
nagovor 
PREDSEDNICE

tunizija

veganski

POKLICI

Jugu

po
pu
st
nik

nagradna
KRiZANKA

KAKO se
uciti?

postani
CLAN&

AKTIVIST

skozi
EVINE

!



P
R

E
D

S
E

D
N

IC
E

N
A

G
O

V
O

R
P

R
E

D
S

E
D

N
IC

E

Dragi člani, drage članice KŠIB-a!

Leto je spet naokrog in študijsko leto se je že zares 
začelo. Aktivisti kluba smo kot vsako leto tudi letos 
pripravili Kšibove novičke, ki vam bodo popestrile 
dolge jesenske večere ali pa kratke dneve. V njih si 
boste lahko prebrali marsikaj – pisali smo o zanimivih 
potovanjih in prigodah na le-teh, povzeli nekaj o 
tematiki šolstva, ki bo zanimala predvsem študente, in 
pa pripravili kotiček za dijake. V tej interaktivni 
zgibanki si boste lahko prebrali tudi mnogo 
zanimivega in se pri tem, upamo, iz srca nasmejali. Na 
koncu pa vas čaka še nagradna križanka.

Vsem želim, da se v novem šolskem oziroma 
študijskem letu čim manj obremenjujete, da ste čim 
bolj uspešni, da se uresničijo vaše želje in da se 
predvsem zabavate in namenite čas ne le študiju, 
ampak tudi sebi. Za vse, ki bi se radi pridružili nam 
aktivistom, pa ne veste kako to storiti, smo dosegljivi 
preko Facebooka (ksibko) in pa preko e-pošte – 
ksibko@gmail.com.

Kristina Urh,
predsednica Kluba študentov Ilirska Bistrica
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tunizija
SKOZI EVINE OCI

TUNIZIJA

Kšibove novičke 2017  I  3

Eva Možina

»Kamor boš pogledala, bo sama 
puščava, zakaj bi sploh šla tja?« me 
je vprašal sošolec, ko sem se 
prijavila na enomesečno poletno 
izmenjavo v Tunizijo. »Rada bi 
videla nekaj drugačnega,« sem 
skomignila z rameni. Sama sem 
oseba, ki velikokrat ne premisli 
stvari, ki se jih loti, temveč se raje 
poda z glavo skozi zid in probleme 
rešuje na poti – tako šele sedaj 
vidim, kako nepredstavljiv mi je 
bil takrat svet, v katerega sem se 
namenila. In ne obžalujem te 
nespametnosti, saj bi zaradi nje 
najbrž ostala doma, tako pa sem 
imela priložnost doživeti do sedaj 
enega najlepših poletij. 

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani 
imamo poseben program poletnih 
enomesečnih praktičnih in 
raziskovalnih izmenjav, ki 
potekajo preko IFMSA - 
Svetovnega združenja društev 
študentov medicine, katerega 
člana sta tudi naše ljubljansko in 
mariborsko društvo oz. Zveza 
študentov medicine Slovenije. 
Med različnimi društvi širom 
sveta so podpisane bilateralne 
pogodbe, ki študentom omogočajo 
obisk držav članic. Zakaj pa ne? Pa 
sem se prijavila.

Če bi rekla, da me na začetku 
njihov način življenja ni vrgel s 
tira, bi lagala – dretje in drenjanje 
na ulicah, konstantno barantanje 
za vsako stvar, ki bi jo rad kupil, v 
straniščih pa ne poznajo wc 
papirja (prosim, ne se poglabljati). 

Prvi teden je bil s tega vidika precej naporen, prilagajanje na 
novi svet ti vzame kar nekaj energije. V veliko pomoč pa so 
bili Tunizijci sami – eni najbolj gostoljubnih ljudi, kar sem 
jih spoznala. Se kar ne moreš načuditi tej odprtosti in 
svobodomiselnosti, ko se z enim od njih spustiš v debato. 
Okviri sveta, v katerih so pristali, jih ne ovirajo pri kreiranju 
lastnega mišljenja. Seveda to velja bolj za mlajše in 
izobražene generacije, s katerimi sem bila največ v stiku, 
spekter ljudi in mentalitete je drugače precej širok in na 
nekaterih področjih močno zaznamovan z religijo.

Kakorkoli, splošno pravilo še vedno velja, vse tegobe vest-
nega popotnika izginejo, ko pred tabo postavijo krožnik 
dobre hrane. Ribe, jajca, tuna, humus, kuskus – vsak, ki me 
pozna, ve, kakšen raj je bil to zame, vsa moja najljubša živila 
na enem mestu. Razlika je ta, da je njihova hrana precej 
pekoča – omaki harrisa, ki jo vrinejo v prav vsako jed, se res 
ne moreš izogniti. Na začetku je bil to izziv, kasneje pa že 
prav pogrešaš ta pekoč občutek hrane, ko končno uspeš priti 
do nečesa bolj 'evropejskega'. Na njihov način življenja ima 
poseben vpliv tudi francoska kultura, saj je bila Tunizija 
francoska kolonija. Že eden od uradnih jezikov je poleg 
arabščine še francoščina, francoske palačinke Crepes pa 
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pa prodajajo na vsakem vogalu. Vpliv se opazi 
tudi v obnašanju samem, v nekaterih 
preprostih dejanjih, kot sta objemanje in 
poljubljanje ob vsakem pozdravu. Mislim, da je 
prav primes francoske mentalitete razlog, da je 
Tunizija med najbolj odprtimi arabskimi 
državami.

Tekom celega meseca v tej turistično precej 
priljubljeni mediteranski državici sem imela 
dovolj časa, da sem si ogledala skoraj vse večje 
znamenitosti, čeprav sem veliko časa preživela 
tudi v bolnišnicah. Večino praktičnega dela sem 
opravljala na ginekoloških oddelkih, saj je to 
področje mojega profesionalnega interesa. 
Standard življenja je v Tuniziji zelo nizek, temu 
primerna pa tudi zdravstvena oskrba in stanje v 
zdravstvenih ustanovah. Oddelki so precej 
neurejeni, pacienti stlačeni v sobe, ki so 
večinoma brez vrat, pred bolnico pa beračijo 
tisti, ki si oskrbe ne morejo privoščiti. Revščina 
je precej očitna, tudi pri vsakodnevnem 
sprehodu po ulicah. Po upadu turizma po letu 
2015 zaradi terorističnih napadov na javnih 
območjih naj bi se stanje še poslabšalo, kar je 
velika škoda, saj je Tunizija krasna dežela, ki 
ima veliko za pokazati. Pokrajina je zelo 

raznolika, od zelenih gričkov na severu, do 
krasnih plaž na zahodu (med najbolj znanimi 
destinacijami – otok Djerba), pa do neskončne 
puščave na jugu, ki je kar dih jemajoča. Sploh, 
če si oboževalec �lmske franšize Star Wars, 
katere ostanki �lmskih prizorišč še vedno 
stojijo sredi peščenih sipin, do njih pa lahko 
prideš le z o� road jeep relly-jem. Adrenalin na 
vrhuncu!

Če povzamem, celotno doživetje Tunizije je bilo 
očiodpirajoče in nepozabno. Vsakemu, ki se 
ima možnost udeležiti kakršnekoli študentske 
izmenjave, to toplo priporočam, saj se ta 
izkušnja ne more primerjati z običajnim 
potovanjem. Možnost, da dejansko živiš kot del 
skupnosti, te nauči veliko več o dejanskih 
kulturnih razlikah, o mišljenju ljudi in o 
socio-ekonomski situaciji države, v kateri se 
nahajaš. Sama sem kljub začetnem družbenem 
šoku uspela najti delčke sebe v nekaterih 
elementih njihove kulture in tako močno 
vzljubila to državo in njene ljudi. Solze ob 
odhodu kar niso nehale teči!



MOSKVO!
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Kaj pa ti študiraš? Oo, ruščino, 
zanimivo. Dej povej kej v 
ruščini!! In si že bla v Rusiji? 
Tako se začne pogovor, ki naju z 
Ines spremlja že od začetka 
prvega letnika faksa. 

KAM PA? JA V 
mOSKVO!

Katarina Penko
Ines Šestan 

In kot se za vsaki pravi rusko 
govoreči študentki spodobi, sva se 
tudi midve z Ines septembra 
odpravili v Moskvo – glavno mesto 
Rusije, ki se razprostira na 880 km2 
ob reki Moskvi. Milijonsko mesto z 
bogato  zgodovino. V sebi skriva 
nešteto čudes, ki jih je le potrebno 
odkriti.  

Na izlet sva se torej odpravili v 
upanju, da bova odkrili vsaj nekaj 
zanimivosti, ki jih ponuja Moskva. 
Seveda najina pot ni minila brez 
dogodivščin, ki nama bodo za vedno 
ostale v spominu.  Že na letališču v 
Beogradu je Ines dobila ženitno 
ponudbo, a ker ne verjame v zveze 
na daljavo, je snubca mrtvo hladno 
zavrnila.  Na drugem največjem 
letališču v Moskvi, Šeremetjevo, sva 
se spoznali z ruskimi taksisti v luči, 
kot jih prikazujejo ameriški �lmi o 
ruski ma�ji. V mestu naju je nato 
pričakal hostel s Stalinove dobe, ki 
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pa nama je v naslednjih dneh močno prirasel k 
srcu. Zaradi vseh šokov, ki sva jih bili že v 
prvem dnevu deležni na poti iz Ljubljane do 
Moskve, sva v upanju, da bo naslednji dan 
boljši, odšli spat.  V naslednjih dneh sva si 
ogledali najbolj znane znamenitosti mesta. 
Sprehodili sva se po Rdečem trgu, obiskali 
državni zgodovinski muzej, Kremelj, cerkev 
Kristusa odrešenika in med vsem tem odkrivali 
prekrasne postaje Moskovske podzemne 
železnice. To mesto krasijo številne 
monumentalne zgradbe s prekrasnimi okrasji v 
mavričnih barvah. 

Še preden sva se odpravili na pot, sva skoraj 
vsem obljubili kakšno malenkost iz Moskve. A 
ker je to eno izmed najdražjih mest na svetu, 
midve pa le študentki, sva se po darila odpravili 
na tržnico, ki se nahaja na obrobju mesta, na 
posestvu Izmaylovo.  Preizkusili sva se v 
barantanju in se sprli z mnogo prodajalci, 

vendar na koncu dneva veseli in z darili odhiteli 
nazaj v hostel. Po tehtnem premisleku sva 
ugotovili, da sva kupili premalo, ter sklenili, da 
se bova vrnili na tržnico. Tako sva se naslednji 
dan zamaskirani odpravili na tržnico, a je bila 
na najino srečo ravno sobota. Šele takrat je kraj 
zaživel v vsej svoji luči, tam so bile stojnice, ki 
jih prvi dan ni bilo, med njimi pa je mrgolelo 
turistov. Ponovno sva se vživeli v barantanje, 
nakupili še preostala darila in spet sprti s 
prodajalci odhiteli do naslednjih znamenitosti. 

Najino potovanje sva seveda zaključili s 
pokušnjo ruske vodke. Seveda bi lahko o naji-
nem potovanju še razglabljali, a članek bi postal 
predolg, pa tudi za nekatere stvari je boljše, da 
ostanejo neizrečene. 
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Državni zbor na izredni seji 
soglasno sprejel Zakon za 
urejanje položaja študentov

Poslanke in poslanci 
Državnega zbora RS so na 50. 
izredni seji Državnega zbora 
sprejeli Zakon za urejanje 
položaja študentov, ki ga je 
pripravila Študentska 
organizacija Slovenije, ob 
podpori več kot 16.000 
državljanov Republike 
Slovenije pa ga je vložil prvi 
med poslanci, predsednik 
Državnega zbora, dr. Milan 
Brglez.
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potrebe prijave v evidenco 
brezposelnih oseb);

2. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport bo z enotnim 
pravilnikom uredilo položaj 
študentov s posebnimi 
potrebami, s čimer se bodo 
poenotile doslej različne prakse 
posameznih visokošolskih 
zavodov;

3. dijaki in študenti, ki prejemajo 
štipendijo po Zakonu o 
štipendiranju (ZŠtip-1), bodo 
lahko tudi med letom zaprosili 
za prejemanje dodatka za 
bivanje, če bodo za to 
izpolnjevali pogoje.
 
Spremenjeni in nato sprejeti so 
bili naslednji predlogi:

1. predlog možnosti koriščenja 
subvencionirane študentske 
prehrane je bil spremenjen tako, 
da bodo študenti po novem 
upravičeni do koriščenja 
subvencionirane prehrane do 
21.00 ure (in ne do 20.00, kot je 
veljalo doslej in 22.00, kot je bil 
predlog ŠOS);

2. predlog ŠOS, da študenti 
ohranijo zdravstveno 
zavarovanje po starših za ves čas, 

Dejstvo, da so na ŠOS v podporo 
Zakona za urejanje položaja 
študentov (ZUPŠ) zbrali preko 
16.000 podpisov ter da so ga 
podprli prav vsi poslanci 
Državnega zbora, kaže na to, da 
je položaj mladih, še posebej 
študentov, po krizi v 
nezavidljivem položaju in da so 
bile zakonodajne spremembe 
nujne.Kljub temu, da so na ŠOS 
pripravili zakonodajne 
spremembe, ki so bile realne in 
ki so upoštevale �nančne 
zmogljivosti državnega 
proračuna, je bila večina 
predlogov tekom zakonodajnega 
procesa spremenjenih in 
dopolnjenih.
 
Od predlaganih rešitev so bile 
naslednje sprejete brez 
sprememb:

1. študenti na 2. stopnji 
bolonjskega študija si po novem 
lahko, tako kot tisti na 1. stopnji, 
obetajo status študenta do konca 
študijskega leta, tudi če 
magistrirajo tekom leta, statusu 
pa se bo študent lahko po novem 
tudi odpovedal (na primer za 
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Predsednik ŠOS, Aleksandar 
Spremo: "Veseli smo, da so 
poslanci državnega zbora sprejeli 
Zakon za urejanje položaja 
študentov, ki smo ga pripravili na 
Študentski organizaciji Slovenije in 
zanj v enem tednu zbrali skoraj 
17.000 podpisov podpore. Gre za 
odpravo dela varčevalnih ukrepov, 
ki bodo pripomogli k izboljšanju 
socialnega položaja študentov. 
Kljub temu, da se je končno 
besedilo zakona nekoliko 
spremenilo od prvotnega, smo 
zadovoljni, saj gre za pomemben 
korak v pravo smer. Zahvaljujemo 
se vsem pristojnim ministrstvom  
za konstruktiven dialog, vsem 
poslanskim skupinam za podporo 
in še posebej predsedniku 
državnega zbora dr. Milan Brglezu, 
ki nam je nesebično pomagal tako s 
formalno vložitvijo kot vztrajno 
podporo tekom zakonodajnega 
postopka."

 
Vir članka: 

Študentska organizacija 
Slovenije (ŠOS)

ko so vključeni v izobraževanje je bil spremenjen tako, da so 
študenti do takšnega zavarovanja upravičeni do konca 
šolskega oziroma študijskega leta, v katerem posameznik 
dopolni 26 let (in ne do dopolnjenega 26. leta, kot velja 
doslej).

Iz zakona pa so bili odstranjeni naslednji predlogi:

1. posebna osebna olajšava za prihodke študentov z naslova 
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se z ZUPŠ 
ne bo dvignila na predkrizno raven, je pa ta ukrep napovedan 
v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 
(EVA 2017-1611-0023), ki je že v postopku sprejemanja v 
Državnem zboru;

2. možnost koriščenja subvencionirane študentske prehrane 
med 15. julijem in 15. avgustom;

3. usklajevanje višine subvencije subvencionirane študentske 



Suhe sestavine:

• 60 g sladkorja
• 1 vanilin sladkor
• 1 pecilni prašek
• 230 g pirine ali navadne
  moke (dobro je, če jo
  presejemo)
• 30 g kakava
• pol žličke mlete kave
• ščep soli

Mokre sestavine:

• 1,5 dcl riževega mleka
• 0,5 dcl olja
• pripravek iz lanenih semen

(Pripravek iz lanenih semen 
uporabimo kot nadomestek jajc 
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in služi temu, da maso drži 
skupaj. Dve jedilni žlici mletih 
lanenih semen zmešamo s 
šestimi jedilnimi žlicami vode in 
pustimo stati približno 20 minut, 
da postane »želejasto«).
V dveh posodah najprej posebej 
zmešamo mokre in suhe 
sestavine, potem pa še skupaj, da 
dobimo gladko maso. 
Enakomerno jo razporedimo v 
modelčke. Če želimo, lahko v 
zmes, ko je že v modelčkih, 
dodamo košček jedilne čokolade, 
da bodo ma�ni imeli okusno 
čokoladno sredico.
Pečemo na 180 C približno 20 
minut. 

Pa dober tek! 
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študentom različne možnosti 
študija. Pod pojmom 
interdisciplinarnost razumemo 
študij, pri katerem so študentje 
deležni marsikatere ugodnosti. Pod 
to lahko štejemo magisterij z 
dvema mentorjema, skupne 
študijske programe (ki se izvajajo 
na več fakultetah) ter program 
dvojne diplome (ang. Double 
Degree). V splošnem 
interdisciplinarnost pomeni 
povezovanje različnih fakultet. 
Fakultete se poslužujejo tega, ker 
same niso zmožne dovolj 
kakovostno izvajati posameznih 
predmetov in nimajo ustrezno 
usposobljenega kadra ali opreme za 
posamezne predmete. Z 
interdisciplinarnostjo pa skrbijo, 
da je študentom omogočen študij 
na najvišji možni ravni kakovosti z 
najbolj ustrezno usposobljenimi 
kadri in primerno opremo. 
Interdisciplinarnost je koristna 
tudi iz vidika študentov, saj v tem 
primeru slišijo različna mnenje od 
strokovnjakov iz različnih področij, 
tako lahko študentje izoblikujejo 
najboljše mnenje iz različnih 
vidikov (vidik naravoslovca se 
bistveno razlikuje od vidika 
družboslovca).

»Double Degree Program« ali po 
slovensko program dvojne diplome 
je ena izmed vrst 
interdisciplinarnosti, ki študentu 
omgoča, da pridobi diplomo od 
dveh različnih zavodov. Študent ob 
zaključju študija tako prejme 
diplomo svoje domače fakultete ter 
hkrati tudi diplomo partnerske 
fakultete. Zaradi razlik med 
posameznimi fakultetami je vsak 
program dvojne diplome izveden 
drugače. Kako bo potekal program 
dvojne diplome pa je stvar 
dogovora med obema fakultetama. 
Običajno naj bi študent, ki opravlja 
program dvojne diplome, preživel 

približno enako časa tako na 
eni kot na drugi fakulteti. 
Glavna prednost tega 
programa pa je, da se krediti 
upoštevajo enako na obeh 
zavodih, tako da se skrajša 
študijski čas, potreben za 
pridobitev dveh diplom v 
primerjavi s pridobivanjem 
dveh diplom ločeno. Dvojne 
diplome najbolj koristijo 
študentom, ki se nameravajo 
zaposliti na mednarodni 
ravni, tako lahko na primer 
študent študira ekonomijo na 
Ljubljanski fakulteti kot tudi 
na eni izmed Ameriških 
fakultet, če ima namen voditi 
slovensko podjetje, ki bo 
sodelovalo z ameriškimi 
podjetmi.

Študentom je omogočeno tudi 
pisanje magistrskega dela z 
dvema mentorjema. Te vrste 
ugodnosti študentje koristijo 
predvsem v primeru, ko se 
njihova magistrska naloga tiče 
dveh različnih tematik. Za 
primer vzemimo študenta 
medicine, ki bo v svoji magistrski 
nalogi pisal o robotiki v kirurgiji. 
Najbolj učinkovito magistrsko 
nalogo bo tako spisal, če si bo za 
mentorja izbral strokovnjaka iz 
področja kirurgija iz medicinske 
fakultete ter strokovnjaka iz 
področja robotike iz fakultete za 
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strojništvo. Seveda se študent lahko odloči zgolj 
za enega mentorja, vendar pa je potrebno 
poudariti, da ima vsak študent možnost izbire 
večih mentorjev pri pisanju diplomskega ali 
magistrskega dela. 

V Sloveniji so marsikatere fakultete med seboj 
dokaj tesno povezane. Pod interdisciplinarnost 
tako spada tudi sodelovanje fakultet oziroma 
posameznih študijskih programov. 
Interdisciplinarnost po navadi koristijo 
predvsem manjši zavodi, ki zaposlujejo tudi 
manjše število kadrov. Tako študentom 
omogočijo, da se nekatere predmete izvaja 
izven njihove materne fakultete. Primer tega je 
lahko tudi študij �nančne matematike. Velika 
večina študentov �nančne matematike nekatere 
predmete opravlja na sedežu ekonomske fakultete, 
ker ima ekonomska fakulteta širši, predvsem pa 
bolj usposobljen kader za posamezne tematike, s 
katerimi se morajo izobraziti študentje �nančne 
matematike. Tako je študentom omogočen bolj 
kakovosten študij prav s medsebojnim 
povezovanjem fakultet v namenu, da od študija 
največ odnesejo prav študentje.

Splošno gledano interdisciplinarnost prinaša 
marsikatero ugodnost, da študentom omogoči 

bolj kakovosten študij. Če se zavodi odločijo, da 
bodo medsebojno sodelovali in tako odpravljali 
pomanjkljivosti drug drugega, je to vse v 
namenu bolj kakovostnega izobraževanja 
študentov. Doslej edina pomanjkljivost inter-
disciplinarnosti, ki smo jo zasledili, je, da so se 
nekateri urniki medsebojno prekrivali in tako 
so morali študentje izbirati, ali bodo obiskovali 
predavanja/vaje na svoji domači fakulteti ali pa 
na fakulteti partnerici v programu.

Vir članka: Zveza ŠKIS 
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Lara Štemberger
Anja Tomažič

1. Organiziraj svoj čas
Že vnaprej si sestavi urnik učenja za vsak dan v tednu. Presodi, 
koliko časa boš namenil učenju posameznega predmeta, in se 
načrtovanega tudi drži. Pomembno je, da si zastaviš dosegljive 
cilje.

2. Prilagodi svoje učno okolje
Preden se lotiš učenja, poskrbi, da bo tvoj učni prostor urejen 
ter brez motečih dejavnikov. Pri tem izključi vse elektronske 
naprave, ki bi utegnile motiti tvojo pozornost. 

3. Primerno razdeli gradivo
Gradivo razdeli na manjše enote, ki jih lahko preučiš v od 20 do 
50 minutah. Pomembno je, da si med posameznimi enotami 
vzameš od 5 do 10 minut odmora (priporočljiv je gibalni 
odmor). Po odmoru naučeno ponovi.
 
4. Učni stil
Glede na to, na kakšen način si posameznik najlažje zapomni 
učno snov, ločimo tri tipe: slušni, vidni ter gibalni tip. 
Pomembno je, da ugotoviš, kateri tip si. Tako boš namreč ubral 
pot, ki te bo najlažje pripeljala do zadanega cilja.

KAko se 
uciti?

Da bo tvoje učenje hitrejše, kakovostnejše in učinkovitejše, sva dijakinji 
zbrali in napisali nekaj nasvetov, ki jih z veseljem deliva s tabo! Pa poglejmo: 

• Za slušnega je značilno, da 
snov najbolje razume in si jo 
zapomni tako, da sledi razlagi 
učitelja pri pouku in se snov 
doma uči na glas. 

• Vidni tip snov najbolje 
razume, če informacije vidi 
(miselni vzorci, podčrtovanje, 
izpisovanje …). 

• Z gibalnim/kinestetičnim 
stilom pa snov najbolje 
dojemamo, če se med učenjem 
gibljemo.  

5. Kako preprečiti hitro 
pozabljenje osvojenega 
znanja?
Hitro pozabljanje lahko 
preprečimo s kratkim 
petminutnim aktivnim 
obnavljanjem naučene snovi:
• pet do deset minut po koncu
  učenja,
• v naslednjih štiriindvajsetih
  urah,
• čez en teden,
• čez en mesec,
• čez 6 mesecev.

Če sledimo temu vzorcu, bo 
večina snovi za vedno vtisnjena 
v spomin. 

6. Ključen je dober spanec
Priporočljivo je, da si vsak dan 
zagotoviš od 8 do 10 ur 
kvalitetnega spanca. Tako boš 
drugi dan bolj spočit za 
učinkovito delovanje ter lažje 
učenje.



poklici
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Si željan znanja s področja tehnologije, 
raziskovanja, sociologije, oskrbe in 
nege? Si samoiniciativen in kreativen? 
Se želiš izogniti prekarni zaposlitvi? Če 
si trdilno odgovoril na vsaj eno izmed 
zgornjih vprašanj, dobrodošel v svet 
poklicev prihodnosti!

prihodnosti
poklici

Eva Poklar

POKLICI S PODROČJA DRUŽBOSLOVJA, 
NEGE IN OSKRBE

Čeprav telemedicina in robotska kirurška oprema 
spreminjata način zdravstvene oskrbe, se bo 
povpraševanje po negovalcih povečalo. Vzrok tiči 
za dejstvom, da se delež ostarelega prebivalstva 
zaradi boljšega življenjskega standarda močno 
povečuje. Iz kulturne in demografske perspektive 
bodo v prihodnosti najbolj iskani poklici s 
področja nege in oskrbe.

– AMNEZIJSKI KIRURG, ki bo odstranjeval 
nezaželene spomine.

– STROKOVNJAK ZA SOCIALIZACIJO bo 
svetoval družbeno zadržanim ljudem, kako 
navezati in izboljšati stik z ostalimi.

– PROFESIONALNI PRIJATELJ bo ob 
prevladi digitalnega načina življenja za določene 
posameznike edini vir socializacije.

– PSIHOTERAPEVT ZA SMRT bo soočil 
posameznika z lastnim koncem, mu nudil podporo 
in ga pripravil na konec življenja.

– AGENT ZA ČLOVEŠKE ORGANE, ki bo 
preverjeno in veri�cirano posredoval človeške 
organe.

– ORGANIZATOR 
 ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

POKLICI S PODROČJA NARAVOSLOVJA IN 
VARSTVA OKOLJA

Pomanjkanje hrane in vode, nalezljive bolezni, 
globalno segrevanje, toplotni vali, stalne poplave, 
izumrtje rastlinskih in živalskih vrst … To so lahko 
katastrofalne posledice našega malomarnega 
odnosa do okolja. Svetovno prebivalstvo se bo 
močno povečalo, zato moramo poskrbeti za 

Dinamika zaposlovanja se iz leta v leto 
spreminja, kar je posledica gospodarskih in 
demografskih sprememb, digitalizacije 
vsakdanjega življenja ter degradacije okolja. 
Naša družba razvija nove potrebe in tako 
spodbuja nastajanje novih poklicev. 
Pomembno je, da smo mladi seznanjeni s 
poklici, za katere uradnega izobraževalnega 
programa ni, se pa zanje na trgu dela 
pojavljajo potrebe.
V prihodnjih desetletjih bo ogromno 
poklicev izumrlo, zlasti tistih, ki jih lahko 
nadomestimo z umetno inteligentnimi 
stroji. Dobra novica je, da 60 % poklicev 
sploh še ni odkritih. Spodaj so po 
kategorijah navedeni nam že poznani 
poklici prihodnosti.
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trajnost. Odprlo se bo veliko delovnih mest, ki 
bodo skrbela za trajnost in varnost našega 
planeta.

– STROKOVNJAK ZA ALTERNATIVNO 
ENERGIJO bo odkrival naravne in trajnostne 
vire energije.

– INŽENIR ZA SELITVE ŽIVALI, ki bo 
skrbel za sožitje med človekom in življenjskim 
okoljem živali.

– URBANI AGRONOM, ki bo raziskoval 
nove načine pridelovanja hrane glede na 
raznolikost okolij, npr. pridelava hrane pod 
zemljo oz. pod samim mestom.

– GEOINŽENIR bo manipuliral z 
vremenskimi dogodki in zmanjševal učinke 
globalnega segrevanja.

– POKLICI, KI SE UKVARJAJO Z 
OŽIVLJANJEM IZUMRLIH ŽIVALI IN 
RASTLIN
– POKLICI S PODROČJA RAVNANJA Z 
ODPADKI
– SEMENSKI KAPITALIST

POKLICI S PODROČJA TEHNOLOGIJE IN 
RAČUNALNIŠTVA

Informacijska tehnologija postaja vse bolj 
zapletena in igra vse večjo vlogo v našem 
vsakdanu. Podjetja potrebujejo svetovalce pri 
izbiri in izvajanju programske opreme ter pri 
delu s stroji in roboti. Podjetja bodo 
potrebovala vse več računalniško pismenih 
kandidatov.

– IT-VARNOSTNIK – ta bo nadzoroval 
programsko opremo.

– ETIČNI HEKER bo skrbel za 
informacijsko varnost tako, da bo načrtno 
vdiral v sisteme podjetij in jih opozarjal na 
potencialne ranljivosti v programu. 

– DIGITALNI SVETOVALEC, ki bo 
pomagal pri izbiranju aplikacij, ki lajšajo naše 
zasebno in poslovno življenje. Skrbel bo tudi za 
naše dokumente, fotogra�je, zapiske …

– SPECIALISTI ZA ZASEBNOST, ki 
bodo skrbeli za našo zasebnost ob poplavi 
kamer in kanalov prenosa.



JUGU
PISMA

JUGU
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Ne najdem motivacije za delo na faksu in 
moji akademski neuspehi negativno vplivajo 
na �zično počutje ter na zveze z bližnjimi. 
Kako naj to popravim in najdem motivacijo 
za delo?

Res … Že prvo vprašanje danes bo depresija. Hudi 
problemi, majkemi. Zdaj ti bom razložil, kaj je v 
resnici tvoj problem. Vitamini. V temnih časih 
pomaga malo sadja. Umrl hrček? Belo grozdje. 
Neuspehi v šoli? Melona. Pustila punca? Suhe slive.  
V glavnem, pozabil sem, kaj sem hotel s tem povedati. 
Nehaj biti žalosten, pa se bo problem sam rešil

Zadnje čase se mi pojavljajo bolečine v 
trebuhu. Kaj naj naredim?

Počaščen sem, da si me označil za čudodelca. Brez 
opisa bolečine in okoliščin naj predvidim vzrok 
bolečin. Čudovito. Skozi tvoj podroben opis problema 
sem prišel do zaključka, da vzrok ni �zičen, ampak 
duhoven. Trebušna bolečina je posledica notranjih 
nemirov. Konfucij je rekel: »Dela se mi tema, ko 
zaprem oči.« Resnično eden izmed draguljev 
zgodovine.

Pustila me je punca. Počutim se kot, da me je 
zbil vlak. Ne vem, kaj narediti.

Končno ena mastna. Očitno si razburjen, ker nisi 
postavil vprašanja. Se te bom usmilil in ti dal nasvet. 
Suhe slive. Ne, ampak res. Ta problem obravnavaj, 

Na pisma odgovarja Aljaž Jug, dolgoletni aktivist Kluba 
študentov Ilirska Bistrica. 

Letna rubrika za nasvete o vseh pogledih življenja. Bralci pošljete svoja vprašanja na Klub študentov Ilirska 
Bistrica in jaz nanje odgovorim.

kot da imaš hudega mačka. Lahko klin s klin s 
klinom zbijaš in jo na kolenih prosiš nazaj. Ali pa 
si obljubiš, da ne boš nikoli več pil in zamenjaš na 
moške. Problem rešen.

Prodam drva! Tel. (01) 478 90 00

Izgleda, da ne �ltriramo poslanih vprašanj …

Zaljubil sem se, ampak ne zberem 
poguma, da bi jo vprašal za številko. Ne 
vem, kako naj privedem pogovor do tega 
vprašanja. Kakšen nasvet?

Še ena mastna, se mi še holesterol dviga. Imaš 
zelo pogost problem. Ob takih priložnostih se 
vedno spomnim na citat Shakespearja »Lepu je 
blu, doklr je blu. Ma pwal, ki nej blu vječ, je 
bolelu.« Vsaj zdi se mi, da je to njegov citat, 
mogoče je Konfucij spisal tudi to. En hud 
zgodovinski mislec v glavnem, in kdor zgodovine 
ne pozna, jo ponavlja. Tako da si prihrani 
bolečino in ostani doma.
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1. Kako se imenuje zabava, ki jo KŠIB vsako leto organizira v Ljubljani? 
____________ fešta.

2. Prepoznavni barvi KŠIB-a sta rumena in ___________.

3. KŠIB se vsako leto predstavi na največji študentski prireditvi pri nas – 
na Škisovi ___________.

4. Člani KŠIB-a imajo nižjo članarino v Knjižnici __________ Samsa.

5. KŠIB ima svoje prostore na ______________ 1.

6. Članstvo v KŠIB-u je ________________, prinaša pa številne ugodnosti.

7. Trudimo se biti dobrodelni, zato z veseljem spijemo Skodelico 
____________.

8. Letos smo drugič zapored organizirali prireditev Dobimo se na 
____________.

Monika Derenčin

Pravilno rešitev nam pošljite na ksibko@gmail.com do 31. 1. 2017. Izmed vseh pravilnih 
rešitev bomo izžrebali srečnega nagrajenca/-ko in mu/ji podarili zanimivo nagrado! Splača se 
sodelovati!

Naj vam podamo še en namig. Rešitev križanke je Kšibov ____________, ki smo ga pripravili 
za naše člane v sodelovanju z bistriškimi privatniki. Z njim želimo, da bi študentje in dijaki 
prihranili kakšen evro. Skriva se na naslednji strani, na kateri tudi izveš, kako postaneš naš 
član oz. naša članica, v kolikor še nisi. Prilagamo tudi pristopno izjavo! Med uradnimi urami 
kluba imate možnost barvnega skeniranja, tiskanja in fotokopiranja, ne pozabite pa tudi na 
podaljšanje članarine v Knjižnici Makse Samsa – za člane znaša letna članarina 6 € namesto 
8 €. 



KŠIBOV POPUSTNIK 

Članstvo si lahko podaljšaš (oz. postaneš član) 
vsak vikend na uradnih urah (Jurčičeva 1): 
v petek od 19.00 do 21.00 
v soboto od 10.00 do 12.00. 
S seboj prinesi veljavno potrdilo o vpisu in 
člansko izkaznico, če jo že imaš.  

Ponudniki in ugodnosti 
 

  Park Seventeen: 10 % popust na celotno ponudbo do 22. ure 
(ne velja za nakup tobačnih izdelkov, izdelkov, ki so že v akciji, in dostavo na dom) 
 

  Okrepčevalnica Trend: 10 % popust ob nakupu kebaba 
 

  Gostilna in pizzerija Triglav: 10 % popust na vse vrste pic in  
hamburgerjev 
 

  Fitnes studio M: 15 % popust na vse vrste kart za fitnes 
 

  Kozmetični salon Lara: 10 % popust na intenzivno nego za 
mlade 
 

  Frizerski salon Matea: 8 % popust na storitev 
 

… je zbirka ugodnosti za člane  
Kluba študentov Ilirska Bistrica.  

Kako lahko izkoristim ugodnosti? 
Obišči ponudnika in s seboj imej VELJAVNO Kšibovo člansko izkaznico  
(kar pomeni, da je potrjena za tekoče šolsko/študijsko leto).  
V izogib nevšečnostim jo osebju pokaži takoj na začetku naročila.  



 

PRISTOPNA IZJAVA 
2017/18 

 

Ime: _______________________ 

Priimek: ____________________ 

Datum rojstva: _______________ 

Naslov: _______________________________________________ 

Poštna številka in pošta: _________________________________ 

 

E-poštni naslov: __________________________________ 

GSM: _____________________ 

 

Status:                   dijak                                     študent  

 
Fakulteta oz.šola: ______________________________________________________ 
 
Letnik: _____ 

 
 
Strinjam se s statutom Kluba študentov Ilirska Bistrica in s podpisom potrjujem svoje članstvo. 
Dovoljujem objavo svojih fotografij, posnetih na KŠIB-ovih projektih, za promocijske namene. Pristopni 
izjavi prilagam tudi potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto. 
 
 
V _______________________, dne ____________. 
 
                                                                                                                          Podpis:  
 

Klub študentov Ilirska Bistrica 
Jurčičeva 1 
6250 Ilirska Bistrica  
 

 Spol:    moški     

              ženski 



arhiviranje

diplomskih in

nalog 
magistrskih

Natisnjena diplomska oz. magistrska 
naloga bo arhivirana v knjiznici Makse Samsa.v

Tiskanje in 

mehka vezava  

BREZPLACNO!

Si v letu 2017 ali š
pa bos letos 
diplomiral/a ali
magistriral/a  
in si vsaj eno leto 
clan/ica Ksib-a? 

v

v v

v

Prinesi svojo 
diplomsko ali 
magistrsko 
nalogo na klub 
in v zameno za 
nalogo ti 
podarjamo  
prakticno darilo!v




