zatok.
V Novi Gorici si lahko ogledate grobnico
zadnjih članov francoske kraljeve rodbine
Burbonov in se sprehodite po Erjavčevi ulici,
ki z Alejo slavnih mož povezuje italijansko in
slovensko stran mesta.
V Novem mestu lahko obiščete najstarejši
narodni dom v Sloveniji, v Dolenjskem
muzeju si ogledate arheološko razstavo, ali se
sprehodite po Zupančičevem sprehajališču
ob Krki in po Kettejev drevoredu.

Obiščite zanimive zbirke in muzeje kmečke
opreme, ki predstavljajo življenje na deželi
v preteklosti in pripomočke, ki so jih
uporabljali. V marsikaterem muzeju pa so na
voljo tudi predstavitve kmečkih obrti.

Januar:
OBISK GLEDALIŠKE PREDSTAVE

Februar:
UDELEŽBA NA BREZPLAČNEM
KULTURNEM DOGODKU

Ponudba gledaliških predstav je pestra in
zagotovo boste našli temo, ki bi vas zanimala.
Popularne so zgodbe v pesmi, mjuzikli, ki
imajo poleg dramskega dogajanja vpletene
še zabavne koreografije in pesmi, katerih
uprizoritev vam lahko še mesece odzvanja
v ušesih. Nekatera gledališča ponujajo t. i.
nadaljevanke (pripravijo predstavo, ki se
odvija čez več delov oziroma uprizoritev, ki
se med seboj povezujejo, podobno, kot da bi
gledali TV serijo).

•
•
•
•
•

Muzej na prostem Rogatec
Notranjski muzej Postojna
Rokodelski center Ribnica
Muzej kmečke opreme Podčetrtek
Koroški pokrajinski muzej

Decembra pa se lahko na Prešernov rojstni
dan, ko praznujemo Ta veseli dan kulture,
udeležite še katere od številnih brezplačnih
predstav v vseh večjih mestih.

Vsako leto na državni kulturni praznik imate
možnost, da se brezplačno sprehodite po
večini muzejev in galerij, brezplačne pa so
tudi vstopnine in ogledi nekaterih koncertov,
gledaliških predstav, filmov itd. Določene
knjižnice imajo ta dan tudi možnost
vračila knjig brez stroška zamudnine in/ali
brezplačen vpis.

April:
Maj:
OGLED ROJSTNE HIŠE SLOVENSKEGA OBISK GALERIJE ALI MUZEJA
PESNIKA ALI PISATELJA
Pozorni bodite na Mednarodni dan muzejev
Pridobite vpogled v odraščanje in življenje (18. maj), ko svoja vrata brezplačno odprejo
slovenskih pesnikov in pisateljev.
muzeji in galerije po vsej Sloveniji.
• Velika Polana (bližina Lendave) – rojstna
hiša pisatelja Miška Kranjca
• Vrhnika (blizu Ljubljane) – Cankarjeva
spominska hiša
• Vrba (Žirovnica) – Prešernova rojstna
hiša
• Kamnik – Rojstna hiša pesnika Rudolfa
Maistra
• Mežiška dolina – Spominski muzej
Prežihovega Voranca
• Rašica (pri Velikih Laščah) – rojstni kraj
Primoža Trubarja
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Udeležite se literarnega večera, na katerem
se predstavijo pesniki in prozaisti, ki pogosto
sami interpretirajo svoje zgodbe.
Ne pozabite na predstave z več klasične
glasbe, z obiskom opere ali baleta. Med
poslušanjem opere se v možganih sproščajo
večje količine hormona dopamina, zato
ste srečnejši. Umirila se bo vaša srčna
frekvenca in znižal krvni tlak. Ritmi tovrstne
glasbe so podobni srčnemu ritmu, zato boste
mirnejši in boljše razpoloženi.

Marec:
OGLED DOKUMENTARNEGA FILMA
Zasledite
lahko
različne
stile
dokumentarnega filma od razlagalnih,
opazovalnih, poetičnih in refleksivnih do
uprizoritvenih in participativnih. Ideje
za dokumentarni film lahko poiščete
tudi na Festivalu dokumentarnega filma,
ali na različnih spletnih straneh (npr.
topdocumentaryfilms.com,
timeout.com,
documentaryheaven.com).

Junij:
OBISK RAZSTAVE

Razstave se ponašajo s predajanjem
unikatnih, vznemirljivih, sodobnih, privlačnih
in navdihujočih umetnin, ki vzbujajo občutke
in razmišljanje v opazovalcu.
• Pokrajinski muzeji (Celje, Maribor, Ptuj, Tematike razstav so različne, lahko obiščete
Koper, Koroški, Murska Sobota)
tradicionalne razstave v galerijah, izberete
• Umetnostna galerija Maribor
zanimive sodobne instalacije, lahko pa se
• Gornjesavski muzej Jesenice
udeležite potopisnih razstav, fotografsko
• Loški muzej Škofja Loka
razstavo, zbirka razglednic pesnika/pisatelja.
• Kobariški muzej
Bodite med letom na preži tudi za Pop Up
• Mestna galerija Ljubljana
razstavami in instalacijami. Sprehodite se
• Moderna galerija
lahko tudi po parkih, npr. po Galeriji v parku
• Muzej novejše zgodovine
Tivoli ali Krajinskih parkih po Sloveniji, ki
• Muzej športa
med letom prav tako organizirajo razstavo v
• Slovenski etnografski muzej
krajinskih parkih (npr. Rakova jelša, Goričko,
• Vojaški muzej
Strunjan, Sečoveljske soline).

URAVNOTEŽITE VAŠE OBVEZNOSTI 			
IN INTERESE
Pravijo, da so študentska leta najlepši del življenja. Svoboda, zabava,
nova poznanstva, možnost potovanj, osebnostna rast, uresničevanje
svojih potencialov. Morje različnih aktivnosti, ki bi se jih radi
udeležili, obenem pa tudi obveznosti, kot so faks in učenje za izpite
ter študentsko delo, brez katerih pač ne gre.
VSE JE V ORGANIZACIJI
Sestavite si svoj urnik. Poglejte termine predavanj, vaj in
seminarjev. Preverite, kje je prisotnost obvezna. Določite dneve, ko
boste urejali gradivo in zapiske. Prav tako poglejte, kdaj in koliko
lahko delate. Včasih je lažje, če vikende namenite študentskemu
delu, preostanek tedna pa študiju in prostočasnim aktivnostim. Ne
pozabite na spanec! Zadostno število ur spanja pozitivno vpliva na
našo učinkovitost.
Vsaj en dan na teden namenite obveznostim, za katere vam sicer
zmanjkuje časa – kot je npr. obisk knjižnice, kopiranje gradiva,
nakup markerjev, plačilo položnic, pranje oblačil, pospravljanje sobe.
PRIORITETE, PRIORITETE, PRIORITETE
Lahko se zgodi, da želite v svoje življenje vključiti več hobijev in
aktivnosti, časa za vse pa menite, da vam zmanjkuje. Razmislite o
seznamu vrednot. Kaj vam je zares pomembno? Katere prostočasne
aktivnosti vas zares razveselijo, razbremenijo? Je možno, da se prvi
semester ukvarjate z eno dejavnostjo, jo zaključite, nato pa drugi
semester pričnete z drugo? Dobro je, da del prostega časa namenite
tudi športu. Veliko študijskih programov v okviru izbirnih predmetov
ponuja različne aktivnosti, s katerimi lahko izrazite svoj kreativni
ali športni duh.
Zabava in aktivnosti, ki te razbremenijo, so nujen del (študentskega)
življenja! Tako dobite nov zagon in dovolj energije, da se soočite z
vsemi obveznostmi.

jan. IZPITI

mMestomladih.si
VEDNO IMEJTE REZERVNI NAČRT
Razmislite, katere izpite boste opravljali v prvem in katere v
drugem roku. Med izpitnimi roki bodite disciplinirani. Ne zastavite si
nemogočih ciljev – je res realno, da greste na tri izpite v enem tednu?
Na dva v enem dnevu? Bodite objektivni, predvidevajte, imejte
rezervni načrt – lahko se zgodi, da kakšen izpit tudi padete. Povežite
se s sošolci in se ob kavi pogovorite o snovi, ki je ne razumete.
Mogoče bo kdo poznal odgovore na težja vprašanja; v nasprotnem
primeru pa boste vsaj krepili svoje socialne kompetence.
O izpitih in zapiskih se pozanimajte pri svojem tutorju oziroma
starejših študentih. Na družbenih omrežjih je veliko skupin, v katerih
lahko najdeš ogromno nasvetov (in izpitnih vprašanj).
RAZMIŠLJAJTE TUDI O PRIHODNOSTI
Razmislite, kako bi del prostega časa namenili pridobivanju
izkušenj na svojem poklicnem področju. Izkušnje, ki jih pridobimo v
študentskih letih, so bogata naložba za našo prihodnost. Bi se lahko
udeležili kakšnega neformalnega izobraževanja, ki bi nadgradilo
vaše kompetence? Mogoče poiskali študentsko delo, s katerim
bi podprli svoje teoretično znanje tudi na praktičnem področju?
Bi lahko opravljali prostovoljno delo in tako spoznavali ljudi s
podobnimi interesi, izkušnjami? Nikoli ne veš, za katerim vogalom
vas čaka priložnost.
NAJ BO USKLADITEV OBVEZNOSTI IZZIV
Ne jemljite vsega preresno. Svet se ne bo podrl, če kdaj kaj
zamudite, ne opravite vsega v predvidenem roku ali pa padete na
izpitu. Ne bodite prestrogi do sebe! Včasih je za vas (in za vaše
duševno zdravje) boljše, da greste na zabavo oziroma posvetite
čas aktivnostim, ki vas razvedrijo, ali pa si namesto učenja in
dela privoščite sproščujoč večer v družbi čaja in dobrega filma.
Naj bo organizacija in usklajevanje obveznosti neke vrste izziv in
preizkušnja samega sebe – naj bo to trening za (odraslo) življenje.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu januarju

Več o izpitih na

Strokovnjakinja: Albina Čeplak, mag. prof. ped.
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PRIPRAVA NA VRHUNSKI JAVNI NASTOP
STRNITE BISTVO
Najtežja stvar pri pripravi govora je ta, da se odločite za cilj
govora. Kaj si želite (najbolje v enem stavku), da si vaši poslušalci
zapomnijo? Še pomembneje vprašanje pa je: Zakaj želite, da si
zapomnijo prav to? Če jim boste to v uvodu razložili, lahko kreirate
zelo zanimiv začetek.
Naslednja točka je, da izpostavite dokazno gradivo za vaš cilj.
Dokazno gradivo je lahko kakšen dober primer, ki dokaže to, o čemer
govorite. Lahko je zgodba, statistika ali material, ki ga imate s seboj.
Tak postopek vam bo pomagal pri tem, da boste bolj razumljivi, saj
se ne boste osredotočili na »vse«, kar imate za povedati, ampak
boste izhajali iz glavne točke (ali maksimalno treh) in jih potem
podkrepili. Taki nastopi so navadno nadpovprečni.
ZVADITE PRED LJUDMI
Rek pravi: Če bi imeli na voljo 4 ure, bi za brušenje sekire porabili
3, tako pomembna je priprava. Pisanje na papir ni dovolj in je celo
nevarno, saj pisana beseda nikoli ni enaka govorjeni. Kdor v svoji mirni
sobi sam sebi v brk mrmra tekst, ki ga je prej napisal, to ne bo niti 10
% doprineslo k pravem nastopu. Pripravite ključne besede, s katerimi
na odru vedno znova poiščete stavke, s katerimi razložite bistvo. Če se
pripravljate z že pripravljenimi stavki namreč tvegate, da boste pod
vplivom treme pozabili, kje ste. Z vadbo s ključnimi besedami pa se
osredotočite na bistvo in ohranite avtentičnost pri razlagi.
Pokličite teto, sestrično, sosedo, prijatelja, mamo, sestro, saj le
ob pravi »tremi« začnemo razvijati mehanizme za premagovanje
treme. Pomemben je glasen govor ob tem, ko gledate ljudi in jim
govorite. Vaši možgani bodo vsebino povezali v celoto, slišati pa bo,
da govorite bolj naravno in sproščeno.
Nina Dušić Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin svetuje, da
poiščete v vaši obravnavani temi začimbe. Nobena jed na svetu ne bi

bila tako dobra, če bi bila jed pripravljena samo iz osnovnih sestavin.
Začimbe so tisto, kar naredi jed zanimivo in okusno. Pica brez
origana, ščepca soli in popra, ne bi bila pica. Zato za predstavitev
poiščite hudomušno šalo, strokovni citat, pestro osebno zgodbo,
primere in materiale, ki jih lahko povežete z obravnavano temo.
4 TRIKI ZA SAMOZAVESTEN NASTOP
1. Ker kava povzroči, da se živčni sistem vznemiri, raje spijte
zeliščni čaj (meto, kamilico) za pomiritev, saj bo nervoza še prišla
in trema bo poskrbela za fokus in koncentracijo.
2. Telo boste prebudili in ga pripravili na obrambo, če se zjutraj
stuširate s hladnim tušem.
3. Oblecite (preizkušena) oblačila, v katerih se dobro počutite, so
vam popolnoma prav in ste v njih samozavestni.
4. Na predstavitev pridite prej, da spoznate prostor, kjer boste
izvedli predstavitev in si pripravite PPT predstavitev.
KAJ POROČA VAŠA TELESNA GOVORICA
Svojo telesno govorico lahko spoznate, če se med vajo za znance
posnamete. Tako izveste, ali mencate roke, se majete ali ste pretihi.
Najpogostejša napaka je prehiter govor ali to, da se pozabimo
nasmejati, saj ravno nasmeh pokaže sproščenost in veselje ob
dogodku. Ne bodite prestrogi do sebe, saj boste ob vsebini težko
imeli v mislih še gibanje rok ali še kaj drugega.
Zahvale
Govor zaključite preprosto, z besedo: »Hvala«. Tako bodo vsi
vedeli, da ste zaključili in prejeli boste aplavz. Ponosno postojte, jih
poglejte, prikimajte in ne odhitite takoj z odra. Zaključek: »To je to
iz moje strani«, je odveč. Naj si poslušalci rajši zapomnijo bistven
povzetek, ki ste ga izrekli pred zahvalo.

Strokovnjakinja: Sara Jurkas Omerzo, dipl. psih.

8 METOD ZA ENOSTAVNEJŠE UČENJE
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Na začetku študijskega leta si številni študentje zastavijo nekakšne
cilje. Ti pa ne pomenijo kaj dosti, če nimajo načrtovane poti, kako
jih doseči. Cilji načrtujte sproti – kako se boste učili, kdaj in zakaj.
Težko se je prepričati v sprotno prebiranje študijskega gradiva, a
ko to študent usvoji in vpne v svoj urnik, ugotovi, da je učenje pred
izpitom preprosteje, obenem mu v študijskem obdobju ostane več
časa za druge stvari.
Z rednim prebiranjem je študijska snov veliko bolje utrjena in med
seboj vsebinsko povezana. Če se vedno znova srečujemo z enakimi
informacijami, si jih veliko lažje zapomnimo. Podatki se pozabljajo,
ko se z njimi srečujemo vse manj.

SPROTNO UČENJE MED ŠTUDIJEM
Sprotno učenje ne pomeni, da študent vsak dan prebere študijsko
snov, ampak da jo prvič preleti nekaj ur po predavanju, nato čez en
dan, nato znova čez en teden. Ključno je, da snov v spominu osvežujete
z vmesnimi odmori. Nekateri strokovnjaki za trajen in dolgotrajen
spomin priporočajo od 5 do 7-kratno ponovitev učne snovi.
Snovi ne študiramo le s prebiranjem, ampak v učenje vključujemo
več različnih strategij – različne tehnike memoriranja, ponavljanja,
označevanja pomembnih podatkov – in pravilno uporabo odmorov.
Pomembno vlogo v času študija ima spanje, saj skrbi za obnovo
sposobnosti možganov za učenje ter pripravi prostor za nove
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spomine. To pomeni, da ima poglavitno vlogo pri utrjevanju spomina,
kar je ključno za pridobivanje novih informacij. Če se študent uči
celo noč in si ne privošči spanca, je verjetnost pozabljanja informacij
tudi do 40 %.
Nobena učna strategija ne more biti dovolj učinkovita, če ni
prisotne samodiscipline in samokontrole. Treba se je preprosto
prepričati ter sesti in začeti z učenjem. Tovrstna zmožnost se
praviloma pričakuje od nekoga, ki je uspel priti na fakulteto in želi
biti v življenju uspešen.
USPEŠNE STRATEGIJE UČENJA
Uspešno učenje se prične z dovolj dobro izdelanim načrtom in zelo
jasnim ter konkretnim ciljem, ki je dosegljiv. Pri tem so lahko v
pomoč številne učinkovite metode, na primer:
1. PRPOP: Združuje prednosti analitičnega ter celotnega učnega
stila, primerna je za učenje obsežnejše snovi, študent sledi
korakom, ki ustrezajo prvi črki: preleti, razdeli, prouči, obnovi,
poveži.
2. ASOCIACIJE: Vse informacije so zapisane v prepletajočih
se asociacijskih mrežah, zato vsaka misel sproži na stotine
asociacij.
3. MNEMOTEHNIKE: Osnova so močne asociacije, ki vsebujejo čim
več elementov izjemnosti, pretiravanja, čutnosti, medsebojne
povezanosti, ustvarjalnosti, preprostosti, povezanosti z izkustvi.

4. MISELNI VZOREC: Uporaba ključnih besed in predstav, besede
se pišejo z malimi in velikimi tiskanimi črkami, vsaka ključna
beseda je napisana na črti, ki je povezana z drugimi, uporaba
barv, simbolov, slik, znamenj, domišljije.
5. TEHNIKE VIZUALIZACIJE: Najbolj učinkovita tehnika
pomnjenja, ustvarjanje čim bolj nenavadnih slik ter povezav
z njimi, izmišljevanje čim bolj nenavadnih zgodb, sliko si
predstavljamo v gibanju, dodamo lahko še zvok, okus.
6. TEHNIKE PONAVLJANJA: Ponavljanje s presledki, organizacija
snovi, povezovanje z že znanim, reševanje nalog, odgovori na
vprašanja.
7. METODA ZGODBE: Na podlagi snovi, ki si jo je treba zapomniti,
ustvarimo zgodbo, ki mora vključevati vse pomembne podatke.
Zgodba mora biti čim bolj smešna, vključuje naj pretiravanja,
lahko je celo bizarna.
8. POVZETKI: Iz velike količine gradiva s svojimi besedami
povzamemo pomembne podatke. Zmanjšamo obseg učnega
gradiva, snov se lažje naučimo, saj je razumljivejša.
Če se vam zdi, da novim izzivom študijskega učenja ne boste kos, so
vam lahko v veliko pomoč dobri tutorji ali starejši kolegi s fakultete.
Z njimi se pogovorite o tem, kako so oni doživljali prehod iz srednje
šole na fakulteto. Na voljo so vam še različne svetovalne službe in
knjige na to temo. Če se vam bo kljub temu čez nekaj časa zazdelo,
da niste izbrali prave študijske smeri, imate še vedno možnost ter
pravico še enkrat spremeniti program. V tem primeru se temeljito
posvetujte z usposobljenimi svetovalci.

»PLACI«, KJER SE NAJLAŽJE UČIM
Samostojno delo je velik del študija. Neglede na to, ali boste študirali
doma, v svoji študijski sobi ali v kavarni ter čitalnicah in knjižnicah, si
zastavite 3 osnovna pravila vaših študijskih kotičkov. Njihov namen
ni omejitev, ampak lahko z njimi kar najbolje izkoristite svoj čas.
• Zastavite si cilje in načrt posameznega cikla učenja. Na primer:
Ponovili boste zadnje predavanje, naredili izpiske, prebrali
še prejšnje predavanje, pregledali učni načrt za naslednje
predavanje; prebrali boste dotično poglavje v knjigi in pripravili
učne kartice; napisali boste 2 poglavji seminarske. Načrt naj
bo natančen in lahko izmerljiv, da na koncu ocenite, ali ste ga
izpolnili.
• Utišajte mobilni telefon. Ne preverjate družbenih medijev in
elektronske pošte.
• Nimate prigrizkov, razen med predvidenimi odmori.
UMIRJENOST ČITALNICE
V knjižnicah in čitalnicah veljajo pravila, ki delujejo strogo in resno,
vendar prav ta omogočajo najboljše študijske pogoje: urejen prostor
s primerno svetlobo, bližina študijskega gradiva – hitro si lahko kaj
dodatnega izposodite, mir, večja koncentracija in za marsikoga celo
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motivacija. Prepoved glasnega govorjenja in mobilnih telefonov
pomeni, da vas pri študiju ne bo motil hrup, prepoved vnosa hrane in
pijač vas bo rešila pred politimi in popackanimi zapiski in knjigami.
Nekatere čitalnice imajo posebne odpiralne čase, prilagojene
študentom, ki radi potegnejo v noč. Preverite odpiralni čas, preden
se odpravite na nočno učenje v čitalnico.
Za večjo učinkovitost v čitalnici vam lahko koristi metoda od 9.00 do
17.00 ure. Omogoča vam, da vzpostavite rutino in v celoti izkoristite
svoj dan. Če se boste zvečer odpravili spat, se zbudili in zjutraj odšli
v knjižnico, kot da bi delali v službi, vas to lahko navda z občutkom
uspešnosti. Popoldne pa boste uživali v prostem času, ki bo le za
vas, saj ne boste imeli občutka, da »danes še niste storili ničesar«.
DOMAČNOST KAVARNE
»Coffeehouse effect« je trend, ki se je pojavil konec 20. stoletja,
predvsem zaradi večjega vpisa in pomanjkanja študijskih prostorov
na univerzah. Pojav so raziskovali sociologi in psihologi, tako s
kulturnega kot družbenega vidika. Ugotovili so, da zvoki v ozadju in
preživljanje časa v družbenem okolju lahko povečajo učinkovitost,
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kreativnost in pozornost. Zmeren hrup, kot je zvok ob odložitvi
skodelic za kavo na krožnik, ali delovanje espresso naprave, lahko
pri nekaterih prispeva k večji uspešnosti pri opravljanju nalog.
Obstaja celo spletna stran, na kateri predvajate zvoke, ki posnemajo
zvoke v kavarni (Coffitivity). Opravljanje študijskih nalog v kavarni
vas lahko spodbudi, da ostanete osredotočeni na vaše naloge, saj
opazite, da so tudi drugi osredotočeni na svoje delo. Želite jim biti
podobni, in tudi vi nekaj doseči. Motivirate drug drugega. Primerne
so za delo v skupinah, saj se lahko med pisanjem projektnih nalog
pogovarjate in posvetujete med seboj, kar v knjižnici in čitalnici
zaradi ohranjanja tišine ni mogoče. V kavarni imate tudi manj
motečih dejavnikov, ki vas motijo v študentski sobi, kjer hitro
najdete nagon energije za pospravljanje, čeprav bi pozornost morali
nameniti učenju.

UČINKOVITO ŠTUDIRANJE V KAVARNI:
• Skrbno načrtujte v kavarni preživet čas. Zaposleni v
kavarni verjetno ne bodo veseli, če boste tam preživeli cel dan
in naročili le eno kavo. Da se izognete zapravljanju za pijače po
nepotrebnem, načrtujte produktivno uro ali dve v kavarni.
• Vzemite seboj vse potrebne pripomočke. Ne pozabite
zapiskov ali napajalnega kabla za računalnik doma. Pripravite
si podroben spisek, kaj vse potrebujete, ko se odpravljate v
kavarno z namenom študija (zapiski, učbeniki, dodatne knjige in
strokovne revije, svinčnik, markerji, kalkulator, »post-it« listki,
računalnik, miška, kabel za napajanje, čepki za ušesa).
• Pojdite v času, ko ni gneče. Lahko boste izbirali med mizami
in izbrali tisto, ki je v najtišjem delu kavarne in jo osvetljuje
največ naravne svetlobe.

PRVE PARTNERSKE ZVEZE
Sodobne zmenkarije in spoznavanje potencialnih partnerjev so
lahko vrtljiva vrata ljudi s pričakovanji. Nihče vas ne bo brezpogojno
ljubil ali sprejel. Četudi vam to obljublja, mu dejansko še niste dali
razloga. Brezpogojno ljubezen si zaslužimo v času trajanja razmerja
in z reševanjem izzivov partnerstva. Začetki razmerji so obdani s
pričakovanji in svežo očaranostjo in zaljubljenostjo, tako da lahko
hitro spregledate pravi jaz osebe nasproti oz. pri njih in pri sebi
zanemarite znake potencialnih rdečih zastavic.
SPOZNAVANJE PREKO MOBILNIH APLIKACIJ
Današnji čas zaznamuje spoznavanje partnerjev preko spletnih/
mobilnih aplikacij. Takšen način ima tako svoje prednosti, kot
slabosti. V mislih imejte pasti spleta. Zavedajte se, da nekdo s
katerim se dogovorite za zmenek ni nujno tisti za katerega se izdaja
preko socialnih omrežij. Prav tako je prvi vtis lahko varljiv in je
pomembno osebo spoznati, preden se odločite za nadaljnje korake.
Z uporabo spletnih aplikacij in socialnih omrežij naletite še na eno
past, na katero velikokrat pozabimo. Socialna omrežja so dandanes
polna popolnih fotografij oseb, razmerij, potovanj in uživaškega
življenja. To lahko v nas vzbudi občutke pretirane krivičnosti do sebe,
svojega razmerja ali življenja. Zelo hitro se lahko vzbudijo občutki
manjvrednosti, neuspešnosti in s tem pade naša samozavest.
Zavedati se je potrebno, da za sliko popolnega para ali osebe stoji
veliko več zgodb, kot tiste, ki nam jih prikazujejo na svojih profilih.
Na to temo si lahko ogledate tudi kar nekaj dokumentarnih filmov
oz. docu-serij (The Social Dilemma, Inventing Anna, The Tinder
Swindler, Fake Famous, The Story of Content, Swiped: Hooking Up
in the Digital Age).
IZGRADNJA TRDNEGA ODNOSA
Stebri zaljubljenosti in ljubezni izhajajo iz naše globine, podzavesti.
Zastavljeni so tako globoko, da se jih, še posebej v prvih partnerskih
zvezah, niti ne zavedamo. Izvirajo iz občutkov in doživljanja ljubezni
iz otroštva. Shranjeni so kot čustveni spomini in se prebudijo, ko se

srečamo z zaljubljenostjo. Ob partnerju se ti stari občutki nežnosti,
sprejetosti, pripadnosti, ljubljenosti ponovno prebudijo. Vendar po
idealizaciji zveze in ko se s partnerjem bližje spoznamo, ga pričnemo
dojemati kot človeka, ki ima tako kot mi sami napake in nas lahko
jezi vse, česar prej nismo zavedno opazovali ali pa kar nam je bilo
celo privlačno. Na tej stopnji razmerja je treba graditi trden odnos in
se spoprijeti z reševanjem teh občutkov.
VZPOSTAVITEV UTEČENE KOMUNIKACIJE
Velikokrat slišimo kako pomembna je komunikacija s partnerjem.
Kako nujno je, da smo odprti drug do drugega in da si povemo tisto,
kar nam leži na duši. Dejstvo je, da to ni vedno tako lahko kot se sliši.
Na naš način komunikacije in soočanja s problemi vpliva naše otroštvo,
vzorci, ki smo jih prejeli s strani staršev in njunega odnosa do nas in
sebe. Zgoraj opisani primeri prikazov sodobnih razmerij lahko na nas
naredijo pritisk, ampak v partnerstvu ni formule. Vedeti je treba, da
prihajamo in različnih okolij, z različnimi vzorci in v partnerstvu se po
navadi prav naši ranjeni in globoko prizadeti deli vzbudijo.
Opazujte se v razmerju in se zavzemite za to, kar si želite. Ostanite
zvesti sebi, izhajajte iz sebe in bodite odprti sami do sebe. Zavedajte
se, da boste zagotovo naleteli na različna stališča, občutke,
kot jih ima partner, saj nas zaznamujejo drugačne življenjske
izkušnje. Takrat je pomembno, da na nežen in sprejemajoč način
drug drugemu to podelite. Poveste, da se z nečim ne strinjate in
skušate slišati drugega zakaj on meni drugače. Ko je prostor med
partnerjema enkrat varen, lahko komunikacija in ranljivost do
drugega brezpogojno stečeta. Pomembno je, da se poslušata in še
bolj pomembno, da se tudi slišita.
PREPOZNAVANJE TIHIH ZNAKOV OZ. »RDEČIH IN ZELENIH
ZASTAVIC«
Noben odnos, partnerstvo ni popolno in v vsakem prihaja do težav,
nesoglasij, neprijetnih občutkov, ki se v nas zbudijo. Vseeno pa
prepoznajte določene vzorce v partnerstvih, ki so nezdravi in lahko
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Pomembno je, da partnerju poveste, katera dejanja ali besede so
vas prizadele oziroma so za vas v razmerju nesprejemljiva. Bodite
pozorni, če se to ponavlja ali stopnjuje in takrat je pomembno, da
nehate iskati opravičila za partnerjevo obnašanje. S tem ko iščemo

opravičila ko nas je nekdo prizadel, sami sebe zalotimo, da v
razmerju nekaj ni tako kot si želimo.
Partner lahko počne nekaj bolečega drugemu prav zaradi že
omenjenih vzorcev iz preteklosti. Drugega lahko prizadene
nezavedno. Takrat je pomembno, da ste do partnerja odprti in da
z njim o tem spregovorite. Če vas bo partner poslušal in upošteval
ter nehal početi to, kar vas boli ste na pravi poti in partnerstvo se bo
lahko razvijalo in rastlo. V nasprotnem primeru pa razmislite, kaj si
želite od partnerja v prihodnosti in nehate idealizirati razmerje, ter
nanj pogledate kar se da objektivno.

SPOLNO PRENOSLJIVE NEVŠEČNOSTI
Spolno prenosljive okužbe, ki se prenašajo s spolnimi odnosi,
odkrijejo in zdravijo zdravniki specialisti. Kondom je edino
kontracepcijsko sredstvo, ki varuje pred prenosom povzročiteljev
spolnih okužb in tudi pred nezaželeno nosečnostjo, vendar ne 100%.
Klamidija povzroča okužbe pri moških in ženskah. Tveganje za
okužbo je večje pri tistih, ki imajo več spolnih partnerjev. Najbolj
ranljiva je skupina so mladi. Klamidija se prenaša z nezaščitenim

spolnim stikom z okuženo osebo, okužba pa pogosto poteka
brez vidnih znakov (težave se pojavijo kasneje v rodni dobi kot
neplodnost, izvenmaternična nosečnost, vnetje v mali medenici).
Doba inkubacije v primeru simptomatske okužbe je v povprečju
od enega do treh tednov po spolnem odnosu. Pri ženskah se pojavi
izcedek iz nožnice, izvenciklične krvavitve, pekoče uriniranje,
bolečine v trebuhu. Pri moških pride do vnetja sečnice (uretritis);
uriniranje je pekoče, pojavi se prozoren izcedek iz sečnice. Diagnozo
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vodijo do negativnih posledic. Pogovorno je priljubljen izraz, da
ste pozorni na tako imenovane »rdeče zastavice« pri partnerju. To
so znaki, ki kažejo na to, da lahko partnerstvo postane nezdravo.
V obdobju zaljubljenosti in v začetkih veze jih po navadi zelo hitro
spregledamo. Začnemo opravičevati, da ni tako mislil ali iščemo
razloge in opravičila za dejanja.
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potrdijo z mikrobiološkim pregledom brisa materničnega vratu pri
ženskah, brisa sečnice pri moških oz. preiskavo urina. Klamidijsko
okužbo zdravijo z antibiotiki.
Gonoreja je pogosta spolno prenosljiva okužba. Simptomi pri
gonoreji se pri okuženem moškem pojavijo nekaj dni po spolnem
odnosu kot gost temno rumen izcedek iz sečnice, ki ga spremlja
srbenje in pekoča bolečina. Pri ženskah v začetku ni izrazitejših
težav, vnetje tiho napreduje na jajcevode, ki se zabrazgotinijo in
zaradi tega je ženska neplodna. Ob pojavu simptomov in znakov
okužbe poiščite pomoč pri osebnem zdravniku, ki vas bo napotil
k ustreznemu specialistu. Diagnozo postavijo na osnovi pregleda
in mikrobiološke preiskave brisov materničnega vratu in sečnice.
Gonorejo zdravijo z antibiotiki.
Sifilis lahko zajame vse organe človeškega telesa. Inkubacija traja
približno tri tedne. Na mestu vstopa povzročiteljice sifilisa v telo
nastane trda, neboleča razjeda (ulcus durum). Kasneje v poteku
bolezni se pojavijo nesrbeči izpuščaji po koži, lisaste spremembe,
izpadanje las, sifilitične razjede in sifilitično vnetje aorte ter
centralnega živčnega sistema. Sifilis potrdijo s preiskavami krvi,
bolezen pa zdravijo z antibiotiki.
Trihomoniaza je genitalna okužba, ki se prenaša s spolnimi odnosi.
Moški so prenašalci, okužene ženske pa imajo različne težave
(smrdeč rumeno zelenkast izcedek iz nožnice, pekoče uriniranje,
srbeče spolovilo, bolečine pri spolnem odnosu, neprijetno tiščanje
v spodnjem delu trebuha). Diagnozo postavi ginekolog na osnovi
vaginalnega pregleda in laboratorijske preiskave, okužbo zdravijo z
ustreznimi lokalnimi ali sistemskimi zdravili.
Genitalni herpes se širi s spolnimi odnosi z okuženo osebo. Ob
okužbi se na spolovilu pojavijo boleči mehurčki, ki so napolnjeni z

bistro tekočino. Lahko se pojavi izcedek iz nožnice. Diagnozo postavi
zdravnik na osnovi značilnih mehurčkov, redkeje se uporabljajo
mikrobiološki testi. Okužba je doživljenjska, ob padcu odpornosti
se speči virus ponovno aktivira. Zdravila za genitalni herpes ni, za
lajšanje hudih težav se predpišejo določena protivirusna zdravila.
Genitalne bradavice so drobne bradavice, ki jih povzročijo
HPV virusi in se pojavijo na območju spolovil (genitalij). Ob pojavu
simptomov obiščite osebnega zdravnika, ki vas bo napotil naprej.
Zdravljenje genitalnih bradavic je simptomatsko, največkrat z
laserjem ali operativno, pogoste so ponovitve. Za zgodnje odkrivanje
posledic okužb z rakotvornimi HPV, ki povzročajo predrakave
spremembe in raka materničnega vratu je pomembno, da dekleta
redno obiskujejo ginekološke preglede in se vključijo v program Zora.
Zelo resne okužbe so HIV, hepatitis B in hepatitis C. Vsi trije
virusi se prenašajo podobno, preko spolnih odnosov, z okuženo
krvjo in prek nosečnice na otroka. Le proti hepatitisu B imamo na
voljo učinkovito cepivo. Ob pojavu simptomov oziroma tveganem
vedenju obiščite osebnega zdravnika. Ta bo opravil pregled krvi ali
vas napotil na nadaljnje obravnave. Lahko se brezplačno testirate v
ambulanti infekcijske klinike v Ljubljani ob ponedeljkih med 12. in
14. uro. Testiranje na HIV lahko opravite tudi na ostalih mestih za
testiranja, ki so navedena na spletnem naslovu www.stop-aids.si in
pri svojem izbranem zdravniku.
Okužba, ki sicer ni spolno prenosljiva, a je pogosta, je vaginalno
glivično vnetje. Največkrat jo povzroča Candida albicans. Do
razraščanja kandide pride zaradi hormonskih motenj, stresa,
antibiotičnega zdravljenja, neprimernega sintetičnega spodnjega
perila, tangic. Simptomi so srbeče spolovilo, pordela sluznica ter bel
sirast izcedek iz nožnice. Vnetje zdravijo z vaginaletami, kremami in
sistemskimi antimikotiki.

10 ODGOVOROV NA POGOSTA 			
VPRAŠANJA O ZAŠČITI
Kontracepcijske tabletke ali kondom?
Ginekologi svetujejo zaščito z obema – zaščita pred nezaželeno
nosečnostjo in preprečitev prenosa spolno prenosljivih bolezni.
Od katerega trenutka po začetku uporabe so
kontracepcijske tabletke učinkovite?
Zaščita pred zanositvijo se začne že prvi dan jemanja kontracepcijskih
tabletk, če prvo tabletko vzamete na prvi dan menstruacije.
Stranski učinki uporabe kontracepcije:
Med najbolj pogoste stranske učinke spadajo glavobol, napetost v

dojkah, občutek napetosti v spodnjem delu trebuha, rahla slabost,
nihanje v razpoloženju in možnost vmesnih krvavitev (predvsem
prve 3 mesece), ki nastopijo v času med dvema menstruacijama,
manjši libido, redkeje tudi izpadanje las. Večina učinkov v nekaj
mesecih izzveni ali se omili.

vložek ali vaginalni obroček) raziskave trdijo, da se telesna teža
ženske, ki kontracepcijo uporablja, ne spremeni. Če se ženska
zredi, se mora vprašati, ali je morda spremenila slog življenja, ali
je zmanjšala telesno aktivnost in ali uživa večje obroke. Obstaja pa
majhen delež tistih, ki pridobijo na telesni teži.

Spolni odnos, ki se začne brez kondoma in konča z njim:
Priporočljivo je, da ima partner kondom ves čas odnosa, saj se
prevečkrat zgodi, da semenska tekočina pred končnim izlivom
botruje neželeni zanositvi.

Vmesne krvavitve med uporabo kontracepcije:
Vzrok je lahko pozabljena tabletka ali pa premalo močna tabletka
– v tem primeru je treba zamenjati trenutne tabletke za tabletke
z več estrogena ali uporabiti kakšno drugo obliko, na primer
vaginalni obroček.

Če kondom med spolnim odnosom poči?
Treba je vzeti tabletko za nujno kontracepcijo (tabletko z
ulipristalacetatom v 120 urah po spolnem odnosu, tabletko z
levonorgestrelom v 72 urah po spolnem odnosu, v obeh primerih
najbolje čim prej po nezaščitenem spolnem odnosu), ki jo lahko brez
recepta kupite v lekarni.

Ali uživanje alkohola vpliva na učinkovitost
kontracepcijske zaščite?
Alkohol in kajenje ne vplivata na učinkovitost.

Viroza in učinkovitost kontracepcijske tabletke:
Ob virozi je tabletka enako učinkovita. Učinkovitost se zmanjša
le ob jemanju določenih antibiotikov – pred tem se posvetujte z
zdravnikom.
Vpliv uporabe kontracepcije na telesno težo:
Za skoraj vse vrste tabletk in drugih oblik kontracepcije (maternični

Kaj narediti v primeru, če pozabite vzeti tabletko?
Če pozabite 1 tabletko, jo lahko nadomestite v naslednjih 12 urah
brez posledic za morebitno manjšo učinkovitost. Če pa je pozabljenih
več tabletk, se je treba v istem ciklusu zaščiti s kondomom. Tabletke
uporabite do konca tablice. Ko v naslednjem ciklusu ponovno
pravilno jemljete tabletke, ste spet varne.
Ali lahko vaginalni obroček izpade iz nožnice?
Takšni primeri so zelo redki, vzrok je lahko premalo globoko
vstavljen obroček ali zelo močna menstrualna krvavitev.
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KLJUČ DO RAZVOJA GIBALNIH NAVAD
Priljubljeni in inovativni vadbeni trendi narekujejo in se razvijajo
v smeri optimizacije telesnih aktivnosti. V ospredju prevladuje
uporaba tehnologije in popolna izkoriščenost časa, ki ga lahko
namenite telesni aktivnosti. Z vadbo doma, s pomočjo »fitness
trackerjev«, z vadbo v skupini z osebnim trenerjem in hitrimi ter
intenzivnimi vadbami, lahko zadostite nujnim potrebam po dnevni
telesni aktivnosti.

Ne obstajajo najboljše vaje, so pa vaje, ki so v določenih primerih
ustreznejše. Odvisne so od ciljev, ne le zmožnosti. Kompleksne
vaje (izpadni koraki, počepi, mrtvi dvig, veslanje, potisk nad glavo),
ki vključujejo več mišičnih skupin so po navadi bolj učinkovite,
kot izolacijske vaje (izvajate le vaje za biceps ali prsne mišice), s
katerimi gradite npr. mišice v ramenskem obroču in rokah.

RAVNOTEŽJE & RAVNOVESJE
Redna telesna aktivnost je vse bolj prepletena s splošnim zdravjem
in dobrim počutjem, ki predstavljata glavna cilja vsakega načrta
vadbe. Vadba naj vam predstavlja smiselno početje, v katerem
odkrijete veselje do življenjskega sloga, vključno s polnovredno in
uravnoteženo prehrano. Celostna fitnes rutina vključuje kardio in
premišljene vaje za moč, kot tudi jogo in dneve počitka – z drugimi
besedami, vzposvavite ravnovesje.

PRISTOP DO TELESNE AKTIVNOSTI KOT IGRE
Doseganje cilja naj vam predstavlja nekaj dosegljivega in
izvedljivega. Predstavljajte si, da napredujete iz ene ravni na drugo.
Dodajte zdrave navade eno za drugo in jih razporedite po stopnjah.
Zastavite si cilje po SMART metodi, ki prinaša strukturo in
odgovornost v vaše načrte, zaradi česar ste lahko učinkovitejši.
SMART pomeni kratico, ki si jo je lahko zapomniti – torej specifično,
merljivo, dosegljivo, relevantno in časovno opredeljeno (specific,
measurable, attainable, relevant, timely).

KORAK ZA KORAKOM
Da vnesete v vaš vsakdan gibanje in športno rekreacijo, naj
bo športna dejavnost vaša zabava, da boste razvili pozitivno
motivacijo. Izberite cenovno dostopne dejavnosti v vašem
neposrednem okolju. Za začetek redne športne rekreacije si
zadajte prvi cilj, lahko so to vsakodnevni sprehodi, ki jih boste
kasneje nadgradili s hitro hojo, hojo v hrib in nato s tekom, ali
začnete z on-line vadbo za začetnike, pri kateri nato postopoma
izbirajte zahtevnejše vadbe. Če raje telovadite v družbi, si izberite
skupinsko vadbo, fitnes ali skupinski on-line tečaj, če želite
vaditi doma. Ni pomembno, kakšna športno dejavnost izberete,
pomembno je, da jo izvajate redno.

Na primer za kratkoročni cilj si lahko zastavite, da boste:
• povečali vzdržljivost ali moč: s 15 minutnim kardiom vsak
dan, ter 15 minut vaj za moč 3 dni na teden;
• določite specifične cilje za povečanje telesne
aktivnosti: vpisali se boste v plesni tečaj, obiskovali enkrat
tedensko vodeno vadbo, šli boste plavat dvakrat na teden, naučili
se boste 3 joga poze na teden, osvojili boste skok na »škatlo« ali
boste držali navadni plank eno minuto;
• zadate si še prehrambni cilj: kosilo ali večerjo si skuhate
doma dvakrat tedensko iz polnovrednih živil, začeli boste
vsak dan s polnovrednim zajtrkom ali izbrali restavracijo na
študentske bone, ki pripravlja obroke z več zelenjave.

Strokovnjak: Nejc Kofler, osebni trener in lastnik studia
za individualno vadbo Telo in vadba

PRIDOBIVANJE MIŠIČNE MASE
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Z zdravim življenjskim slogom, s pravilno vadbo, ravnovesjem
zaužitih kalorij in hranil boste začeli z grajenjem mišične mase.
Večina ljudi poskuša zgraditi mišice, tako da izvaja vaje z visokim
številom ponovitev (nad 15 ponovitev), dokler se ne izčrpajo in jih
»vse boli«. Ta pristop deluje redkeje, saj dolgoročno ne morejo
dvigniti dovolj, da bi sprožili rast mišic. Le dvigovalci uteži, ki so
že tako močni ali uporabljajo dodatke, lahko gradijo mišice, tako da
delajo predvsem izolacijske vaje (le vaje za biceps ali prsne mišice).
Osebni trener Nejc Kofler, v sodelovanju s katerim smo pripravili
vsebino članka, pojasnjuje, da se mišična masa povečuje, ko
dvigujemo težka bremena in naredimo 8–12 ponovitev. Nato sledi
premor dolg približno 1 minuto in pol. Kar ponovimo 3–4 krat. Za
1 mišično skupino moramo narediti vsaj 3 vaje.

ZAČNI Z MAJHNIM IN NE OBUPAJ
Ali poznate to anekdoto o šestkratnem zmagovalcu Olimpijskih
iger? V Stari Grčiji je živel Milo of Croton, ki naj bi za Olimpijske
igre treniral tako, da je na hrbtu vsak dan prenašal telička.
Teliček je rasel in tudi Milo je vsak dan nosil težjo »utež«. Rezultat
je bil, da je Milovo telo postalo močnejše in večje.
ZGRADITE TEMELJE
Pridobivanje mišične mase je povezano z aktivacijo mišičnih
vlaken. Pomembno je, da jih aktiviramo čim več, kar dosežemo
tako, da najprej aktiviramo najmanjša mišična vlakna
(tipa I – počasna mišična vlakna, ki se kasneje utrudijo in lahko
prenašajo manjša bremena dlje časa), z lažjimi aktivnostmi in
vsakodnevnimi gibi. Nato postopoma dodamo obremenitev

– povečamo težo uteži in ponovitve – s tem se aktivirajo tudi
mišična vlakna tipa II. Ta so sposobna proizvesti eksplozivno in
veliko energije, vendar se hitreje utrudijo.
Če »danes« ne morete dvigniti več, kot ste lahko prejšnji mesec (ali
leto), potem ne gradite mišične mase.
Vendar gradnja mišične mase poteka po korakih, saj brez
temeljev ne morete zgraditi izklesanega telesa. Za uspeh se
morate na začetku posvetili osnovam:
• osnove velikosti: Ne morete »pumpati« mišic, če jih niste
zgradili. Mišično maso je potrebno najprej povečati,
preden jo lahko definirate z izolacijskimi vajami in dieto za
zmanjševanje nivoja maščobe v telesu (t.i. »cutting diets«).
• osnove oblike telesa: S slabo držo je težko dvigovati
težke uteži. Pravilna drža prispeva k povečani varnosti in
učinkovitosti dvigovanja uteži ter poveča vašo moč in
lahko dvigujete težje uteži. Pomembno je, da ohranite funkcijo
telesa tako kot vam je bila dana. Zaradi povečane mišične
mase ne smete izgubiti gibljivosti, kar lahko uravnavate z
razteznimi vajami.
• osnove moči: Začnite z lažjimi utežmi in se osredotočite le
na volumen in ponovitve, tako boste nadgradili svoje zmožnosti.
Moči in velikosti prav tako ne morete pridobiti z izolacijskimi
vajami, saj so uteži lahko prelahke. Izbrati bi morali vadbo s
kompleksnimi vajami, pri katerih sodeluje večje število

mišičnih skupin, da pridobite moč in težo. S pridobljeno močjo
pa lahko z izolacijskimi vajami dvigujete težje uteži ter
izklesate mišice.
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TRAIN HERE

A = REASONABLE: »START TOO LIGHT.«
B = CONSISTENT: »DON'T MISS WORKOUTS.«
C = IMPROVEMENT: »MAKE TINY GAINS.«
VIDNE SPREMEMBE Z IZBIRO KAKOVOSTNEGA TRENINGA
Izziv je v tem, da na začetku vse deluje in lahko pridobivate moč
z vajami z visokim številom ponovitev, vendar na dolgi rok ne
boste mogli več hitro graditi mišične mase. Zakaj? Telo vas bo
ustavilo, saj niste zgradili temeljev.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu maju

Več o športu na
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Na tej točki ljudje, ki začnejo nazadovati ali se jim zdi da ne morejo
več napredovati, pripisovati to svojim genom in starosti. Nekateri
začnejo kupovati in v svoje telo vnašati še več dodatkov.
Za povečanje teže v obliki mišične mase, spremenite vsake
3–5 tednov razpon ponovitev vaj, da se izognete stanju
brez napredka. S kompleksnimi vajami (počepi, mrtvi dvigi,
sklece, dvigovanje na drogu …) je lažje postopoma nalagati
težo. Obenem se s tem načinom vadbe mišice gradijo bolj
simetrično, saj je vadba usmerjena v več mišic hkrati. Ob tej vadbi
telo vadi, tako kot se je navajeno premikati ob vsakdanjih gibih, saj
zunaj telovadnic ne uporabljamo le ene skupne mišic, ampak se naše
telo premika kot celota.
MIŠICE POTREBUJEJO REGENERACIJO
Mišice se ne morejo obnoviti, če vsak dan trdno trenirate in tudi
vaša motivacija se lahko zruši. Dovolite si 3 dni na teden za
regeneracijo in poskrbite za vnos zadostnih količin vode, hrane
in spanca.
OSREDOTOČENOST NA NAPREDEK
Ob odločitvi za povečanje mišične mase, si morate zastaviti
cilj in redno spremljati vaš napredek. Vaše telo ne bo
zgradilo mišic, če mu na podate razloga. Najboljši način je,
nadgrajevanje zahtevnosti in doslednost.
Na začetku vadb dvigovanja uteži, večina moških lahko pridobi
0,25 kg puste mišice na teden. Ob predpostavki pravilne
prehrane in doslednosti. Pridobivanje mišične mase se po

Recenzija: Alenka Šantavec, Center za socialno delo Maribor, Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PREOBRAZBA SE ZAČNE S PREHRANO
Tudi pri prehrani se je sprememb potrebno lotiti premišljeno in
postopoma ter redno spremljati napredek. Če opazite, da se
vaša telesna masa ne povečuje, postopoma povečajte vnos kalorij
(na dan zaužite dodatnih 200–300 kalorij). Vendar ni pomembna le
količina zaužitih kalorij, ampak tudi vir kalorij.
Pri povečanju deleža mišične mase ali čvrste postave, je vnos
beljakovin nepogrešljiv, saj so beljakovine osnovni gradniki
mišičnega tkiva. V vsak obrok vključite kvaliteten vir beljakovin:
pusto meso, ribe, jajca in mlečni izdelki.
Posezite po polnovrednih hranilih in se izogibajte predelani
hrani. S prevelikim vnosom kalorij iz napačnih virov, lahko hitro
pridobite preveč maščobe v telesu. Vendar vseh kalorij ne morete
zaužiti le z beljakovinami, zato poskrbite za vnos kompleksnih
ogljikovih hidratov: sladki krompir, ovseni kosmiči, rjavi riž …
Redno prehranjevanje mora postati del vašega vsakdana.
Vsak dan zaužijte 5–6 obrokov, vsake 2–3 ure, zato da v vaše
telo stalno vnašate hranila ter spodbujate telo k metabolizaciji in
gradnji mišic.
Viri: aktivni.si, runnersworld.si, stronglifts.com, popolnapostava.com, agileleanlife.com, jamesclear.com.

KORAKI DO ŠTIPENDIJE
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
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prvem letu rednih in doslednih treningov upočasni. Pri tem
velja omeniti, da nekateri lahko pridobijo več, na primer najstniki
zaradi višjega testosterona in zelo suhi, saj so začeli s prenizko
težo. Osebe, ki so v preteklosti že dvigovale uteži, ravno tako hitreje
pridobijo mišično maso, zaradi spomina mišic.

Dodeljujejo jih osebam s statusom študenta, ki izpolnjujejo splošne
pogoje, ki so določeni v 11.–13. členu Zakona o štipendiranju
(ZŠtip-1). Pridobijo jo tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana v preteklem letu, pred vložitvijo vloge, ne
presega 1.104,33 € na družinskega člana v istem obdobju (od 1.
6. 2022 dalje). Višina osnovne državne štipendije je odvisna od
povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in lahko
znaša od 54,23 do 224,51 € mesečno. Poleg osnovne štipendije
je mogoče pridobiti tudi različne dodatke, in sicer za uspeh (17,41–
40,96 €), za bivanje (85,93 €) ter za posebne potrebe (53,71 €).
Združljivost različnih štipendij: državna štipendija +
sofinancirana kadrovska štipendija / štipendija za deficitarne
poklice / nekatere štipendije Ad Futura.
Kako do državne štipendije: Obrazec Vloga za uveljavljanje
državne štipendije za dijake in študente je dosegljiv na spletni strani

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1496,
oddate jo lahko preko portala e-uprave, pošljete (priporočeno)
po pošti ali pa jo vložite pri pristojnem centru za socialno delo,
kadarkoli med letom. Vlogo morajo oddati tudi študenti, ki se v
študijskem letu 2022/2023 vpisujejo v 1. letnik fakultete, tudi če
so prejemali državno štipendijo za srednješolsko izobraževanje, in
sicer septembra, da jim bo pravica priznana od 1. oktobra 2022
dalje. Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju:
otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek,
državna štipendija.
Kako podaljšati štipendijsko razmerje: Na prehodu
iz srednješolskega na visokošolsko oz. višješolsko
izobraževanje ter pri prehodu iz I. na II. bolonjsko stopnjo je
treba oddati novo vlogo za državno štipendijo, ker gre za
novo štipendijsko razmerje. Torej ko štipendist zaključi določeno
raven izobraževanja (srednjo šolo) se štipendijsko razmerje izteče in
štipendist ni več v štipendijskem razmerju. Za uveljavljanje dodatka
za bivanje mora študent priložiti kopijo najemne pogodbe.

Vlogo morajo vložiti tudi tisti, ki pravico uveljavljajo prvič ali
jim je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena. Za nadaljnje
prejemanje državne štipendije v višjih letnikih (od 2. letnika naprej)
ni treba več oddajati vloge. Center za socialno delo bo o nadaljnjemu
prejemanju odločil po uradni dolžnosti. V kolikor bo potreboval
podatke o ocenah, bo študenta povabil, da jih predloži.
Mirovanje in prenehanje: Državna štipendija lahko miruje od
enega do treh študijskih let (odvisno od razlogov za mirovanje in
ne več kot eno leto v nepretrganem trajanju na posamezni ravni
izobraževanja, izjema je mirovanje zaradi cenzusa in mirovanje
zaradi opravičljivih razlogov); če po tem ne izkažete izpolnjevanja
pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje
preneha. Štipendijo pa je treba vrniti, če letnik ni uspešno zaključen.
Prav tako je treba vrniti štipendijo, če štipendist ne diplomira/
magistrira do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po
zaključnem letniku.
ZOISOVA ŠTIPENDIJA
Štipendije so namenjene nadarjenim in nadpovprečno uspešnim
vlagateljem. Za štipendijo lahko zaprosite tisti študenti, ki
izpolnjujete splošne pogoje, ki so določeni v 11.–13. členu Zakona
o štipendiranju (ZŠtip-1), ste dosegli izjemni dosežek IN hkrati
izkazujete tudi ustrezen uspeh iz predhodnega šolskega leta
(povprečna ocena najmanj 4,10 ali zlata matura). Za štipendiranje
se izberejo vlagatelji, ki izkažejo višje število točk za izjemne
dosežke. Če ima več vlagateljev enako število točk za izjemne
dosežke, se za izbor med temi vlagatelji uporabi še druga merila
(višje število točk pri maturi in potem še višja povprečna ocena),
do porabe sredstev. Osnovna višina Zoisove štipendije za študenta
znaša 150,38 € mesečno (za izobraževanje v tujini pa 300,77 €
mesečno), pridobiti je možno dodatek za bivanje, ki znaša 85,93
€ mesečno in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami,
ki znaša 53,71 € mesečno. Ne glede na to, da ste v srednji
šoli morebiti že prejemali Zoisovo štipendijo, morate na
prehodu na dodiplomski študij skladno z javnim razpisom
ponovno pridobiti pravico do Zoisove štipendije, kar
pomeni, da oddate vlogo za dodelitev Zoisove štipendije.
Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije za študijsko leto 2022/2023
morate oddati najkasneje do 10. 10. 2022.

dosežkov oziroma se le-ti zaradi ekonomičnosti postopka
ne bodo preverjali. Vsak štipendist mora sam pravočasno oddati
vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo
prejemati brez prekinitve, ker javnega razpisa za nadaljnje
prejemanje ni. Vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove
štipendije morate oddati pred začetkom študijskega leta
(do 30. septembra), sicer vam bo štipendija mirovala oziroma
boste do štipendije upravičeni s prvim dnem naslednjega meseca
tekočega študijskega leta od oddaje vloge. Vlogo najdete na spletni
strani javnega sklada – vloga za nadaljnje prejemanje
Zoisove štipendije po ZŠtip-1.
KADROVSKA ŠTIPENDIJA
Dodelujejo jih delodajalci glede na načrtovane kadrovske potrebe
v organizaciji, prav tako določijo višino štipendije in posebne
pogoje. Država kadrovske štipendije tudi sofinancira – v tem
primeru mora štipendist izpolnjevati pogoje 11.–13. člena ZŠtip-1,
štipendija pa ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov
za četrti dohodkovni razred (trenutno 118,16 €). Ne glede na to,
je kadrovska štipendija v povprečju višja kot državna
ali Zoisova štipendija. Glede na razpoložljive podatke znaša
povprečna višina kadrovske štipendije za študente med 300 in
400 € mesečno.
Kako do kadrovske štipendije? Enotni seznam razpoložljivih
kadrovskih štipendij objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije (javni sklad) na podlagi
potreb, ki so jih skladu dolžni posredovati vsi delodajalci. Objavljene
so na spletni strani www.srips-rs.si, v zavihku Izmenjevalnica.
Kadrovske štipendije, za katero delodajalci prejmejo sofinanciranje
s strani države, so objavljene tudi na spletnih straneh regionalnih
razvojnih agencij (RRA), ki imajo javno pooblastilo v regiji za
dodeljevanje sofinanciranja kadrovskih štipendij. Nekateri
delodajalci svojo ponudbo kadrovskih štipendij objavljajo tudi na
svojih spletnih straneh, v lastnih glasilih ali različnih medijih, morajo
pa te potrebe javiti tudi javnemu skladu. O možnosti pridobitve
kadrovske štipendije se je najbolje pozanimati neposredno pri
delodajalcih – tudi delodajalci, ki niso razpisali kadrovskih
štipendij, se lahko na pobudo potencialnega štipendista naknadno
odločijo za štipendiranje.

jun. ŠTUDENTSKO DELO, DENAR

mMestomladih.si

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu juniju

Več o študentskem
delu in denarju na

Združljivost različnih štipendij: Zoisova štipendija + kadrovska
štipendija (če kadrovska štipendija to dopušča) / štipendija za
deficitarne poklice / nekatere štipendije Ad Futura (za študijske
obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja)
Kako do Zoisove štipendije: Za prvo dodelitev je treba vlogo
oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (javni sklad)
objavi na svoji spletni strani www.srips-rs.si (vsako leto do konca
meseca junija).
Kako podaljšati štipendijsko razmerje: Za nadaljevanje
štipendiranja v višjem letniku je treba, poleg splošnih pogojev,
izkazati vpis v višji letnik IN doseženo povprečno oceno
najmanj 8,50 ali vsaj en ustrezen dosežek. Ob izkazovanju
zahtevane povprečni oceni ni treba uveljavljati še izjemnih
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu juniju

jun. ŠTUDENTSKO DELO, DENAR

Več o študentskem
delu in denarju na

mMestomladih.si

Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, vam
mora štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno
opravljanje prakse, po zaključku vašega izobraževanja
pa vas mora v roku dveh mesecev zaposliti za najmanj
eno leto.
DRUGE ŠTIPENDIJE
Štipendije razpisujejo tudi fundacije, občine in druge
organizacije. Običajno so informacije o štipendijah objavljene na
spletnih straneh štipenditorja, lahko tudi v medijih, velikokrat tudi
na spletnih straneh Javnega sklada. Spremljajte spletno stran svoje
občine, razpis za štipendije je po navadi objavljen avgusta ali na
začetku septembra.

Recenzija: Alenka Šantavec, Center za socialno delo Maribor, Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vira: https://www.srips-rs.si/stipendije, https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/.

5 POJASNIL NA VPRAŠANJA ŠTUDENTOV
O ŠTIPENDIJAH
1. KAJ SE ZGODI S ŠTIPENDIJO, ČE NE NAREDIM LETNIKA?
Če študent letnika ne opravi in se ponovno vpiše v isti letnik (istega
ali drugega) izobraževalnega programa (ponavlja), štipendija
miruje in se ne izplačuje. Če po letu mirovanja štipendije študent
izkaže ponovno izpolnjevanje pogojev za prejemanje štipendije, se
štipendija ponovno izplačuje, če je napredoval v višji letnik, sicer
štipendijsko razmerje preneha. Če študent po letu mirovanja ne
izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije po ZŠtip-1,
štipendijsko razmerje preneha in je prejeto štipendijo
za nedokončan letnik dolžan vrniti (obstajajo izjeme zaradi
starševstva, opravičljivih zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih
in socialnih okoliščin ter zaradi višje sile).
2. KAJ SE ZGODI S ŠTIPENDIJO, ČE SE ŽELIM PREPISATI?
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KORISTNE POVEZAVE
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije: www.srips-rs.si
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
www.mizs.gov.si
Seznam centrov za socialno delo: www.scsd.si/seznamcentrov-za-socialno-delo.html

Sprememba izobraževalnega programa je pomembna samo še z
vidika ustreznosti (akreditacija) in napredovanja štipendista (raven,
ki je višja od že pridobljene; višji letnik). Štipendist je še vedno
dolžan sporočiti spremembo izobraževalnega programa.
3. V KATERIH PRIMERIH SE ŠTIPENDIJA VRAČA?
V primerih prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan
štipendijo vrniti za letnik, ki ga ni uspešno zaključil. Štipendijsko
razmerje preneha, če:
• ne izpolnjujete več pogojev za pridobitev štipendije po
ZŠtip-1;
• prekinete izobraževanje, ne zaključite ali se izpišete z
izobraževalnega programa, za katerega ste prejemali štipendijo;
• spremenite izobraževalni program in na novem
izobraževalnem programu niste upravičeni do nadaljnjega
prejemanja štipendije (za Zoisovo štipendijo to ne velja več);
• pridobite štipendijo na podlagi posredovanih
neresničnih podatkov;

• pridobite drugo štipendijo, ki ni združljiva s štipendijo, ki jo
že prejemate;
• po mirovanju štipendijskega razmerja ne izpolnjujete
pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije (npr. se ne
vpišete v višji letnik);
• ne dokončate izobraževalnega programa do 30.
septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku;
• sklenete pogodbo o zaposlitvi, se samozaposlite ali pridobite
status brezposelne osebe pred zaključkom izobraževanja;
• odpoveste štipendijsko razmerje.
4. KAJ SE ZGODI S ŠTIPENDIJO, ČE PAVZIRAM?
V kolikor prekinete izobraževanje – tj. izguba statusa, štipendijsko
razmerje preneha. V primeru prenehanja štipendijskega razmerja
je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno
zaključil. Če med letom izgubite status študenta (npr. se izpišete) in
vam je dovoljeno opravljanje študijskih obveznosti, morate do konca
študijskega leta opraviti vse obveznosti, sicer morate štipendijo
vrniti. Štipendijsko razmerje lahko zaradi tega, ker štipendist ne
napreduje v višji letnik, miruje le eno študijsko leto.
5. KAKŠNI SO POGOJI ZA PREJEMANJE ŠTIPENDIJE
NASLEDNJE ŠTUDIJSKO LETO?
Za nadaljnje prejemanje državne štipendije se morate vpisati v
višji letnik in izpolnjevati ostale splošne pogoje (cenzus,
status). V primeru izpolnjevanja pogojev se vam pri državni
štipendiji ponovno odmeri višina štipendije in morebitnih dodatkov.
Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa se morate
prav tako vpisati v višji letnik ter izkazati v preteklem študijskem
letu povprečno oceno najmanj 8,50 ALI pa imate en
izjemni dosežek, kot jih opredeljuje 24. člen ZŠtip-1, ter
izpolnjevati splošne pogoje.
Vira: https://www.srips-rs.si/stipendije, https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/.

ŠTUDENTSKO DELO: POZNAJTE TEMELJNA
PRAVILA
Široka ponudba študentskih del omogoča, da lahko razvijate številna
znanja in kompetence. Bodite prilagodljivi za različne situacije,
soočili se boste z raznovrstnimi delovnimi okolji, nalogami in
kolektivi. Pilili boste jasno komunikacijo, sposobnost timskega
dela in učinkovito prilagajanje spremembam, kar je visoko cenjena
kompetenca na trgu dela. Študentsko delo vam lahko pomaga na
poti do sanjske zaposlitve oz. pri oblikovanju kariernih priložnosti,
saj navezujete dragocena poznanstva in razvijate ciljno usmerjena
znanja. Ko odkrijete vašo želeno pot, si poiščite ustrezno študentsko
delo na vašem področju, da nadgradite svoje znanje tudi v praksi.
ŠTUDENTSKO DELO LAHKO OPRAVLJAJO:
• študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v
Sloveniji ali v tujini,
• izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki so mlajši od
26 let.
• tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo
študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.
Vpišete se lahko v katerikoli študentski servis ali v več hkrati. Način
prijave se med študentskimi servisi nekoliko razlikuje, lahko poteka
preko spletne strani (obrazca), maila ali telefona, preko aplikacije
ali osebno. Študentski servisi spodbujajo izbiro elektronskih poti, ne
le da boste sami prihranili čas, storitve so urejene enako učinkovito.
Ko ste enkrat vpisani v študentski servis, pridobijo le-ti podatke
direktno iz šol/fakultet (Baza EVŠ in CEUVIZ). Vendar podaljšano
članstvo še ne pomeni tudi podaljšanih napotnic, zato morate ob
začetku šolskega oz. študijskega leta podaljšati tudi napotnice oz.
naročite nove, za delodajalce pri katerih trenutno delate.

Ko izberete študentsko delo, se nanj prijavite kot je zapisano v
oglasu (nekateri delodajalci prijave zbirajo na mail, drugi izključno
preko študentskega servisa, tretji preko drugih obrazcev (npr.
izpolnite vprašalnik), ustno po telefonu ipd. Bodite dosledni in
upoštevajte zapisano, saj že s tem potencialnemu delodajalcu
podate prvo informacijo o sebi.
S ponudnikom dela ne opredelite le urne postavke, ampak tudi
pogoje dela, trajanje, rok plačila oz. kdaj lahko pričakujete plačilo.
Priporočljivo je skleniti pisni dogovor. Preverite urno postavko, ki
so jo zapisali na oglasu, ter ali je le ta bruto ali neto. Dogovorite se

Pozanimajte se. kako je v primeru neplačila. Študentski servis je
posrednik oz. mediator med dijakom oz. študentom in ponudnikom
in lahko večino primerov uspešno reši. Povprašajte jih ali zalagajo
plačila (npr. nekateri študentski servisi za določena podjetja, s
katerimi imajo dobre izkušnje in so redni plačniki, založijo plačilo,
to pomeni da vi dobite denar takoj ko pridobijo napotnico), preverite
pritožbe za posamezno podjetje in kako navadno urejajo morebitne
težave.
Napotnico naročite pred pričetkom dela. Študentski servisi
ponujajo različne možnosti naročila napotnic, preko spletne strani
oz. spletnega obrazca, aplikacije, ali jih preprosto pokličete in
vam izdajo napotnico. V kolikor začnete z delom, preden naročite
napotnico, tako vi kot delodajalec tvegata globo s strani inšpektorja,
saj delate na črno. Pred pričetkom dela podjetje še preverite na
spletni strani www.neplacniki.info, na kateri so zbrana podjetja, ki
zamujajo s plačilom več kot 60 dni.
Minimalna urna postavka: 6,17 € bruto (5,21 € neto).
Urne postavke objavljene v oglasih za študentsko delo so navadno
neto zneski. Torej plačilo, ki ga dijak ali študent dobi nakazanega
na bančni račun. Medtem ko bruto znesek vključuje še prispevke,
ki jih mora plačati podjetje, ki je študenta najelo. Med njimi je 15,5
% prispevek za dijakovo ali študentovo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Preko tega prispevka se vam študentsko delo šteje
v pokojninsko dobo (pogovorno delovno dobo, vendar bodite
pozorni na razlikovanje)*, ampak glede na znesek plačanega
prispevka in ne glede na količino dela.
*POKOJNINSKA DOBA: Z opravljanjem dela preko študentske
napotnice pridobite pokojninsko dobo, ki se vam bo upoštevala,
ko se boste upokojili. Torej, ko se boste upokojevali, se vam bodo
seštele vse pokojninske dobe, tako tiste pridobljene s študentskim
delom kot tiste z redno zaposlitvijo. Torej, prispevki, ki se odvajajo
dijakom oz. študentom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so
le prispevki za pokojninsko dobo.
DELOVNA DOBA: Pridobite jo z delom v rednem delovnem razmerju.
Primer: Dijak ali študent dela za plačilo 7 € bruto 5 ur na teden. V
enem mesecu je bruto znesek 140 € za 20 opravljenih ur. Dijaku ali
študentu to prinese 4 dni pokojninske dobe, v celotnem šolskem ali
študijskem letu pa 1 mesec in 6 dni.
* Izračuni o delovni oz. pokojninski dobi so zgolj informativne narave, saj se spreminjajo glede na
zadnji javno objavljen podatek o povprečni plači.

Strokovnjakinji: Melanie Buhin, Študentski servis, d.o.o.,
Veronika Gerbic, e-Študentski Servis

Ponudbo študentskih del spremljajte na spletnih straneh
študentskih servisov, lahko vas o ponudbi obveščajo na elektronski
naslov, preko družbenih omrežjih ali na spletnih straneh podjetij.
Če imate že izbrano podjetje, pri katerem bi se želeli v prihodnosti
zaposliti, a trenutno nimajo razpisanih mest, jih sami kontaktirajte
in povprašajte, ali v določenem oddelku iščejo pomoč študenta za
kakšna opravila (administrativna dela, lažja fizična dela, pakiranje,
etiketiranje, družbena omrežja). O izbiri študentskih del pa vam
lahko svetujejo tudi po telefonu ali osebno na študentskem servisu.

tudi, ali ste plačani na delavnik ali na uro – to je pomemben podatek
za vas, če boste morali delati nadure in ali boste zanje plačani.
Nekatera podjetja imajo omejeno število ur, ki jih lahko na mesec
opravi dijak oz. študent.

jun. ŠTUDENTSKO DELO, DENAR

mMestomladih.si

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu juniju

Več o študentskem
delu in denarju na
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jul. KARIERA

Več o karieri na

mMestomladih.si

V pomoč pri izračunih so vam lahko spletni kalkulatorji, s katerimi
lahko preračunate bruto – neto znesek oz. izračun višine
nakazila na vaš bančni račun. Pri višini zaslužka bodite pozorni,
da v kolikor zaslužek presega 400 € prosite za razdelitev na več
zneskov (plačil), saj se od zneskov višjih od 400 € plača akontacija
dohodnine v višini 22,5 % davčne osnove (torej se vaš zaslužek
zmanjša za 10 %).

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu juliju

Primer zaslužka 140 €
Bruto znesek:

140 €

Tvoj prispevek za PIZ (15,5 %):

21,70 €

Tvoj neto dohodek (dobiš na račun):

118,30 €

Strošek delodajalca (brez DDV):

187,24 €

Tvoja delovna doba:

4 dni

Ko vas starši ne bodo uveljavljali kot vzdrževanega člana, boste
lahko uveljavljali še posebno olajšavo (3.500 €) in splošno olajšavo
4.500 € + (19.261,43 € – 1,40427 x skupni dohodek za zaslužek
do 13.716,33), 4.500 € za zaslužek nad 13.716,33 €. V enem letu
boste lahko, če bodo izpolnjeni vsi pogoji zaslužili največ 12.684,00
€ bruto oz. 11.957,72 € neto (velja za leto 2022).
Ko z delom začnete imejte v mislih, da je točnost prva odlika
pri opravljanju kakršnega koli dela. Sledite navodilom delodajalca
oz. nadzornika. Če nečesa ne veste, se nikakor ne bojte postavljati
vprašanj. Pri delodajalcu ste ne le zato, da se nekaj naučite in
pridobite nove spretnosti, ampak tudi, da svoje delo opravite
korektno. Vsak dan si zapišite, kakšno delo ste opravljali in koliko
ur. Če delo, ki ga opravljate, ni delo, za katerega ste se dogovorili na
začetku, to delodajalcu vljudno omenite in poskušajte najti skupno
rešitev za nadaljevanje sodelovanja.

PRVI KARIERNI KORAKI ŽE OD 1. LETNIKA
Če boste že med študijem navezovali stike, raziskovali različna
delovna mesta in si oblikovali sliko vaše idealne kariere, boste že
prehodili nekaj stopničk do uspešne kariere. Bodite fleksibilni in
ustvarjalni ter polni delovne vneme.
NAČRTUJTE
Naredite si kratkoročni (letni) načrt, ki naj vsebuje vse karierne cilje,
ki jih želite izvesti v tekočem študijskem letu, in dolgoročen seznam
želja, ki jih boste postopoma spreminjali v cilje in načrte.
•
•
•
•
•

Izberite si vsaj en projekt na fakulteti, ki se dotika
vaše študijske smeri, in aktivno delajte na njem.
Redno spremljajte razpise za študijske prakse v tujini
in se ob priložnosti prijavite na kakšno, saj vam bo ta dobra
referenca in delovna izkušnja v prihodnje.
Postanite tutor in olajšajte študij naslednji generaciji
brucev ali pa tujim študentom.
Če nameravate delati preko študentskih servisov, izbirajte
taka dela, ki se dotikajo vaše strokovne izobrazbe
ali zanimanj, ki bi jih radi razvili in poklicno uporabljali.
Pridružite se prostovoljni organizaciji, študentskemu
društvu svoje regije ali področja svojega študija.

KAKO NAČRTOVATI KARIERO
Če še nimate točno izoblikovane ideje o tem, kaj bi radi postali, ne
skrbite, niste edini. Tudi ni nujno, da bo ideja o vašem sanjskem
poklicu čez nekaj let enaka, kot je danes. Zato izkoristite študentska
leta za obštudijske dejavnosti in študentsko delo. Spoznavali boste
različna delovna okolja in odkrivali, kaj je tisto, kar vas najbolj
pritegne in najbolj veseli.
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Ker ste mlajši od 26 let, in če vas starši uveljavljajo kot vzdrževane
družinske člane, lahko zaslužite 3.969,79 € neto (velja za leto
2022). V kolikor je znesek višji je dohodnina 16 % od zneska
preseganja.

Če študirate angleščino, ste lahko tudi predstavnik za odnose z
javnostmi, če ste sociolog, še ne pomeni, da ne morete biti novinar.
Tudi študenti naravoslovnih smeri vedite, da je ena raven strokovna,
druga pa splošna, ki se dotika področij, kot je način komunikacije in
s tem povezane socialne spretnosti, organizacijske spretnosti, način
spoprijemanja z izzivi. Obe ravni sta pomembni.
Vaša osebnost je eden ključnih elementov pri usmerjanju in
specializaciji znotraj študija, zato imejte stalno v mislih lastne
preference in lastnosti ter možnosti nadaljnjega dela na vašem
področju. Poskrbite, da boste čim bolj razgledani in poti
vam bodo na široko odprte.
MITI ŠTUDENTOV O KARIERNI POTI
1. Končal sem študij, kje je služba: Nihče vas po koncu
študija ne bo čakal s službo ali jo poiskal namesto vas. Poznajte
vaše prednosti, kako se razlikujete od vseh ostalih. Že med študijem
se ozirajte za potencialnimi službami in poskušajte najti študentsko
delo v podjetju, kjer se želite zaposliti.
2. Ena služba za celo življenje: To redko pomeni, da na svoji
karierni poti tudi napredujete in se razvijate. Poslovni svet je
nestabilen, bodite pripravljeni na to, da zamenjate službo vsaj od
5- do 10-krat v različnih podjetjih in na različnih pozicijah, lahko
tudi na istem področju.
3. Kočno sem konec z učenjem: Vsak dober zaposleni ve, kaj
se dogaja na njegovem področju v tujini, kaj so novosti. Tedensko
si vzemite uro za branje o svoji branži in izpopolnjujte svoje znanje.
Vlagajte vase na različnih področjih, tudi če niso direktno povezana
s študijem.

RAZŠIRITE OBZORJA Z MOBILNOSTJO
KLJUČNI NASVET: POJDITE!
Skok v neznano, stran od družine in prijateljev, v tujo državo, kjer
govorijo tuj jezik in kjer nikogar ne poznate, se lahko zdi strašljiv.
Velika verjetnost pa je, da bo to najboljša izkušnja v vašem življenju!
Prav obdobje študija je izvrstna priložnost, ko lahko nekaj časa
preživite v tujini in si naberete neprecenljiva znanja, izkušnje in tudi
prijatelje. Mobilnost vas zagotovo spremeni – na bolje.
DO PRVIH INFORMACIJ NA SVOJI FAKULTETI
Začnite tam, kjer ste »doma«. Na svoji fakulteti (mednarodna
pisarna / referat) se pozanimajte, katere gostujoče fakultete (ali
podjetje) si lahko izberete. Vsaka fakulteta ima namreč seznam
držav in tujih fakultet, na katere lahko odidete na izmenjavo.
Pogovorite se s študenti, ki so se vrnili iz tujine, in tujimi študenti,
ki so trenutno na fakulteti; vprašajte profesorje, ki so že predavali
na izbrani instituciji, in oglasite se v mednarodni pisarni, kjer imajo
največ informacij.
Poleg prvih dveh nasvetov, vam zaupamo še enega
pomembnega: LE POGUMNO!

Če vas tujina vsaj malo zanima, potem je del odločitve že sklenjen.
Mobilnost vam bo prinesla neprecenljive izkušnje, znanje in nova
poznanstva. Ne izpustite te priložnosti!
VAŠA ERASMUS+ MOBILNOST
Kako točno zgleda mobilnost? Pripravili smo pregled z vsemi
najpomembnejšimi koraki.
ZA ZAČETEK - PREDEN ODIDETE NA MOBILNOST
1. korak: Biti morate vpisani/a na fakulteto oz. višjo šolo.
2. korak: Preglejte razpis na svoji fakulteti in si izberite državo in tujo
fakulteto, na katero bi želeli oditi. Na domači fakulteti se prijavite na
Erasmus+ razpis (navadno je razpis objavljen na začetku študijskega leta).
3. korak: Podpišite učni sporazum (ali sporazum za prakso), z vsemi
predmeti, ki jih boste opravili v tujini. Po tem prejmete prvi del Erasmus+
štipendije.
4. korak: Opravite jezikovni tečaj, uredite zavarovanje in spakirajte
kovčke.

OD
MO HOD N
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ST

STE NA MOBILNOSTI IN
ŠTUDIRATE/OPRAVLJATE
PRAKSO.
In ob tem uživate. :)

ZA KONEC – KO SE VRNETE IZ MOBILNOSTI
1. korak: Na svojo fakulteto prinesite potrdilo o
izpitih in mobilnosti oz. potrdilo o praksi.
2. korak: Izpolnite ankete in opravite zaključni
jezikovni tečaj.
3. korak: Prejmete drugi del Erasmus+ štipendije.
4. korak: Ste dober Erasmus+ ambasador in
navdušujete druge študente za mobilnost. Načrtujete
pa tudi že svojo naslednjo. ;)

Strokovnjakinja: Maja Peharc, svetovalka na CMEPIUS

6 POJASNIL ZA VEČ POGUMA
1. Vas zanima študij na Islandiji, vendar ne znate
islandščine? Erasmus+ vas bo naučil islandščine (vsaj toliko,
da boste našli trgovino ali naročili kosilo v restavraciji), saj imate
možnost brezplačnega tečaja večine evropskih jezikov. S
tečajem začnete pred odhodom na mobilnost, uporabljate pa ga
lahko ves čas trajanja mobilnosti. Na voljo so tudi tečaji pogosto
govorjenih jezikov, kot sta angleščina in nemščina. Program vas
torej opremi z jezikom, ki ga boste potrebovali.
2. Vas skrbi, da boste morali ponavljati letnik? Erasmus+
poskrbi, da se vam predmeti, ki jih opravite v tujini, na
domači fakulteti priznajo in vam jih ni treba ponovno
opravljati. To se boste dogovorili še preden odidete na
mobilnost in zapisali v posebnem sporazumu (t. i. learning/
training agreement). To pomeni, da vam določenih predmetov
doma ne bo treba ponovno opravljati in če vse obveznosti
uspešno opravite, normalno napredujete v višji letnik.
3. Kako financirati življenje v tujini? Erasmus+ vam omogoči
prejemanje mesečne štipendije, s katero si sofinancirate
pot in bivanje v tujini. Višina mesečne štipendije je odvisna od
tega, v katero države odhajate, giblje pa se med 400 € in 600 €
mesečno. Štipendija se navadno prišteje k ostalim (npr. Zoisovi
štipendiji, državni štipendiji), če jih že prejemate. Erasmus+
mesečne štipendije se izplačajo v dveh delih; večji del pred
odhodom na mobilnost, preostanek pa po uspešno opravljeni
mobilnosti. Štipendijo morate vrniti, če mobilnosti ne opravite.
4. Menite, da je Erasmus+ namenjen le zabavi? Erasmus+ je
predvsem neverjetna priložnost, da se v tujini naučite stvari,

ki se jih doma ne morete, spoznate svojo izbrano stroko
v drugem okolju in z drugih vidikov. Razvijete mrežo
poznanstev v tuji državi in si odprete veliko novih priložnosti
za v prihodnje. Prepričani smo, da se boste ob tem tudi družili in
zabavali; vse skupaj pa bo predvsem nepozabna dogodivščina.
5. »Ali je res, da sem v tujini prepuščen sam sebi?«
Samostojnost je že potrebna, ampak v Erasmus+ programu niste
nikoli zares sami. Obkroženi boste z drugimi mednarodnimi
študenti_kami in študenti_kami slovenskih fakultet, ki so
izbrali isto ustanovo, poleg tega pa mednarodne pisarne v tujini
velikokrat organizirajo različne aktivnosti: srečanja, izlete,
druženja itn. Kontakt ohranite tudi z domačo mednarodno
pisarno, ki vam bo prav tako lahko na daljavo svetovala ob
morebitnih vprašanjih.
6. »Se z Erasmus+ lahko odpravim tudi v države izven
Evrope?« Erasmus+ vas lahko pelje tudi v Afriko ali v Južno
Ameriko – če je le tam študij ali praksa za vas. Tudi za mobilnost
v druge dele sveta so pravila enaka, vse pa je odvisno od tega,
ali ima vaša fakulteta partnerje iz teh držav. Preverite v
mednarodni pisarni ali referatu!
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Mobilnost ali izmenjava je obdobje (do 12 mesecev) tekom študija,
ki ga študent preživi na študiju ali na praksi v tuji državi. Med
mobilnostjo študentje opravijo del študijskih obveznosti (ali prakso)
v tujini, namesto na domači fakulteti.

jul. KARIERA
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MNENJA ŠTUDENTOV O IZMENJAVI
Tim Ratajc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Država: Švedska
Tip izmenjave: mobilnost z namenom študija
Termin izmenjave: avgust 2021 – februar 2022
»Nenavadno leto je prineslo tudi nenavadno študijsko izmenjavo, ki
je v nobenem primeru ne bi zamenjal. Ob prihodu za Švedsko sem
doživel pravi šok, saj je življenje potekalo sorazmerno normalno,
seveda z upoštevanjem vseh priporočil. Večino predavanj smo
vseeno imeli preko spleta, laboratorijske vaje in srečanja študijskih
skupin pa na fakulteti, v manjših skupinah. Najbolj me je presenetil
odnos med profesorji, asistenti in študenti, saj smo bili na nek način
kolegi, ki razpravljajo o znanosti tudi po končanih predavanjih. Tukaj
se nazivov profesor, doktor, gospod ali gospa ne uporablja, saj so si
vsi enakovredni, ne gleda na ozadje – vsi se kličemo po imenih. Že
v prvem tednu smo začeli z aktivnostmi za mednarodne študente in
študente na izmenjavi, kjer smo se spoznali in navezali nove stike.
Ker je bilo druženje v zaprtih prostorih odsvetovano, smo ogromno
časa preživeli v naravi. Skoraj vsak konec tedna smo si organizirali
izlet na plažo, v gozd ali hribe ter poskusili izkoristiti vsak trenutek
dneva. Udeležbo na izmenjavi bi priporočil vsakemu, saj ti pomaga
videti, da se stvari lahko naredijo tudi drugače, pa vseeno delujejo.«
Več vtisov študentov in študentk Univerze v Ljubljani najdeš na:
https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/vtisi/
Metka Belcl, Univerze v Mariboru, Filozofska fakulteta
Država: Španija
Tip izmenjave: mobilnost z namenom študija
Termin izmenjave: september 2019 – februar 2020
»Izmenjava se je začela dobro, let in pot do stanovanja sta potekala
brez težav. Hitro sem ugotovila, da bo glavna ovira jezik. Kljub temu,
da govorim špansko, je situacija popolnoma drugačna v učilnici kot v
resničnem svetu, še posebej, ko si obdan z Andaluzijci, ki so znani po
zelo hitrem govoru in zelo specifičnem naglasu. Čeprav sem vedela,
da bodo vsa predavanja potekala v španščini, me je presenetilo, da
večina profesorjev in študentov ni znala angleško, hkrati pa so od
tujih študentov pričakovali enako mero sodelovanja kot od španskih.
Na začetku izmenjave sem se spraševala, če me bo izkušnja res tako
spremenila, kot vsi trdijo. Čeprav menim, da moja osebnost ostaja
bolj ali manj enaka, sem se od špancev ‘navlekla’ sproščenega
vzdušja in se naučila, da je vsaka težava rešljiva in ni vredna skrbi.
Zame je bilo tudi prvič, da sem dlje časa živela sama in sem pri sebi
opazila kar nekaj lastnosti, ki se jih prej nisem zavedala. Postala
sem tudi bolj spontana in samostojna. Všeč mi je bila svoboda, ki

sem jo imela pri čisto vsakdanjih stvareh, na primer pri izbiri tega,
kaj bom jedla, do tega kdaj bom pospravljala. Kljub temu, da sem
bila vesela povratka domov, sem v mestu resnično uživala in tudi
misel, da bi morda kdaj dlje časa živela v tujini se mi ne zdi več tako
strašna. Še posebej v teh časih, ko so bila potovanja omejena, mesto
precej pogrešam in komaj čakam, da ga lahko ponovno obiščem.
Ostalo mi je toliko lepih spominov na izmenjavo, od večjih dogodkov
do tistih najbolj vsakdanjih, da si ne morem niti predstavljati kako bi
ta semester potekal, če se izmenjave ne bi udeležila.«
Več vtisov študentov in študentk Univerze v Mariboru najdeš na:
https://www.erasmusplus.um.si/
Leon Radolič, Prometna šola Maribor
Država: Avstrija
Tip izmenjave: mobilnost z namenom prakse
Termin izmenjave: julij 2020 – september 2020
»Potek izmenjave se je začel z razgovorom vodje oddelka
programskega inženirstva ter s predstavnikom podjetja. Imeli
so skupen razgovor z vsemi kandidati, ki smo se zanimali za
opravljanje prakse. Po dolgem čakanju na rezultate sem izvedel, da
sem bil skupaj s sošolkama Ines in Anjo izbran s strani podjetja.
Praktično izobraževanje je bilo razdeljeno na dva glavna dela. V
prvem, ki je trajal 7 tednov, smo spoznavali podjetje, sodelavce,
druge oddelke ter se učili o procesih in artiklih podjetja. Podjetje
nam je za trajanje praktičnega izobraževanja dodelilo vso opremo,
ki smo jo potrebovali. Tako smo prejeli računalnik, miško, dodatno
tipkovnico ter nahrbtnik. V drugem delu smo sodelovali v raznih
projektih, tako samostojnih znotraj podjetja kot v tistih »ta
pravih«, ki so bili kasneje poslani strankam. Ker smo bili na oddelku
programskega inženirstva, smo večino časa prebili na sestankih, še
več pa za računalnikom, kjer je bilo naše delo ustvarjanje in urejanje
dokumentacije. Skoraj vsak dan po končanem delu smo se skupaj s
sošolkama odpravili nazaj do študentskega doma in brez postanka
v verjetno najboljši kavarni v mestu ni šlo. Cena kave je sicer malo
dražja kot kje drugje, ampak dobiš točno to, za kar plačaš. Kavarna
je bila na popolni lokaciji, preko ceste sta bila tako trgovina kot
avtobusna postaja, kjer je vozila številka 64, prav tako pa tramvaji,
ki so te lahko zapeljali v center mesta, vse skupaj je bilo slabih pet
minut hoje oddaljeno od študentskega doma. »Pravilno« izpeljana
praksa ti lahko prinese veščine in izkušnje, ki bi jih lahko potreboval
kasneje, lahko pa te v podjetju tudi zaposlijo. Moje mnenje je, da če
že lahko opravljaš prakso, zakaj je ne bi opravljal izven lastne države,
da pridobiš vsaj dragocene življenjske izkušnje.«
Več vtisov študentov in študentk o praksi najdeš na: https://www.unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus+_mobilnost_
za_prakso/vtisi_studentov/, https://www.erasmusplus.um.si/praksa/
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O VSEM SE LAHKO POGOVORITE
Komunikacija je vaš prijatelj, ko pride do nesoglasij nikar ne
obtožujte vsepoprek. Pogovorite se s sosedi in izvedite, kdo se ne
drži dogovorjenega. Mirno mu povejte, naj se bolj potrudi in
zakaj je to v korist vseh. Naj vam ne bo nerodno pristopiti do te
osebe, saj ste vsi prebivalci doma enakopravni. Vendar pristopite z
odprto glavo, saj se ljudje različno odzivamo.
O domskih zadevah se lahko vsi študenti dogovarjate tudi s
predstavnikom študentskega doma na domskih sestankih.
Odsvetujemo vam puščanje listkov in posredna sporočila. Če se
dejanja kljub opozorilom ponavljajo, poiščite rešitev skupaj z
ostalimi (na primer, da umazano posodo po parih dneh daste v
škatlo). Skupne predmete lahko uporabijo tudi študenti iz drugih
nadstropij. Če vam je česa zmanjkalo ali nečesa nimate, najprej
vprašajte. Študentski domovi imajo navadno domsko Facebook
skupino, v kateri lahko za nasvet, izposojo in dar povprašate vse
prebivalce doma.
S sostanovalci se lahko dogovorite za skupen nakup
vsakodnevnih potrebščin (milo, robčki in toaletni papir, čistila).
Na primer vsi prispevate v skupni proračun 2–5 € in določite
skrbnika proračuna, ki tudi opravi nakupe, ali se izmenjujete in vsak
mesec eden od sostanovalcev poskrbi za nakup.
KUHINJA JE NAJBOLJ OBISKAN SKUPEN PROSTOR
Prostor, kjer lahko preizkusite vaše kulinarične spretnosti ali s
svojimi sosedi, cimri in prijatelji gradite prijetne odnose. V kuhinji
je pogosto že nekaj posode, ki jo uporabljajo vsi študenti. Odločite
se, ali boste uporabljali skupno posodo ali raje svojo, ki jo boste
hranili v svoji sobi. V tem primeru boste sami imeli nadzor nad njeno
čistočo in ohranjenostjo.
Omislite si zabojček, v katerem boste posodo lažje prenašali.
Posodo, ki jo najpogosteje uporabljate lahko hranite tudi v kuhinji,
če se tako dogovorite z drugimi oziroma če že imajo takšno navado.
Tako bo uporaba bolj priročna, hkrati ste lahko brez skrbi, če vam
kakšen kos posode primanjkuje.
Čeprav ste novi sostanovalec, vseeno predlagajte svojo rešitev, ki bi
lahko izboljšala organizacijo v majhni kuhinji.
Poskrbite, da bosta prostor in posoda vedno čista
ter pripravljena na uporabo. Pospravite tudi za svojimi
obiskovalci. Če kdo pušča umazano kuhinjo in posodo, ga na to
opozorite, saj se v kuhinji zelo hitro razrastejo bakterije, ki lahko
škodujejo vašemu zdravju. Če imate v skupni uporabi tudi hladilnik,
pazite, da pokvarjeno hrano redno pospravljate, saj se plesen lahko
širi tudi po hrani.

ZNAJDITE SE V KOPALNICI
Do kopalnice navadno vsakega študenta loči nekaj korakov hoje
po hodnikih, zato je praktično uporabljati kopalni plašč in
kopalno obutev (japonke, natikači, copati). V skupni kopalnici
študentskih domov navadno ni omaric, v katere bi shranjevali
svoje predmete, prav tako jih ne morete puščati v tuš kabinah.
Zato si pred umivanjem pripravite vse nujne potrebščine v
kopalniško torbo. Tudi pri uporabi kopalnice naj velja načelo,
da za seboj počistite. Nihče ne mara videti ostankov zobne
paste ali dlačic po britju na umivalniku, prav tako ne kupčka las
na tleh tuš kabine. Dekleta, svoje pripomočke za higieno hranite
v manjši toaletni torbi. V toaleto pa naj vam ne bo več nerodno
hoditi z rolico papirja.
7 NASVETOV ZA ŽIVLJENJE S CIMRI
1. Zavedajte se svojih navad. Imate radi vse čisto in pospravljeno
na svojem mestu, ali ste med tistimi, ki zjutraj skočijo iz postelje
ter se hitro in glasno pripravite na dan in zaloputnete z vrati, ko
odbrzite na predavanje? Ali zjutraj potrebujete nekaj trenutkov v
tišini, da se zberete in pripravite na dan?
Cimri vam ne bodo brali misli – svoje potrebe, navade, želje in
pričakovanja že na začetku jasno opredelite ter se o njih skupaj
pogovorite.
2. Sklepajte kompromise. Nesporazumom se boste težko
popolnoma izognili. Naslovite in rešite jih, ko so še majhni. Če
vaš cimer dela nekaj, kar vas moti, a tega ne izrazite, vas bo to
motilo še naprej, saj bo cimer to še vedno počel. Hkrati mu ne bo
jasno, zakaj ga gledate postrani.
Lažje vam bo, če boste pogovor začeli na umirjen in prijazen način.
Skupaj se pogovorita in poiščita rešitev. Vsak cimer naj izrazi svoje
mnenje! Če se vaša pričakovanja ne ujemajo, sklenite kompromise.
Ali pa določite preizkusno obdobje in se dogovorite za ponovni
pogovor čez 3 mesece.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu avgustu

Za složno bivanje upoštevajte tudi ure domskega reda in miru. To je
od 22h do 6h. Bodite obzirni, saj vaše aktivnosti v tem času lahko
motijo sostanovalce. Naj bo čas počitka miren.

avg. SOBE, DOMOVI

BOSTE DOBER CIMER

3. Bodite odprti za drugačne mišljenja in značaje. Vaš
cimer lahko prihaja iz popolnoma drugačnega okolja in vzgoje.
Ima lahko popolnoma različen značaj, življenjski stil, ideologijo in
pogled na življenje, kot vi.
Bodite odprti in spoštujte razlike, saj se lahko od njih tudi veliko
naučite. Po drugi strani, delite z njimi tudi vaše poglede in interese.
Hitro lahko odkrijeta, kakšen skupni interes, ki vaju bo združil tudi
zunaj sten vajine študentske sobe/stanovanja.
4. Vsaj malo organiziranosti. Življenje v študentskem domu/
stanovanju potrebuje nekaj organizacije. Živite na majhni
kvadraturi, a kljub temu se lahko hitro kaj založi ali pomotoma
vrže stran. Po drugi strani živite s cimrom, ki si morda ne želi
živeti v sobi polni umazanih skodelic in kozarcev, razmetanih
oblačil, listov papirja ali druge nesnage.
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avg. SOBE, DOMOVI

Naučite se temeljite organizacije in usklajevanja vaših študijskih
obveznosti in prostega časa.

obveznostmi, morda vaš cimer potrebuje tišino za študij ali se
želi spočiti.

5. Stvari vašega cimra, so njegove. Vedno vprašajte za
dovoljenje, preden si od cimra kaj izposodite.

S cimrom se dogovorita in izmenjujeta, kdo in kdaj se uči v knjižnici
in kdo je v sobi ter ob katerih dnevih imata obiske. Za lažji pregled si
lahko na steno sobe prilepita urnik, ki ga sproti dopolnjujeta.

Izposojeno stvar nato tudi nadomestite. Če je šlo za nenadomestljivo
stvar, cimru ob priložnosti naredite kakšno uslugo, ga povabite na
kavo ali jo skuhajte v domu in se skupaj podružita.

7. Za seboj zaklenite vrata: Zaklepanje vrat in zapiranje oken ni
pomembno le za varovanje vas in vašega premoženja.

6. Bodite previdni pri vabljenju prijateljev v skupno
stanovanje. Četudi ste vi že zaključili z vsemi študijskimi

Zapomnite si, da v stanovanju ni samo vaša lastnina, ampak tudi
lastnina vašega cimra.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu avgustu

SPODBUJAJOČ ŠTUDENTSKI KOTIČEK
Okolica lahko vpliva na vašo produktivnost, zato naslovite 5 točk,
s katerimi boste pripomogli k enostavnejšemu študiju v vaši sobi.
UREDITE SI OAZO UGODJA
Uredite si hygge kotiček. Pojma hygge ne moremo opredeliti z
eno besedo, temveč pomeni splošen občutek udobja in topline.
Hygge je skandinavska filozofija, s katero pričarate toplino, udobje,
zadovoljstvo in uživanje v prijetnih trenutkih, sami ali z bližnjimi.
Domačnost pričara kotiček za branje, premor med študijem ali
uživanje v jutranji kavi ali čaju s pogledom v naravo, ko vas grejejo
prijetni sončni žarki.
Obstaja veliko načinov, kako ustvariti prijetno, toplo in sproščujoče
okolja v vaši sobi. Ni nujno, da v prostor umeščate dodatne
kose pohištva (naslonjače, oblazinjene klopce), hygge filozofija
pravzaprav ne zahteva pohištva. Potrebujete le nekaj talnih
blazin, puhaste mehke odeje, kakšno okrasno blazino in dišeče
sveče ali palčke ter veliko vroče čokolade ali drug priboljšek. Tudi
razsvetljava naredi topel in vabljiv prostor, zato sobo zatemnite, ali
napeljete luči v nizu. Bistveno je, da premišljeno izberete elemente,
ki v vas vzbudijo občutke sprostitve.
5 TOČK, KI JIH NASLOVITE PRI UREJANJU SOBE
Osvetlitev: Kakovost razsvetljave vpliva na vaše razpoloženje in
počutje. Slaba razsvetljava – ne glede na to, ali gre za zatemnjeno
osvetlitev ali ostro osvetlitev fluorescenčnih sijalk lahko povzroči
obremenitev oči, stres in utrujenost. Najboljša vrsta svetlobe, ki jo
uredite v svoji sobi je naravna svetloba, ki pomaga vašemu telesu
ohraniti notranjo uro ali cirkadiane ritme, kar vpliva na spanec in
energijo ter tudi na sproščanje serotonina, hormona, ki ga možgani
povezujejo s pomirjenostjo in srečo. Preverite tudi položaj svetlobnih
virov in poskrbite za enakomerno svetlobo, da lahko delate brez
škiljenja. Če uporabljate namizno svetilko, jo namestite tako, da
bo spodnji del svetila (oz. kamor je usmerjena žarnica) približno na
višini vaše brade.
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Temperatura: Za visoko uspešnost je najprimernejša temperatura
med 21 in 24 °C, kar so dognali tudi v raziskavi na Univerzi Cornell
in raziskavi Agencije za varstvo okolja v ZDA. Če vam je prehladno,
se lahko počutite bolj omotene in izgubite nekaj spretnosti v rokah
in prstih. Ko vam je pretoplo, se lahko hitreje utrudite.
Barve: Vplivajo lahko tako na razpoloženje kot produktivnost.
Modra barva vpliva na komunikacijske spretnosti in koncentracijo,
redeča je za dvig energije, modra in oranžna pa dodajata kreativnost
in navdih. Skrbno tako izberite barvo markerjev in »post-it« listkov
ter učnih kartic.
Urejenost: Nekateri prav ne morejo začeti z učenjem, če ni njihova
soba pospravljena. Ste med njimi? Nered nas navdaja z občutkom
tesnobe in predstavlja motnjo pozornosti. Predmetov, ki jih ne
potrebujete za učenje pospravite z mize. Uredite prostor v predalih
ali si priskrbite zaboj, ki ga lahko pospravite pod mizo, v katerega
odložite predmete, ki jih ne uporabljate redno. Sčasoma jih tudi
zavrzite, ko spoznate, da jih pravzaprav ne potrebujete. Uredite vaše
namizje in datoteke na računalniku (mape imejte razporejene tako,
da v največ 30 sekundah najdete katerikoli dokument).
Motivacija: Pol poti do uspeha tiči v motivaciji. Torej, če vas
vaš študijski kotiček navdaja z motivacijo, se boste lažje soočili z
študijskimi obveznostmi. Vas motivirajo inspiracijske misli, ali ste si
za motivacijo zadali, da se potem odpravite na potovanje, ali morda
spomini na prosti čas zapolnjen z različnimi prostočasnimi aktivnostmi
– prilepite ali pripnite si jih na pisarniško tablo. Z motivacijo vas lahko
napolnijo tudi rastline, ki hkrati čistijo zrak. Bambus, aloe vera in
zimzelene rastline so najprimernejše, metem ko barvne in dišeče
rastline že lahko predstavljajo moteč dejavnik. Kadar potrebujete
zbranost, vam lahko ustreza tudi glasba. Ustvarite si predvidljivo
zvočno kuliso, ki prekriva druge, morda bolj vabljive ali vznemirljive
zvoke iz okolja in ste tako lahko bolj osredotočeni na trenutne naloge.
Kadar se učimo ali izvajamo aktivnosti, ki od nas terjajo intelektualni
napor, je po mnenju strokovnjakov pravilen izbor tihe, mirne, počasne
in meditativne glasbe. Najboljša izbira je instrumentalna glasba, saj
našim možganom pomaga, da hitreje vpijajo informacije.

Več o študentskih
sobah in domovih

mMestomladih.si

Garderobna kapsula je namenjena zmanjšanju nepotrebnega
stresa (premislek o izbiri oblačil zjutraj, kombiniranje oblačil),
prekomernemu nakupovanju ter vam bo pomagala zmanjšati
nered in povečati možnosti kombiniranja pravih oblačil.
KORAKI DO GARDEROBNE KAPSULE
Metoda 333 – 33 kosov za 3 mesece: Izberite 33 kosov (oblačila,
modni dodatki, čevlji in oblačila za telesne aktivnosti) ter 3 mesece
nosite in kombinirajte le ta oblačila. Po 3 mesecih (oz. z začetkom
nove sezone) zamenjajte kose in kupite tiste, ki jih resnično
potrebujete.
VSE SE ZAČNE S ČIŠČENJEM OMARE
1. Popolnoma izpraznite in očistite omaro. Verjetno se vam
zdi, da je to veliko dela, vendar je vseeno to najpomembnejši
prvi korak. (Lahko upoštevate nasvet Marie Kondo, da se vsake
kategorije oblačil lotile posebej in se za vsak kos oblačila
vprašate »ali mi prinaša veselje«, če ja ga ohranite, če vam ne
prinaša veselja, ga podarite prijateljici/prijatelju ali postavite na
kup oblačil za v zbirni center).
2. Načrtujte in pripravite seznam vaših 3 najljubših
»outfitov«. Če bi morali nositi le 3 »outfite«, katere bi izbrali.
Verjetno te kose že sedaj najpogosteje nosite.
3. Ta oblačila obožujete in bi jih oblekli sedaj. Oblačila
so vam prav in se ujemajo z vašim življenjskim stilom. V teh
oblačilih se počutite udobno in samozavestno.
4. Pospravite v škatle vse kose, ki vam trenutno niso prav.
Oblačila v teh škatlah lahko podarite ali obdržite, le pospravite jih
ven iz omare.
5. Sentimentalna oblačila, ki jih nikoli ne oblečete:
Oblačila, ki jih hranite iz sentimentalnih razlogov, potisnjene v
temen kot omare ne služijo ravno svojemu namenu. Zato se v njih
fotografirajte ali fotografirajte samo oblačila ter zapišite spomin,
ki je za vas pomemben.
6. Podarite kose, ki jih v zadnjih 5 letih niste nosili.
Verjetno obstaja razlog, zakaj si posameznih kosov niste nadeli v
zadnjih nekaj letih.
7. Sezonska oblačila: Trenutno jih ne potrebujete, a jih
obožujete, zato jih shranite za pravo sezono.
8. Poznate svoje nakupovalne navade? Prepoznajte vašo
šibkost – kateri so tisti kosi, ki jih imate največ? Preizkusite
tehniko, nič nakupovanja 3 mesece.

3 KLJUČNI NASVETI
Omejite svojo garderobo: V garderobo vključite 30–40 kosov
(oblačil in čevljev). V to število lahko vključite tudi modne dodatke.
Nakupujte za posamezno sezono: Ob koncu sezone pripravite
seznam oblačil in čevljev, ki jih boste ob prehodu sezone zamenjali
ter seznam, kaj morate še kupiti.
Preprostost: Cilj je da zmanjšate garderobo. Izogibajte se
nakupovanju, dokler ne začnete načrtovati garderobne kapsule za
novo sezono.
MANJ HITRE MODE (»FAST FASHION«)
Hitra moda je »hitra« v več pomenih – spremembe v modi so hitre,
stopnja proizvodnje je hitra, odločitev potrošnika za nakup je hitra,
dostava je hitra, oblačila se hitro nosijo – običajno le nekajkrat,
preden so poškodovana ali izven trenda. Vzpon hitre mode je
prepleten z rastjo uporabe družbenih omrežij in kulturo slavnih/
vplivnih oseb. Slavna oseba objavi fotografijo, na kateri je oblečena
v novo obleko, njeni sledilci si jo želijo, in zato hitre modne znamke
hitijo, da jo prve zagotovijo. Blagovne znamke hitre mode pogosto
ciljajo na mlade – predvsem generacijo Z, ki so bili vzgojeni v času
porasta družbenih omrežij in kulturo vplivnežev.
Hitra moda vpliva na onesnaževane planeta, saj ne le da uporabljajo
cenene in tudi toksične barve tekstila, in tako je tekstilna industrija
postala eden izmed največjih onesnaževalcev vode – zato se
okoljevarstvene organizacije prizadevajo, da bi znamke odstranile
nevarne kemikalije iz svojih dobavnih verig. Blagovne znamke hitre
mode proizvedejo približno 52 »mikro-sezon« na leto – ali eno na
teden, kar vodi do ogromnih količin odpadnih oblačil.
ZASKRBLJUJOČI SO PODATKI:
• V samo nekaj desetletjih se je količina kupljenih oblačil v EU na
osebo povečala za 40 %, kar je posledica padca cen in povečane
hitrosti, s katero se moda dostavlja potrošnikom.
• Oblačila predstavljajo med 2 % in 10 % okoljskega vpliva
potrošnje EU.
• Po vsem svetu je kupljenih 80 milijard kosov novih oblačil vsako
leto, kar pomeni 1,2 bilijona dolarjev letno za svetovno modno
industrijo.

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu avgustu

Garderobna kapsula, ki je preprosta mini garderoba, sestavljena
iz kosov, ki jih popolnoma obožujete, bo spremenila vaše življenje.
S konceptom garderobne kapsule prenovite garderobo v
kompaktno omaro, ki vsebuje najnujnejše kose, ki se med
seboj popolnoma prepletajo, lahkotno ujemajo ter temeljijo
na vašem osebnem stilu. Pripravite kapsulo za 3 mesece, ki jo nato
ob spremembi sezone dodate sezonske ali nove kose. Svetujemo
vam, da začnete z investiranjem v visokokakovostne in
brezčasne in klasične kose, katerim kasneje dodate sezonske
trende, barve, printe ali vzorce.

avg. SOBE, DOMOVI

OBLIKUJTE GARDEROBNO KAPSULO

(Vira: Bick, Rachel, Erika Halsey and Christine C. Ekenga. 2018. The global environmental injustice of
fast fashion. V Environmental health: 17 (92). in Evropski palament. 2018. Environmental impact of
the textile and clothing industry. Briefing European Parliamentary Research Service.)

KAJ LAHKO STORITE GLEDE HITRE MODE?
• Premišljeno izbirajte kose oblačil. Kupujte manj in kakovostnejše
ter etične blagovne znamke.
• Bodite skeptični do ponudb na socialnih omrežjih, raziskujte
vedenja in prakse priljubljenih blagovnih znamk.
• Načrtujte nakupe. S pomočjo garderobne kapusile lahko
prepoznate, kaj potrebujete za sezono. Izgoibajte pa se
impulzivnemu nakupovanju, ker potrebuješ oblačilo le za ta in ta
dogodek.
• Pridružite se kampanjam, kot sta Fashion Revolution in Clean
Clothes.
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okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

Več o zdravi prehrani na
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UREDITE SI SUBVENCIONIRANO
PREHRANO
Trenutna subvencija znaša 2,82 €, kar pomeni, da za kosilo, ki stane
5 €, plačate le razliko, torej 2,18 €.

Točke SŠP (odpiralni čas preverite na www.studentska–prehrana.
si, saj se med letom lahko spreminja):

UPRAVIČENOST DO SUBVENCIJE
Do subvencij ste upravičeni vsi študenti z veljavnim
statusom (tudi izredni, podiplomski študenti in vsi, ki koristijo
absolventski staž), ki se izobražujete na višjih strokovnih in
visokošolskih zavodih. Pogoj je, da niste zaposleni ali vpisani
v evidenco brezposelnih oseb. Upravičeni so tudi študenti
tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjav pri nas opravljajo
študijske obveznosti ter študenti starši. Status lahko dokazujete z
dokumentom opremljenim s fotografijo – s študentsko izkaznico,
potrdilom o vpisu ali z osebnim dokumentom.

LJUBLJANA Točka ŠOU v Ljubljani Kampus (Pivovarniška 6);
odpiralni čas: ponedeljek–četrtek: 9.00–15.30; petek: 9–14.00

5 KORAKOV DO SUBVENCIONIRANEGA KOSILA
1. Najprej na spletni strani www.studentska–prehrana.si
izpolnite prijavo za prvi vpis, kamor morate napisati vse
svoje podatke.
2. Ko prijavo izpolnite, si jo natisnite ali zapišite številko
prijavnice, ki se izpiše na zgornjem delu vpisnega obrazca. Brez
te številke je vaša prijava brezpredmetna.
3. Z natisnjeno prijavo ali številko se osebno odpravite na eno
izmed točk SŠP (seznam v nadaljevanju). To morate storiti
v 90 dneh od oddaje prijave na spletu. S seboj prinesite tudi
študentsko izkaznico, če je še nimate pa potrdilo o vpisu,
osebni dokument in v primeru dokazovanja posebnega
statusa (status starša, status invalida) vsa potrebna dokazila.
Študentom, ki so že v sistemu SŠP ni treba obiskati točke SŠP, saj
bodo pravico do SŠP lahko podaljšali preko aplikacije ali spletne
strani. Medtem ko morajo bruci oz. študenti, ki še niso vpisani
sistem SŠP še vedno obiskati fizično poslovalnico za dokončanje
prve prijave.
4. Ker poteka koriščenje subvencij elektronsko, se morate pri
aktivaciji odločiti za eno izmed možnosti plačevanja. Na
izbiro imate plačevanje z mobilnim telefonom, kar je
brezplačno (preko telefonske številke ali mobilne aplikacije),
ali plačevanje s posebno brezkontaktno čip kartico, za
katero boste odšteli 15 evrov. Kartico boste morali plačati takoj
ob naročilu, prevzeli jo boste lahko na točki SŠP po preteku 5
delovnih dni. Pozitivna stran kartice je, da jo lahko uporabljate
čez celoten študij.
5. Ko je vaša prijava aktivirana, dobite še aktivacijsko kodo za
dostop do vašega osebnega spletnega pregledovalnika
stanja subvencij, kjer lahko pregledujete vaš status ter število
izkoriščenih in prostih subvencij za tekoči mesec.
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MARIBOR Točka ŠOUM Gosposvetska (Gosposvetska c. 86);
odpiralni čas: ponedeljek in četrtek: 9.00–13.00, petek: zaprto
KOPER Točka ŠOUP (Čevljarska ulica 27); odpiralni čas:
ponedeljek–petek: 9.00–12.00 in 13.00–15.00
TOČKE SŠP V DRUGIH KRAJIH:
• BREŽICE, Točka ŠOU v Lj (Černelčeva cesta 3); odpiralni čas:
ponedeljek–petek: 7.30–15.30
• NOVO MESTO, Točka ŠOU v Lj (Dilančeva ul. 1); odpiralni čas:
sreda: 9.00–13.00, petek: 13.00–17.00
• KRANJ, Točka SŠP – KŠK (Slovenski trg 5); odpiralni čas:
sreda: 14.00–17.00, četrtek: 11.00–14.00
• CELJE, Točka ŠOUM KŠOC (Mariborska c. 2); odpiralni čas:
torek: 10.00–13.00, četrtek: 15.00–18.00
• PORTOROŽ, ŠOUPostaja (Turistica) (Obala 11a); odpiralni
čas: ponedeljek in četrtek: 9.00–13.00
• NOVA GORICA, ŠOUPostaja KGŠ (Trg Edvarda Kardelja 1);
odpiralni čas: ponedeljek–petek: 8.00–11.00 in 11.30–15.00,
sreda: 9.30–13.00 in 14.00–17.00
• AJDOVŠČINA, ŠOUPostaja KAŠ (Cesta IV. Prekomorske
brigade 61a); odpiralni čas: torek in sreda: 12.00–14.30, petek:
15.00–18.00, sobota: 10.00–13.00
• SEŽANA, ŠOUPostaja (Kraška ul. 2); torek: 9.00–13.00
• VELENJE, Točka ŠOUM – Šaleški studenska klub (Šaleška
cesta 3); ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–15.00, sreda in petek:
8.00–17.00; začasna točka do 14.10
• MURSKA SOBOTA, Točka ŠOUM – KPŠ MS (Zvezna
ulica 10); ponedeljek–petek: 8.00–16.00; začasna točka do 6. 10.
• LENDAVA, Točka ŠOUM – Klub študentov Lendava
(Kidričeva ulica 1): začasna točka od 26. 9. do 6. 10. 2022
KOLIKO SUBVENCIJ MI PRIPADA
Mesečno imate na voljo toliko subvencij, kolikor je v mesecu
delovnih dni. Nerabljene subvencije se prenašajo naprej za dva
meseca. Po preteku dveh mesecev se vam izbrišejo. Na dan (v 24
urah) lahko porabite 2 subvenciji, med katerima mora biti 4 ure
razmika. Za subvencije tudi ni geografskih omejitev, kar pomeni, da
lahko subvencije koristite kjerkoli v Sloveniji.
KORIŠČENJE SUBVENCIJE
Ko prispete v restavracijo, gostinca najprej opozorite, da boste
koristili študentsko subvencijo. Dobili boste poseben jedilni list za
študente. Vsakemu študentu pripada glavna jed in vsaj dva hoda
(solata in juha ali sadje). Ob obroku vam pripada tudi 2 dl vode.

V primeru plačila z mobilnim telefonom pokličete najprej
številko 1808 in telefon prislonite k terminalu. Ta bo
odčital vašo upravičenost do subvencije, gostinec vam mora prek
terminala natisniti potrdilo, ki vsebuje celotno vrednost
kosila, vrednost subvencije, potrebno doplačilo in
število še neporabljenih subvencij. Gostincu boste morali za
identifikacijo pokazati tudi osebno izkaznico ali študentsko
izkaznico. Postopek je enak v primeru plačila s čip kartico, le da
na terminal prislonite kartico.

•
•

V primeru, da transakcija ni možna, vam mora gostinec izstaviti
potrdilo, kjer mora pisati vzrok zavrnjene subvencije. Najpogosteje
je vzrok zavrnjene oz. zadržane subvencije to, da še niso pretekle 4
ure od prejšnjega koriščenja subvencije.

•

KORISTNE INFORMACIJE
• Subvencionirano prehrano lahko koristite dvakrat na dan, vsak
dan med 7. in 22. uro. Novost je, da je subvencionirana
prehrana na voljo celotno študijsko leto, torej med 15.
julijem in 15. avgustom ni več ukinjena.
• Na začetku vsakega študijskega leta morate podaljšati
upravičenost do subvencije za študentsko prehrano.
Podaljšanje opravite preko preko spletne strani www.

•

•

studentska-prehrana.si ali aplikacije SŠP. To uredite v profilu,
tako da označite »Dovoli podaljšanje«.
V primeru zamenjave kartice sim oziroma številke
obiščite eno od točk SŠP, kjer vam bodo novo številko
ponovno aktivirali.
Če izgubite brezkontaktno čip kartico, obiščite eno od
točk SŠP. Seboj imejte osebni dokument. Kartico vam bodo
deaktivirali in naročili novo. To lahko dvignete na točki SŠP
po preteku 5 delovnih dni. V vmesnem času subvencionirane
študentske prehrane ne morete koristiti.
Omislite si lahko tudi mobilno aplikacijo z aplikacijo
Študentska prehrana, »Student Meal App« ali ŠOUPit,
s pomočjo katerih lahko iščete ponudnike subvencionirane
študentske prehrane v svoji bližini direktno na zemljevidu.
Mobilne aplikacije so brezplačne.
V primeru zamenjave osebnih podatkov (naslov,
priimek), izgube aktivacijske kode ali prepisa na drugo
fakulteto, se morate osebno zglasiti na eni izmed točk SŠP ali
pišete na podporo v aplikaciji oz. na dnu spletne strani.
Če imate težave s koriščenjem subvencije, je lahko vzrok izpad
omrežja. Namesto 1808 poskusite z 080 1808.

Vir: www.gov.si/teme/subvencionirana-studentska-prehrana in www.studentska–prehrana.si
(21. 9. 2022).

SEZNAM ŠTUDENTSKIH RESTAVRACIJ
Preglejte seznam restavracij, kjer lahko jeste na bone. V tabeli so navedene cene doplačil v posameznih restavracijah ter označba ali
restavracija ponuja tudi vegetarijanske obroke (paradižnik), celiakiji prijazne obroke (klas) in veganskih možnosti (brokoli). Pa dober tek!

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

LJUBLJANA

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

Barbado

Dunajska
cesta 106

4,17 EUR

Kardeljeva
ploščad 17

0,00 EUR

ABI FALAFEL

Trubarjeva
cesta 40

4,17 EUR

BIGDIL Cofe

AMBIENT

Topniška 29a

0,00 EUR

Burek Olimpija Rimska

AULA Cofe

Kardeljeva
ploščad 5

0,00 EUR

BURGER TIME

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

Več o zdravi prehrani na

Rimska cesta 13 0,87 EUR
Trubarjeva 47

4,18 EUR

Trg osvobodilne
3,37 EUR
fronte 13

Azijska restavracija Han

Kongresni trg 3 3,98 EUR

Cantina QUE PASA

Balkan Express

Šmartinska 152 g 4,18 EUR

DA BU DA, Azijska
restavracija

Šubičeva 1 a

4,18 EUR

Bar ENKA

Baragova 16

0,87 EUR

DIFOOD-eat good

Gortanova 21

1,70 EUR

Bar Moment

Litostrojska
cesta 44 e

3,37 EUR

Dijaški dom Poljane

Potočnikova
ulica 3

2,20 EUR
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

42

mMestomladih.si

NASLOV

CENA

RESTAVRACIJA

Dijaški dom Tabor

Vidovdanska 7

3,00 EUR

Gostilna Štorklja

Šlajmerjeva 1 a 4,08 EUR

Dijaški dom Vič

Gerbičeva 53

2,37 EUR

Gostilnica in pivnica Vič

Trg mladinskih
3,88 EUR
delovnih brigad 8

Dobrote vzhoda

Celovška
cesta 69 a

3,87 EUR

Gostilnica in pizzerija
Kratochwill

Domača pekarna

Dunajska
cesta 113

0,37 EUR

Gostilnica in pizzerija
Kratochwill

EKSPERIMENT
restavracija & bar

Slovenska
cesta 10

4,17 EUR

Gostilnica Meta in
Bazilika

Rimska cesta
25 a

4,18 EUR

EKSPERIMENT
restavracija & bar dostava (064 160 184,
059 025 840)

Slovenska
cesta 10

4,17 EUR

Halo HONG KONG

Litijska 28

4,17 EUR

Fast food Slast

Slovenska
cesta 51

1,60 EUR

Fastfood Ajda

Trg OF 13

2,37 EUR

Forum

Petkovškovo
nabrežje 25

4,18 EUR

Gostilna JAKA

Dolenjska
cesta 103

3,87 EUR

HALO KATRA

NASLOV

Jurčkova 225

CENA

4,17 EUR

Šmartinska 152 4,17 EUR

Središka ulica 6 4,18 EUR

Halo Pinki

Pod ježami 14

3,67 EUR

Halo Shaolin - dostava
(040 549 068)

Hacquetova 5

4,17 EUR

Hiša pod gradom
Hit wok
Hostel CELICA

Streliška ulica 10 4,18 EUR
Čopova 4

3,37 EUR

Metelkova ulica 8 3,17 EUR

HOT HORSE - BTC

Šmartinska
cesta 152

3,87 EUR

HOT HORSE - Tivoli

Celovška
cesta 25

3,87 EUR

HotSpot bar & bistro

Kardeljeva
ploščad 17

3,61 EUR

Joe Pena's Cantina y Bar

Cankarjeva
cesta 6

4,18 EUR

K16

Aškrčeva 2

0,00 EUR

Kampus Food

Pivovarniška
ulica 6

3,50 EUR

KAPITAL

Kardeljeva
ploščad 17

0,00 EUR

Kavarna NUK

Turjaška 1

3,50 EUR

Kitajska restavracija
"Leteča zvezda"

Cesta v Mestni
log 55

3,57 EUR

NASLOV

CENA

Kitajska restavracija
"Leteča zvezda" dostava (040 512 588,
059 194 670)

Cesta v Mestni
log 55

4,17 EUR

Kitajska restavracija
Beli labod

Kolodvorska
ulica 20

3,87 EUR

Kitajska restavracija Han

Šmartinska
152 g

3,98 EUR

Namaste Indian Express

Trubarjeva
ulica 31

3,11 EUR

Rakuševa ulica 1 3,98 EUR

Okrepčevalnica - Diner
kino gledališče Bežigrad

Linhartova 11

3,57 EUR

Kitajska restavracija
Han - Aleja

RESTAVRACIJA
Menza BF

NASLOV

CENA

Večna pot 111

3,00 EUR

Menza FE

Tržaška cesta 25 3,00 EUR

Menza PF

Poljanski nasip 2 3,00 EUR

Kitajska restavracija
Novi Šanghai

Kapitelska 5

3,37 EUR

Okrepčevalnica pizzerija Maks

Dunajska
cesta 111

2,87 EUR

Kitajska restavracija
Zhonghua

Trubarjeva
cesta 50

3,27 EUR

Okrepčevalnica Ajda

Ajdovščina 4

3,00 EUR

Kitajski dvor

Dunajska
cesta 29

3,37 EUR

Okrepčevalnica
Badovinac

Kardeljeva
ploščad 5

1,57 EUR

Kitajski dvor - dostava
(031 766 715,
01 436 42 45)

Dunajska
cesta 29

4,07 EUR

Okrepčevalnica
HOLYFOOD

Igriška ulica 5

0,00 EUR

Klopčič

Litostrojska
cesta 57

2,68 EUR

Okrepčevalnica TimeOut

Trg OF 10

1,87 EUR

KOA Bistro & bar

Slovenska
cesta 1

4,17 EUR

Leteča zvezda
LIPCA - INDEKS

Kvedrova cesta
3,68 EUR
5a
Borštnikov
trg 3 a

0,00 EUR

ORIENT EXPRESS, samopostrežna restavracija
Oštarija pri Oljki
PE Marjetica

Kolodvorska 11 3,81 EUR
Moskovska
ulica 4

3,81 EUR

Tobačna ulica 5 2,47 EUR

McDonald's restavracija
Rakuševa ulica 1 2,00 EUR
- Aleja

Piazza del Papa

Jurčkova
cesta 223

4,08 EUR

McDonald's restavracija
- Celovška

Celovška
cesta 170

2,00 EUR

Picerija Barjan

Cesta v Mestni
log 55

3,90 EUR

McDonald's restavracija
- Čopova

Čopova 14

2,00 EUR

Picestavracija Boccaccio

Celovška
cesta 249

4,18 EUR

McDonald's restavracija
- Rudnik

Premrlova
ulica 12

2,00 EUR

Pivovarna in pivnica
Kratochwill

Kolodvorska
ulica 14

4,17 EUR

McDonald's restavracija
- Šmartinka Drive

Šmartinska 147 2,00 EUR

McDonald's restavracija
- Železniška

Trg osvobodilne
2,00 EUR
fronte 6

McDonald's restavracija
- Žito

Šmartinska 154 2,00 EUR

Mehiška restavracija
Imperio mexicano

Šmartinska 152 g 4,18 EUR

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

mMestomladih.si

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

Več o zdravi prehrani na
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

44

Pizzeria FoculuS

mMestomladih.si

NASLOV

CENA

Gregorčičeva
ulica 3

4,17 EUR

RESTAVRACIJA
Prehrana Palača SMELT

NASLOV

CENA

Dunajska 160

3,48 EUR

Pizzeria in oštarija
Chianti

Rakuševa cesta 1 4,11 EUR

Restavracija 123 DSU

Pizzeria in špagetarija
Oliva

Litijska cesta 38 4,18 EUR

Restavracija 123
Mega center 2

Verovškova
ulica 55 a

2,87 EUR

Restavracija 123
Mercator Dunajska

Dunajska
cesta 107

2,37 EUR

Pizzeria Laterna
Pizzeria Osmica

Tržaška 79 a

3,81 EUR

Nazorjeva ulica 8 3,30 EUR

Restavracija Allegria

Litostrojska 54 2,87 EUR

Nazorjeva ulica 8 4,18 EUR

Pizzeria Šestinka

Miklošičeva
cesta 22

0,00 EUR

Restavracija Brejk

Dunajska
cesta 22

4,17 EUR

Pizzerija Etna
- italijanska kuhinja

Ulica Marije
Hvaličeve 6

4,18 EUR

Restavracija Fany & Mary

Petkovškovo
nabrežje 19

4,18 EUR

3,88 EUR

Restavracija Fresco

Slovenska
cesta 51

4,00 EUR

Pizzerija in okrepčevalnica Cesta v Mestni
log 55
KONDOR
Pizzerija in špageterija
Alcapone

Moskovska
ulica 4

foculus_oglas_137x100_studenti.indd 2

www.foculus.si

3,31 EUR

Restavracija FS,
Aškerčeva ulica 6 2,51 EUR
Fakulteta za strojništvo

14/09/17 21:27

Pizzeria Parma

NASLOV

CENA

Trg republike 2 3,87 EUR

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

Restavracija Mozart P.E.
Ekonomska fakulteta

Kardeljeva
ploščad 17

3,18 EUR

Restavracija GIG

Mala ulica 5

4,18 EUR

Restavracija OAZA Pef

Kardeljeva
ploščad 16

2,17 EUR

Restavracija HONG KONG

Litijska 28

3,87 EUR

Restavracija Plečnikov
hram

Trg francoske
revolucije 2

3,67 EUR

Šmartinska 152 g 3,07 EUR

Restavracija Prestige
catering, GZS

Restavracija Interspar
Citypark

Dimičeva ulica 13 3,21 EUR

Restavracija Interspar
Vič

Jamova 105

3,07 EUR

Restavracija Rdeče
jabolko

Tržaška 116

3,77 EUR

Restavracija klub
Cankarjevega doma

Prešernova
cesta 10

3,78 EUR

Restavracija sarajevskih
jedi Valter Ljubljana

Šmartinska
cesta 3

2,37 EUR

Restavracija Letališka

Letališka
cesta 15

0,87 EUR

Restavracija Shaolin

Hacquetova 5

3,37 EUR

Restavracija Modri
kvadrat

Davčna ulica 1

3,18 EUR

Restavracija Skriti kot

Ajdovščina 4

4,17 EUR

Restavracija Mozart

Stegne 7

3,18 EUR

Restavracija šolski
center Aškerčeva

Aškerčeva 1

3,18 EUR

PARMA_oglas_137x100_BRUC.indd 2

14/09/17 21:35
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okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

Več o zdravi prehrani na

46

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

Restavracija Tartuf
"Center"

Mali trg 3 a

3,60 EUR

Slaščičarna in kavarna
Leonard

Rex bistro

Cankarejva 6

4,11 EUR

Subway

Slovenska
cesta 1

2,37 EUR

Roza slon

Trg OF 14

3,37 EUR

Subway

Dunajska
cesta 115 a

2,37 EUR

Roza slon Bežigrad

Dunajska 115

3,37 EUR

Subway BTC

Šmartinska
cesta 152

2,37 EUR

Ruby food

Igriška ulica 5

2,30 EUR

SALAMON - dostava (01
42 87 910, 041 578 940)

Dolenjska
cesta 103

4,17 EUR

TAJ MAHAL - dostava
(059 034 390)

Poljanska 14

4,18 EUR

Samopostrežna
restavracija Dobra hiša

Stegne 11 a

4,18 EUR

TUNNEL

Karlovška 5

4,17 EUR

Šeherezada

Trubarjeva
cesta 31

1,40 EUR

UFO

Šeherezada 2

Slovenska
cesta 55

2,00 EUR

UTRIP - bar, bistro in
kavarna

Šmartinska
cesta 3

4,18 EUR

Skuhna

Trubarjeva 56

3,87 EUR

VEČNI ŠTUDENT - dostava
(064 270 239)

Tržaška
cesta 200

4,18 EUR

Trg mladinskih
delovnih brigad 0,87 EUR
12

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9 3,00 EUR
- Restavracija

Svetčeva ulica 14 3,70 EUR

RESTAVRACIJA
Vino & ribe Aleja

mMestomladih.si

NASLOV

CENA

Rakuševa ulica 1 3,79 EUR

Vino & ribe Center

Stari trg 28

3,78 EUR

VIVO D125

Dunajska
cesta 125

3,87 EUR

Vozi Miško (MC Šiška)

Cesta Ljubljanske
4,18 EUR
brigade 33

Vozi Miško
(Supernova Rudnik)

Jurčkova
cesta 223

4,18 EUR

Zamaro coffee lounge

Topniška 29 a

2,80 EUR

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

Znanstvena kavarna
Mafija

Jadranska
ulica 21

0,00 EUR

ŽITO Ljubljana Železniška
postaja (kolodvor)

Trg OF 7

0,00 EUR

ŽITO Ljubljana Bavarski
dvor

Slovenska
cesta 58

0,00 EUR

ŽITO Ljubljana Vodnik

Vodnikov trg 5

0,00 EUR

NASLOV

CENA

RESTAVRACIJA

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

Več o zdravi prehrani na

Zbornica bar in žar

Rimska cesta 13 4,18 EUR

Vegetarijanska restavracija Radha Govinda
(od 1. 1. 2023 dalje)

Žibertova 23

4,50 EUR

Restavracija MANDALA Podhod Ajdovščina

Ajdovščina 4

3,99 EUR

Restavracija,
kjer si lahko tudi na študentske bone
sami sestavite meni po vaših željah!
(juha, glavne jedi, priloge,
solate, sladice)

Kitajsko mesto

Slamnikarjeva 1 3,08 EUR

Kitajsko mesto - dostava
(01 72 16 305)

Slamnikarjeva 1 4,08 EUR

McDonald's restavracija Domžale

Breznikova 15

2,00 EUR

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

DOMŽALE

Restavracija,
kjer se lahko zdravo in dobro naješ
do polnega zadovoljstva.

ŠTUDENTSKI 3 HODNI MENI
(Glavne jedi + juha + solata + sadje)

SUBVENCIJA + DOPLAČILO 3,99 €
Bogata izbira iz samopostrežnih barov!
Vsak teden več kot 180 različnih jedi!
100 % vegansko in več kot 90 % jedi brezglutenskih!

SEDAJ DOPLAČILO SAMO 3,99 €

V restavraciji RADHA GOVINDA
poznamo pot do srca
vsakega študenta!

V restavraciji MANDALA
poznamo pot do srca
vsakega študenta!
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

48

Pivnica Adam Ravbar

mMestomladih.si

NASLOV

CENA

Perkova 17

4,18 EUR

ZAGORJE OB SAVI

RESTAVRACIJA

NASLOV

CENA

Big Panda restavracija

Jurčičeva
ulica 3

3,77 EUR

Bistro Arty+

Slovenska
ulica 20

4,18 EUR

Pizzerija Ašič

Pečarjeva ulica 1 3,37 EUR

Cantante cafe Tabor

Ulica Pariške
komune 37

3,78 EUR

Pizzerija Ašič - dostava
(03 566 10 77,
03 566 90 77)

Pečarjeva ulica 1 3,87 EUR

Cantante cafe Tabor dostava (040 206 090)

Ulica Pariške
komune 37

4,18 EUR

Gurmanski hram

Zagrebška
cesta 92

3,08 EUR

Gurmanski hram
- dostava (031 467 088)

Zagrebška
cesta 92

3,18 EUR

City grill

Slovenska 18

2,88 EUR

City grill - dostava (070
495 666)

Slovenska 18

3,38 EUR

Chutys Europark Maribor

Pobreška
cesta 18

4,17 EUR

TRBOVLJE
Pizzerija Dimnik

Obrtniška cesta 1 3,68 EUR

Pizzerija Dimnik - dostava
Obrtniška cesta 1 4,18 EUR
(03 562 84 99)
MARIBOR

Big Panda - dostava
(040 754 228)

Jurčičeva
ulica 3

3,77 EUR

NASLOV

CENA

Dijaški dom Lizike Jančar Titova cesta 24a 1,88 EUR
Eat smart FERI

Koroška cesta 46 2,90 EUR

RESTAVRACIJA
Okrepčevalnica FERI

NASLOV

CENA

Smetanova
ulica 17

0,87 EUR

Okrepčevalnica
Gosposvetska

Gosposvetska
0,87 EUR
cesta 83

Gostilna Zlati lev

Vodnikov trg 4

2,60 EUR

Okrepčevalnica IZUM

Prešernova 17 2,98 EUR

Gostilna Zlati lev - dostava (02 250 80 80,040
781 966)

Vodnikov trg 4

3,00 EUR

Okrepčevalnica MM
PANDA

Koroška cesta 9 2,07 EUR

ISTANBUL Turška kuhinja Orožnova ulica 3 2,19 EUR
Kanape
(zaprto do 31.12.)

Gosposvetska
cesta 15

0,28 EUR

Kitajska palača - dostava
(02 620 96 18, 040 716 Focheva ulica 41 4,17 EUR
968)
Kitajska restavracija
Azija
Kitajska restavracija
Zlata srna

Ptujska
cesta 131

3,87 EUR

Ulica Pohorskega
2,67 EUR
bataljona 14

Kitajska restavracija
Ulica Pohorskega
Zlata srna - dostava (02
3,67 EUR
bataljona 14
429 68 91, 031 271 288)
Kitajska restavracija
Zvezda

Loška ulica 10

2,80 EUR

Kozlovna Poštna

Poštna ulica 12 4,18 EUR

London Street Food

Stossmayerjeva
3,56 EUR
ulica 26

Loving Hut

Gosposvetska
cesta 43 a

3,57 EUR

Lunch box

Gosposvetska
cesta 19

0,37 EUR

MC PANDA

Ulica Vita
Kraigherja 5

0,50 EUR

McDonald's restavracija
- Swaty

Tržaška 6

2,00 EUR

McDonald's restavracija
Europark

Pobreška 18

2,00 EUR

McDonald's restavracija
Ptujska

Ptujska 106

2,00 EUR

ME GUSTA

Jezdarska
ulica 8 b

1,60 EUR

Meating pub &
restavracija

Okrepčevalnica Pivnica
Koroška cesta 5 2,87 EUR
Alf
Okrepčevalnica
Pivnica Alf - dostava
(02 251 48 44)

Koroška cesta 5 3,37 EUR

Oštarija Pizzeria Da Noi Ulica Eve Lovše 1 3,68 EUR
Oštarija Pizzeria Da Noi Ulica Eve Lovše 1 4,18 EUR
dostava (031 577 577)
Papagayo

Gosposka ulica 6 3,67 EUR

Pizzeria in špageteria
Al Capone

Pobreška
cesta 18

3,97 EUR

Pizzeria Vivaldi

Borštnikova
ulica 33 a

4,17 EUR

Prometna šola Maribor

Preradovičeva
ulica 33

2,37 EUR

Q Slovenska

Slovenska 9

4,18 EUR

Q Tabor

Gorkega ulica 45 4,18 EUR

Restavracija Ancora

Jurčičeva ulica 7 3,88 EUR

Restavracija Interspar
Maribor Europark

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

mMestomladih.si

Pobreška 18

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

Več o zdravi prehrani na

3,07 EUR

Restavracija Interspar
Maribor Qlandia

Cesta Proletar3,07 EUR
skih brigad 100

Restavracija Kitajska
palača

Focheva ulica 41 3,17 EUR

Restavracija Mango

Turnerjeva
ulica 17

3,90 EUR

Restavracija Mr. Falafel

Gosposka
ulica 30

3,37 EUR

Mlinska ulica 2 3,70 EUR
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Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

mMestomladih.si

NASLOV

CENA

Restavracija Piano

Koroška
cesta 160

3,70 EUR

Restavracija Zlata sreča

Metelkova
ulica 29

Soul Food
Stari Grill
Tuš restavracija Maribor
Studenci (Planet Tuš)

NASLOV

CENA

Restavracija in pivnica
Zvezda

Trg zmage 8

2,48 EUR

2,67 EUR

Restavracija Interspar
Murska Sobota

Nemčavci 1 d

3,07 EUR

Slovenska
ulica 20

3,68 EUR

Restavracija Mensana

Slomškova
ulica 49

2,68 EUR

Glavni trg 5

2,98 EUR

Gostilnica Namanova

Podgorska
cesta 2

3,18 EUR

Na Poljanah 18 2,80 EUR

SLOVENJ GRADEC

Village snacks

Turnerjeva
ulica 17

1,00 EUR

Hotel Slovenj Gradec

Glavni trg 43

3,37 EUR

WOK MIX center

Vetrinjska
ulic 15

2,37 EUR

Okrepčevalnica Minutka

Celjska
cesta 48 b

2,58 EUR

Tančeva ulica 1 2,37 EUR

Picerija in pivnica KUFR

Glavni trg 43

3,37 EUR

Restavracija in
maloprodaja Hermine
Wech - Koroška perutnina

Ozare 23 a

3,68 EUR

WOK MIX Pohorje

Trg Leona
Štuklja 1

Žito Leon Štukelj Maribor
Žito Maribor
Trg revolucije

0,00 EUR

Trg revolucije 2 0,00 EUR

PTUJ
Andiamo

RAVNE NA KOROŠKEM
Gostilna Lečnik

Puhova ulica 21 3,68 EUR

Okrepčevalnica Villa
Monde

Trg Svobode 4

3,18 EUR

Restavracija in
maloprodaja Hermine
Gačnikova pot 2 3,68 EUR
Wech - Koroška perutnina

3,98 EUR

CELJE

Restavracija Kitajski vrt Dravska cesta 7 3,18 EUR

Gostilna Stara Brajda

Restavracija McDonald's
Ormoška cesta 3 2,00 EUR
- Ptuj

Kitajska restavracija Dva
zmaja

Kersnikova 31

3,18 EUR

Kitajski dvor

Teharska
cesta 35

3,17 EUR

Kitajski dvor - dostava (03
548 46 45, 041 812 939)

Teharska
cesta 35

3,17 EUR

McDonald's restavracija
- Celje Drive

Mariborska
cesta 164

2,00 EUR

Oštarija City center Celje

Mariborska
cesta 100

4,18 EUR

Spuhlja 32

Ormoška
cesta 15

Verdi Ptuj

4,18 EUR

HOČE
Kavarna in kuhinja
Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede

Pivola 10

2,38 EUR

MURSKA SOBOTA

50

RESTAVRACIJA

Travniška ulica 4 3,87 EUR

Kratochwill

Nemčavci 1 d

3,18 EUR

PE Dijaški dom Celje

Ljubljanska
cesta 21

2,35 EUR

McDonald's restavracija
- Murska Sobota

Nemčavci 1 d

2,00 EUR

Picerija Verona

Opekarniška
cesta 9

2,87 EUR

NASLOV

Restavracija Interspar
Celje

CENA

Mariborska 100 3,07 EUR

RESTAVRACIJA
NJAMY - dostava
(04 236 90 00)

NASLOV

CENA

Šorlijeva 12

4,17 EUR

Restavracija McDonald's Citycenter

Mariborska
cesta 100

2,00 EUR

Pizzerija Gorenc

Koroška cesta 59 2,58 EUR

Restavracija Tuš Celje
(Planet Tuš)

Mariborska
cesta 128

2,80 EUR

Restavracija Interspar
Kranj

Cesta 1. maja 77 3,07 EUR

Samopostrežna
restavracija Stolpič

Mariborska
cesta 7

2,88 EUR

SLOVENSKE KONJICE

Restavracija sarajevskih
Cesta 1. maja 1 a 2,37 EUR
jedi Valter Kranj
ŠKOFJA LOKA

Gostilna Pod Škalcami

Oplotniška
cesta 5

1,87 EUR

Garač - Restavracija "M"

Šolska cesta 2

2,60 EUR

Gostilna pod Škalcami dostava (03 759 30 03)

Oplotniška
cesta 5

1,87 EUR

Restavracija Kompliment

Kidričeva
cesta 75

2,88 EUR

Restavracija sarajevskih
jedi Valter Škofja Loka

Kidričeva
cesta 8 c

2,37 EUR

Ulica Staneta
Žagarja 2 b

3,38 EUR

Ljubljanska
cesta 5

4,18 EUR

Cesta maršala
Tita 112

1,68 EUR

ROGAŠKA SLATINA
Kidričeva
ulica 23

Bohor

3,87 EUR

VELENJE

RADOVLJICA
LA CANTINA

McDonald's restavracija
Velenje

Kidričeva 2 b

2,00 EUR

Pizzerija Velun

Šalek 24 a

3,77 EUR

Restavracija DK

Titov trg 3

2,28 EUR

BLED
Pizzeria Briksen
JESENICE
Bolnišnična restavracija
Splošne bolnišnice
Jesenice

KRANJ
Johnny MakaronY
(zaprto do 31.12.)

Gorenjesavska
cesta 17

3,18 EUR

Kitajska restavracija
Šang Hai

Johnny MakaronY dostava (0590 26 444)
(zaprto do 31.12.)

Gorenjesavska
cesta 17

3,18 EUR

Restavracija sarajevskih
jedi Valter Jesenice

Kitajska restavracija
AZIJA

Gosposvetska
ulica 1

3,87 EUR

KLUBAR GASTROPUB

Slovenski trg 7

3,18 EUR
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Delavska ulica 11 3,77 EUR
Cesta Maršala
Tita 106

2,17 EUR

NOVA GORICA
Kitajska restavracija
Ming Zhu

Bazoviška ulica 6 3,37 EUR

McDonald's restavracija
- Kranj Drive

Cesta Boštjana
2,00 EUR
Hladnika 7

McDonald's restavracija
Nova Gorica

Vojkova
cesta 111

2,00 EUR

Mlečna restavracija

Maistrov trg 13 2,38 EUR

Restavracija Interspar
Nova Gorica

Cesta
25. junija 1 a

3,07 EUR

Mlečna restavracija
- dostava (04 236 61 79)

Maistrov trg 13 3,38 EUR

Restavracija Vrtnica

Kidričeva
ulica 11

4,18 EUR

51

Več o zdravi prehrani na

Tema bo še posebej pomembna zate v mesecu oktobru

okt. PREHRANA, RESTAVRACIJE

RESTAVRACIJA

mMestomladih.si

NASLOV

CENA

RESTAVRACIJA

KOPER
Vojkovo
nabrežje 12

3,10 EUR

CITYBURGER

Ankaranska 7

4,17 EUR

Gramšijev trg 8 4,17 EUR

Dijaški dom Portorož

Sončna pot 20

2,87 EUR

NOVO MESTO
Dijaški in študentski dom
Šegova ulica 115 2,50 EUR
Novo mesto

Dijaški in študentski dom
Koper

Cankarjeva 5

2,27 EUR

Gostišče LOKA

Fast food Magic

Pristaniška
ulica 2

2,00 EUR

Gostišče na trgu - Hiša
kulinarike

Kitajska restavracija
Cesarska hiša

Ankaranska
cesta 5 b

3,37 EUR

Hitra hrana Martina
Krpana

Kitajska restavracja
Cesarska hiša dostava (041 579 529,
05 639 56 66)

Ankaranska
cesta 5 b

4,07 EUR

Labirint

Čevljarska 9

2,97 EUR

McDonald's restavracija
Koper

Ankaranska 4

2,00 EUR

Pizzerija Atrij

Čevljarska 8

3,80 EUR

Restavracija Interspar
Koper

Ankaranska
cesta 3 a

3,07 EUR

Rifugio food/drink and
more

Ulica 15. maja
12 e

3,97 EUR

Subway Koper

Ankaranska
cesta 2

2,37 EUR

Žito Koper

Pristaniška
ulica 2

0,00 EUR

Župančičevo
4,17 EUR
sprehajališče 2
Glavni trg 30

2,58 EUR

Šegova ulica 112 1,88 EUR

Kitajska restavracija
NANKING

Mačkovec 6

3,37 EUR

McDonald's restavracija
- Novo mesto

Ljubljanska 24

2,00 EUR

Oštarija Rudolfswerth

Kandijska
cesta 35

2,78 EUR

Picerija ERA

Pod Trško
goro 83

3,18 EUR

Pizzeria Chianti

Rozmanova
ulica 25

3,18 EUR

Pizzeria in špagetteria
Cubus

Podbevškova
ulica 11

2,87 EUR

Pizzeria Totalka

Kandijska
cesta 60

3,67 EUR

Restavracija Splošne
bolnišnice Novo mesto

Šmihelska
cesta 1

2,78 EUR

Goliev trg 8

3,58 EUR

Pizzeria Fontana

Dalmatinova
ulica 2

4,18 EUR

Stara krška pizzerija

Cesta krških
žrtev 59

3,98 EUR

Stara krška pizzerija dostava (031 598 999, 041
656 111)

Cesta krških
žrtev 59

4,18 EUR

TREBNJE

IZOLA
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CENA

PORTOROŽ

BISTRO VILLA DOMUS

Čevabdžinica Sarajevo84

NASLOV

Pizzeria Vila Raineri

Tomažičeva
ulica 10

3,28 EUR

Primavera Izola

Prešernova
cesta 55

4,18 EUR

Primavera Izola - dostava
(05 641 84 44)

Prešernova
cesta 55

4,18 EUR

Splošna bolnišnica Izola

Polje 40

2,68 EUR

Srednja šola Izola - Scuola
media Isola

Prekomorskih
brigad 7

2,87 EUR

Gostilna Šeligo
KRŠKO

Vira: https://www.studentska-prehrana.si/sl/restaurant in http://vegan.si/ziveti-vegansko/prehrana/restavracije (21. 9. 2022).

VEČERNI PRIGRIZKI V NEKAJ MINUTAH
Zdravi prigrizki med večernim študiranjem vas vodijo k zdravemu
prehranjevanju in boljšemu načinu življenja. Pri obrokih, kamor sodijo
tudi večerni prigrizki, izbirajte polnovredna živila, saj prispevajo k
boljšem počutju, ohranjanju koncentracije in motivacije za učenje.
Obroki naj vsebujejo vir zelenjave ali sadja, polnovrednih ogljikovih
hidratov (polnozrnata moka in testenine, razne kaše (ajdova, pirina,
prosena); ovseni kosmiči, stročnice), kakovostnih maščob (semena,
oreški, ribe, olivno in repično olje) ter pust vir beljakovin (ribe, jajca,
meso in mesni izdelki brez vidnih maščob, posneti mlečni izdelki).
2X PREMISLITE OB VEČERNEM NAPADU LAKOTE
Po težkem obroku, ki vsebuje veliko visoko predelanih živil (npr.
burger) bo nastopila utrujenost in želja po učenju bo izginila. Lažje
prebavljivi večerni prigrizki bodo potešili vaš napad lahkote, hkrati pa
ne bodo povzročili težav s spanjem. Uživanje piškotov za samostojen
obrok tudi ni najboljša ideja. Živila, ki vsebujejo visoke vsebnosti
enostavnih sladkorjev povzročijo v telesu hiter dvig sladkorja v krvi in
kasnejši hiter padec, ki povzroči pojav utrujenosti in še hujše lakote.
Uživajte torej lažje obroke, jejte jih počasi in v mirnem okolju, torej
vzemite si odmor med učenjem in nekaj minut namenite le obroku.
Hitro boste opazili razliko.
8 IDEJ ZA VEČERNI PRIGRIZEK
1. Chia puding z borovnicami: ¼ skodelice chia semen prelijte
s skodelico mleka po izbiri (za chia puding je odlično rastlinsko
mleko, npr. kokosovo mleko). Za popestritev okusa dodajte sveže
sadje ali zamrznjeno jagodičevje, lahko tudi nekaj oreščkov ali
semen. Najboljše je, da si ga pripravite že nekaj ur prej, da bo imela
mešanica chia semen in mleka čas za zgostitev.
2. Pasirana skuta z dodanim jabolkom, katerega lahko tudi naribate
ter vmešate domači med in posujete s cimetom.

7. Čičerikin namaz oz. humus: Pripravite si ga doma, da se izognete
odvečni soli in maščobam. Potrebujete pločevinko čičerike, ki jo
odcedite, a vodo shranite in jo po potrebi dodajte mešanici. Dodate
strok česna, žlico olja, sok polovice limone, ščepec soli in mleto
kumino. Mešanico zmešate v električnem mešalniku ali pa jo
pretlačite z vilico, če imate raje namaz s koščki. Za pomakanje
v namaz si narežite zelenjavo, najbolje se prilegajo paprika,
korenje, kumara, stebelna zelena. Poleg tega si lahko privoščite še
polnozrnat kreker.
8. Pokovka slovi med primerjavami slanih prigrizkov kot boljša
izbira. Sicer je res boljša izbira kot čips, vendar imejte vseeno v
mislih, da imajo že pripravljene vrečke za v mikrovalovno pečico
lahko visoke vsebnosti soli in maščob, zato si jo raje pripravite na
štedilniku z 1–2 žlicama olja in jo le rahlo osolite s ščepcem soli.
Mamljivi vonj sveže pokovke pa bo zagotovo privabil kakšnega
soseda.
BUDNOSTI NE BOSTE DOSEGLI Z ENERGIJSKO PIJAČO
Sama budnost je pomembna za umsko delo, a ni dovolj. Glavni gonilni sili
pri uspešnosti študiranja sta sposobnost pomnjenja in koncentracija.
Energijske pijače vsebujejo previsoke količine sladkorja, kofeina in
drugih sestavin, ki v skupni kombinaciji povzročajo razširitev dihalnih
poti, pospešijo srčni utrip, zvišajo krvni tlak ter posledično omogočajo
budnost in večjo zbranost. Takšno ohranjanje telesa v neprestani
pripravljenosti lahko dolgoročno povzroči razdražljivost in občutljivost
ter motnje spanja. Ob dolgotrajnem uživanju se lahko na kofein razvije
toleranca, zato ga moramo za enak učinek zaužiti vedno več. Boljša
alternativa bi bila vseeno kava ali zeleni čaj v zmernih količinah. Tudi
zadostno pitje vode ima lahko podoben učinek. V osnovi pa na zbranost
vpliva celoten življenjski slog študenta, od zadostnega spanca do
pravilne prehrane ter rekreacije.
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3. Skyr jogurt (islandski tip jogurta, zgoščeni jogurt brez maščobe),
banana in žlička lanenih semen.
4. Polnozrnati kruh, piščančje prsi in sveža zelenjava, npr. paprika.

6. Ovseni puding: Pripravljen iz 60 g ovsenih kosmičev, žličke chia
semen, zmrznjenih gozdnih sadežev ali svežega sadja, 1,5 dcl
mleka po vaši izbiri in 1,5 dcl vode (dodate več ali manj, odvisno
kako gost puding želite) ter okrasite z žličko arašidovega masla.
Ovsene kosmiče kuhate na mleku in vodi 5 minut, odstavite in
dodate ostale sestavine.

KOLOFON
Priročnik za Bruce 2022/2023
Izdajatelj: Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden
Avtorica naslovnice: Petra Recko
Prelom: David Rupčič
Pisci vsebin: Maja Ceglar, Maja Ipavec, Mateja Kralj, Mojca Buh.
Fotografije: freepik.com, unsplash.com, pexels.com.
Tiskano v Sloveniji, naklada: 12.300 izvodov, 2022

Strokovnjakinja: Zala Mlinšek, mag. inž. prehrane,
Zala's Nutritips in SB Ptuj, prehranska svetovalka

5. Tortilja wrap: Pripravite ga iz polnozrnate tortilje, tune v lastnem
soku ali piščančjih prsi in zelenjave. Wrap lahko narežete na
manjše kolobarje, da imate občutek, da ste posegli po »finger
food«. Polnozrnato tortiljo pa lahko namažete z žlico arašidovega
ali mandljevega masla in vanjo zavijete banano ter jo nato narežete
na kolobarje za posladek.
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