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uvodnik
Dragi študentje!
Pred vami je letošnja revija študentov Biotehniške
fakultete. V njej boste izvedeli o vseh pomembnostih, ki so se na naši fakulteti zgodile v preteklem
šolskem letu. Najbolj odmeven je bil gotovo Start
up vikend »Več kot les!«, ki ga je organiziral
naš Študentski svet. Seveda ne smemo pozabiti
tudi na tradicionalno prireditev »BF se igra«, ki
poteka vsako leto na travniku pred Biotehniško
fakulteto. Več o delovanju Študentskega sveta
Biotehniške fakultete boste lahko prebrali tudi v
intervjuju s predsednikom Miho Rajhom. Pozabili
nismo niti na predstavitve društev naše fakultete.
Društva izvajajo zanimive dogodke, dejavnosti in
izlete, ki niso zanimivi le za študente smeri, katere združujejo. Če vas zanima, kaj v prostem času
počnejo naši študentje, brez skrbi – tudi temu smo
namenili nekaj strani v naši reviji. Veliko se jih je
odpravilo na seminarje v tujino ali pa so napisali
članek o temi, ki jih nadvse zanima.
Tukaj najdete tudi vse informacije v zvezi s
Študentsko organizacijo Biotehniške fakultete in
Univerze v Ljubljani. Poskrbeli smo tudi, da vaši
želodčki ne bodo ostali lačni. Vse in še več o študentski prehrani lahko preberete na naslednjih
straneh.
Poskrbeti znamo tudi za zabavo. Pripravili smo
vam nekaj idej za vselitveno žurko, na zadnji strani
pa seveda najdete naravoslovne šale, da med dolgočasnimi predavanji (ki jih na naši fakulteti ni
veliko) ne bo dolgčas. Če razmišljate o študentski
izmenjavi, se lahko o vseh potrebnih postopkih
informirate prav tu, preberete pa si lahko tudi
izkušnjo naše študentke.
Da ne bom celotne vsebine izdala že na prvi strani,
vas vabim, da pogumno obrnete ta list in se podate
na pot skozi predstavitev študentskega delovanja
na Biotehniški fakulteti.
V tem šolskem letu pa vam želim čim boljši učni
uspeh in čim več dogodivščin, o katerih bomo
drugo leto z veseljem pisali v naslednjem BFkotu.
Srečno! :)
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Tjaša Gorjanc

•sodelujemo v organih fakultete in univerze;
•podajamo mnenja o pedagoškem delu asistentov,
docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za
izvolitev v pedagoške nazive;
•sodelujemo na informativnem dnevu in sprejemu
novincev;
•spodbujamo obštudijsko aktivnost med študenti
– organiziramo različne projekte, kot so: BF se
igra, revija BFko, organizacija ekskurzij po Evropi,
uvedba smetnjakov za ločevanje odpadkov, ureditev
urnikov knjižnic na BF, halje za študente, pohvale za
profesorje in študente …;
Člani Študentskega sveta Biotehniške fakultete so •sodelujemo z oddelčnimi študentskimi društvi BF
predstavniki vseh študijev na fakulteti ter pred- in Študentsko organizacijo Biotehniške fakultete na
področju obštudijske dejavnosti;
stavniki Študentske organizacije BF (ŠOBF).
•sofinanciramo dodatno izobraževanje študentov,
Vsakemu študijskemu področju, ki se v tekočem obiske konferenc, poletnih šol in tekmovanj.
študijskem letu izvaja na Biotehniški fakulteti,
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UDELEŽB NA
pripadajo:
•2 redni članski mesti za študente prve stopnje (BSc); DOGODKIH
•1 redno člansko mesto za študente druge (MSc) in ŠSBF ti sofinancira tudi udeležbo na kongresih,
poletnih šolah, vrhunskih tekmovanjih ipd.
tretje (PhD) stopnje skupaj;
Študent, ki želi zaprositi za sofinanciranje svoje
•2 pridruženi članski mesti ne glede na stopnjo.
udeležbe na primernem dogodku, mora še pred
samim dogodkom oddati prošnjo na predpisanem
PREDSTAVNIKI V LETU 2013/2014
Člani sveta med seboj izvolijo vodstvo, ki ga obrazcu, ki se nahaja na spletni strani ŠSBF.
sestavljajo:
•predsednik: Miha Rajh;
•podpredsednik za študijske zadeve: Vid Skvarča;
•podpredsednica za kakovost študija: Tadeja Šuštar;
•podpredsednica za finance: Ana Cerar;
•podpredsednik za projekte: Jan Kukovec;
•tajnik: Jure Bedenk.
KONTAKT:
Študentski svet Biotehniške fakultete,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
e-mail: studentski.svet@bf.uni-lj.si
FACEBOOK: Študentski svet Biotehniške fakultete
SPLETNA STRAN: http://ss-bf.blogspot.com/

študentski
svet biotehniške
fakultete

BF SE IGRA
BF se igra je športno zabavna prireditev, ki se vsako
POSLANSTVO
Smo edini pravni ter uradni predstavniki študentov leto odvija na travniku fakultete. Ekipe vseh smeri
Biotehniške fakultete in skrbimo, da je glas študen- tekmujejo med seboj v zabavnih igrah, vse skupaj pa
je obdano še z dobro glasbo, pijačo in jedačo.
tov prisoten ter upoštevan.
Namen projekta je spoznavanje, sodelovanje in
druženje študentov Biotehniške fakultete in promoKAJ POČNEMO?
•Sodelujemo pri reševanju problemov študentov, viranje študentskega organiziranja na fakulteti, saj se
na samem dogodku predstavljajo vse oblike le-tega.
povezanih s študijskim procesom;
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RAZPIS ZA DRUŠTVA
Študentski svet enkrat letno objavi razpis za sofinanciranje dogodkov društev. Društva Biotehniške
fakultete se lahko prijavijo preko razpisne dokumentacije, ki je na voljo na spletni strani ŠSBF.

in bi le-to rad objavil v reviji, lahko pošlješ gradivo
na naš e-poštni naslov. Revija BFko 2014 je dosegljiva na spletni in Facebook strani Študentskega
sveta Biotehniške fakultete, kakor tudi na fakultetni
spletni strani.

REVIJA BFko
ŠSBF in ŠOBF v sodelovanju s študenti Biotehniške
fakultete enkrat na leto izdata revijo BFko. V njej si
lahko preberete, kje vse so bili letos na izletih in izobraževanjih naši študentje, kaj počnejo naša društva,
kdo sestavlja ŠSBF in ŠOBF ter še mnogo drugih
zanimivih reči.
V kolikor imaš zgodbo/potopis ali karkoli drugega

PREDNOSTI SODELOVANJA
•spoznaš mnogo zanimivih ljudi z različnih oddelkov naše fakultete;
•sebi in študentom lahko pomagaš uveljavljati svoj glas in
mnenje na fakulteti;
•vedno si v središču informaciji in zato vedno veš,
kaj se dogaja.

miha rajh: ‘‘študentje naj
stopijoizsvojeconeudobja
in povedo, kaj jih moti.naj
postanejo aktivni’’.
Letošnje študijsko leto je predsedniški stolček
Študentskega sveta Biotehniške fakultete zasedel Miha
Rajh. Z zagotovostjo lahko trdimo, da je Miha delovanje
ŠSBF-ja dvignil na višjo raven, saj je s svojimi zamislimi izboljšal dosedanje delo Študentskega sveta, izpeljal
pa je tudi nekaj novih projektov, ki so poželi nepričakovan uspeh. Nad njegovim delom so navdušeni tako
člani Študentskega sveta kot študentje in zaposleni na
fakulteti. Zanimalo nas je, kaj ima povedati o študiju,
fakulteti in Študentskem svetu ter še marsičem.
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Kaj te je prepričalo, da si se odločil za študij na
Biotehniški fakulteti?
Na začetku sem sicer razmišljal o študiju strojništva v Mariboru, a me je kasneje za biologijo ter
mikrobiologijo navdušil profesor na Prvi gimnaziji
v Mariboru, g. Dragan Bosnić, in kasneje prof. dr.
Raspor s hvalospevom mikrobiologiji ob predstavitvi

študija. Po mesecu dni odločanja pa sem se nekako
na pošti, ko sem moral oddati obrazec za vpis,
odločil za mikrobiologijo in posledično Biotehniško
fakulteto. Kaj je pretehtalo njej v prid, še sam ne vem;
morda to, da grem pogledat, kako je v Ljubljani.
Kdaj si se odločil, da za podiplomski študij izbereš
biotehnologijo?
Po treh letih študija še nekako nisem povsem vedel,
kaj bi s svojim znanjem počel. Tako sem že med
dodiplomskim študijem razmišljal, če bi dodatno
vpisal še vzporedni študij, pa se takrat v to birokratsko
zmešnjavo urnikov, izpitov in vsega, kar to potegne
s seboj, na srečo nisem podal. Namesto tega sem se
odločil, da raje zamenjam smer na podiplomskem
študiju. Pregledoval sem seveda študijske programe
živilstva in biotehnologije ter se odločal, kaj je boljše. Odločil sem se za biotehnologijo, ki je nekako
bolj industrijsko ali pa, da se lepše sliši, praktično
usmerjena mikrobiologija, tako da je ravno pravo
nadaljevanje dodiplomskega študija. Zahvaljujoč
odličnim profesorjem so osnove fenomenalne in
odločitev je bila, kot kaže, prava.
Zakaj si si želel postati član Študentskega sveta?
Moje delovanje v študentskem organiziranju se je
začelo konec leta 2012, ko so na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani bili še aktualni razpisi
za strokovne sodelavce oz. sodelavce na različnih
resorjih. Zakaj jih zadnji dve leti ni, verjetno vedo
samo oni sami ali pa še to mogoče ne čisto dobro.
Kakor koli, sodeloval sem na Resorju za študijsko

do 2014 so se zmanjšala kar za okoli 60 %), smo
uspeli obdržati tudi oba razpisa, ekskurzija pa še
pride na spored.
Kar se tiče notranje kakovosti, smo na fakulteti
izpostavili problematiko pedagogov in upamo, da
bomo s sodelovanjem prišli do izboljšanja trenutne
situacije. Potrebno je razumeti to, da nikomur ne
nasprotujemo, ampak želimo s sodelovanjem priti
do izboljšav.
Odlično smo izvedli tudi akcijo s puloverji in tako
sledi že nova pošiljka majic, vse v namen povečanja prepoznavnosti in pripadnosti nam in seveda
fakulteti.
Vsekakor pa moram opozoriti še na projekt »Startup
vikend: Več kot les!« (opisan tudi kasneje v reviji), ki
je bistveno pripomogel k prepoznavnosti tako Sveta
kakor tudi fakultete in nad katerim je bila navdušena
tudi širša javnost. Potrebno je pohvaliti ekipo, ki
je z mano vse to izpeljala: Jureta Bedeneka, Jana
Kateri so bili tvoji načrti, ko si kandidiral za pred- Kukovca, Anjo Zupan in Tajo Železnik.
sednika Študentskega sveta?
Odločil sem se, da je smiselno obdržati vse aktivnosti, ki jih je Študentski svet že izvajal v preteklosti.
To so sofinanciranja za društva in posameznike, tisk
revije BFko, ekskurzija ŠSBF/ŠOBF in BF se igra.
V namen povečanja prepoznavnosti tako fakultete
kakor primarno ŠS sem predlagal tisk puloverjev in
pospešitev promocije preko Facebookovega portala.
Pomembno je namreč, da nas študentje prepoznajo
kot svoje predstavnike, na katere se lahko obrnejo.
Ker sem tekom študija opazil nekatere pomanjkljivosti na fakulteti, sem se odločil, da je smiselno nanje
opozoriti. Gre predvsem za »problematiko pedagogov«, kamor sem uvrstil upoštevanje pravilnikov,
odgovarjanje na e-pošto in še nekatere pomanjkljivosti pri podajanju znanja. Za tiste, ki pa izkazujejo
odličnost, pa sem seveda predlagal ohranitev pohval.
problematiko, se ukvarjal s takšnimi in drugačnimi
analizami, ves ta čas pomagal v Društvu študentov
mikrobiologije Slovenije in vsega tega je bilo nato
naenkrat konec. Morda je bila to krizna odločitev, da
nekaj je pa treba početi. Študentske volitve so namreč prinesle le-to, da dela tam, na Kersnikovi, več ni
bilo, tudi če si bil strokovno podkovan.
Po drugi strani pa je pretehtalo tudi to, da je v
študijskem letu 2012/2013 študijski program
Biotehnologija imel le enega predstavnika in s kolegom Janom Kukovcem ter takratno predsednico
Tajo Železnik se nam je to zdelo rahlo nesprejemljivo. Tako sva se takrat pridružila Študentskemu
svetu in naslednje, torej to študijsko leto, tudi kandidirala za funkciji, ki ju sedaj zasedava – vse to seveda
z namenom, da bi pomagala študentom in jih čim
bolje zastopala v organih Biotehniške fakultete ter
izvedla projekte, ki sva si jih zastavila.

Kaj se je na Biotehniški spremenilo pod tvojo
taktirko?
V bistvu bi bilo boljše napisati »pod našo taktirko«;
sam težko kaj naredim. Res je, da se moram podpisati pod vsako stvar, vendar brez tako odlične
letošnje ekipe ŠSBF ne bi storili toliko, kot smo.
Vse zgoraj opisane projekte smo ali še bomo uspeli
izpeljati. »BF se igra« smo povzdignili na nekoliko
višjo raven in menim, da smo letos s tem družabnim
dogodkom začrtali dobre smernice za prihodnost.
Kljub izpadu dobršnega dela sredstev (od leta 2012

Kaj bi se na Biotehniški fakulteti še dalo izboljšati?
Vsekakor je potrebno stremeti k izboljšanju vsega,
kar smo izvajali do sedaj. Vodstvo fakultete je
potrebno opozarjati na morebitne napake, ki se
dogajajo, saj se bodo lahko le tako izboljšale. Res je,
da nas je v Študentskem svetu 36, vendar mi vsega
tudi ne vidimo, tako da bi bil zelo zaželen »feedback«
študentov. Naj stopijo iz svoje cone udobja in povedo, kaj jih moti.
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Pa da ne nakladam, kaj bi se dalo izboljšati na
fakulteti ... Mogoče je smiselno pogledati, kaj bi se
dalo izboljšati pri študentih, da ne bi prišli na faks
samo za čas predavanj in nato hitro domov v svoje
zavetje. Kako jih spodbuditi? Kako jih spraviti iz
cone udobja? Imamo cel kup delavnic, ekskurzij in
drugih dogodkov, ki so brezplačni, ali pa je cena resnično najnižja, kar jo bodo lahko našli, udeležba pa
minimalna. Mislim, da je to kar velik izziv za prihodnost. Kako prepričati študente, da ni vse samo
študij?

dvomim, da pride v poštev; morda le, če se ponudi
priložnost v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani
ali kateri drugi obliki študentskega organiziranja.
Bolj aktivno se bom posvetil vodenju Biostartup
ekipe, s katero smo se dokazali s prvim tematskim
start up vikendom.

Za konec nam zaupaj še svoje hobije. :)
Rad se zadržujem v kuhinji. O tem sem začel pisati
tudi na blogu http://vseohrani.blogspot.com/.
Podajam se v sfero molekularne kuhinje, ki je pri
nas še bolj malo razvita, ter v pivovarstvo. Da, lahko
se naročite tudi na brezplačno degustacijo, na lastno
Kakšne so tvoje ambicije za prihodnost?
Po vsej verjetnosti odhajam na prakso v tujino, v odgovornost. Nekaj se ukvarjam tudi s športom, da
kolikor se ponudi dobra priložnost. V Študentskem zlijem ven vse te frustracije, kar priporočam tudi
svetu bom morda ostal kot član, višja inštanca svojemu nasledniku.
Intervjuvala Tjaša Gorjanc

V času, ko se vse bolj spodbuja samozaposlovanje,
je ključno, da se študentom, ki bodo v nekaj letih
gonilna sila razvoja gospodarstva, pomaga pri
njihovi karierni in podjetniški poti. Potrebno je
združevanje raziskovalne dejavnosti, akademske
sfere in udejanjanja vsega tega v končni produkt,
ki bo dal pozitiven doprinos k življenju vsakega
posameznika.
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Ker je Biotehniška fakulteta, kakor tudi nekatere
druge fakultete na Univerzi v Ljubljani, po besedah
članov Nacionalne Komisije za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS) »dokaj hermetično zaprt prostor,
ki trenutno premalo spodbuja in izrablja znanje, ki
ga nudi«, je čas, da se to mišljenje izboljša. Namen
dogodka Več kot LES! je bil združevanje, povezovanje
in nadgrajevanje znanj s pomočjo strokovnjakov, ki
so nudili vso ustrezno podporo in s svojim znanjem
pomagali skupinam študentov do razvoja prototipa.
Bio StartUP se od ostalih podobnih podjetniških
delavnic razlikuje po tem, da so osnova tega projekta
znanja, ki jih imajo študentje Biotehniške fakultete.
Žal premalokrat zasledimo StartUP podjetja, ki bi
v svojem bistvu izhajala iz biologije, mikrobiologije,
biotehnologije ali katere koli druge stroke, ki izhaja
iz naše matične fakultete. Ker brez znanj, ki jih podajajo na Ekonomski fakulteti (ekonomije), in znanj, ki
jih podajajo na Fakulteti za družbene vede (komunikacija, množični mediji), podjetje ne more

VEČ KOT LES!
biostartup
obstajati, je potrebno ta znanja razširiti tudi na študente naše stroke. Vsekakor za ustanovitev podjetja,
pa naj bo to StartUP, Spin-off ali katero koli drugo
podjetje, ne zadostuje samo en član ampak ekipa,
zato je potrebno povezovanje študentov različnih
strok, mreženje in širjenje znanj.
Z organizacijo dogodka nam je uspelo združiti znanja
veliko različnih študentov, ki so skupaj izoblikovali
enkratne ideje. Prednost našega Startup vikenda je
bila predvsem uporaba delavnic, kjer so lahko svoje
ideje prototipirali in jih realizirali. Sedaj spremljamo tudi, kaj se s projekti dogaja naprej. Najboljši
so dobili različne nagrade, kot je podpora in izobraževanja s strani različnih podpornikov startup-ov
v Sloveniji ter možnosti priprave njihovega produkta
za trg. Nekateri, predvsem zmagovalna ekipa, na tem
že pridno delajo.

Sama izvedba vikenda je potekala kot po planu. Začeli
smo v petek, 20. 6. 2014, s sprejemom udeležencev in
uvodnimi nagovori s strani različnih podpornikov,
nato pa dokaj hitro formirali ekipe in se posvetili
delu. Ekipe sta skozi celoten vikend vodila in motivirala izkušena mentorja s področja podjetništva,
dr. Rok Stritar in mag. Blaž Zupan, oba asistenta na
Ekonomski fakulteti. Kasneje se nam je pridružil še
Matej Košir iz podjetja Rimarket kot gostujoči mentor. V soboto smo za kratek čas prekinili delovno
vnemo in udeležencem ter nekaterim drugim pričujočim popestrili dan z organizacijo okrogle mize.
Prišli so vsi povabljeni govorci iz akademske in gospodarske sfere ter odločevalci politik (prof. dr. Franc
Pohleven, Biotehniška fakulteta UL; Milenko Ziherl,
direktor Eko sklada; Rupert Gole, župan občine
Šentrupert; Jože Kos, lastnik podjetja Mizarstvo
Kos; Luka Ločičnik, snovalec LL stola; Miha Klinar,
Kompetenčni center za design management in
ALUO), med katerimi se je vnela vroča debata o
trenutnem stanju lesa in lesne industrije v Sloveniji.
Namen okrogle mize je bil spodbuditi udeležence k
identifikaciji niše ali področja, kjer bi s svojo idejo
na inovativen način doprinesli k boljši (iz)rabi lesa.
Dotaknili so se tudi vloge mladih v prihodnosti
lesne industrije ter možnostih za startup podjetja
na tem področju. Okrogli mizi je sledil piknik na
jasi pred Oddelkom za gozdarstvo, kjer so imeli
udeleženci možnost za pogovor z govorci. V nedeljo
smo dogodek zaključili s predstavitvijo projektov
pred komisijo, v kateri so sodelovali strokovnjaki za
razvoj, oblikovanje, podjetništvo in les (mag. Tina
Pezdirc Nograšek, predstavnica RRA LUR; prof. dr.
Miha Klinar, prodekan Oddelka za lesarstvo; Branko
Drobnak, Poslovni angeli Slovenije; Damjan Matičič,
podjetje Koofr; Velislav Žvipelj, predstavnik Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
podeželja). Ideje so variirale od lesene zobne ščetke,
vrtljive poker mize, lesenih delov za kolesa, kokošnjaka za vsa gospodinjstva, modularnega sistema in
lesene knjižne lučke do lesenih hidravličnih igrač

in posebnih kovčkov za glasbila, spletne trgovine
Lubadar in zmagovalne večnamenske klopi Vave.
Večina ekip se je dobro pripravila. Izdelali so prototip, naredili raziskavo trga ter predstavili možnosti
in cilje za prodajo. Komisija je imela zelo težko delo
pri določanju najboljših treh ekip in se odločila za
podelitev še dodatne nagrade – uporabe prostorov v
Tehnološkem parku.
Posebno nagrado po izboru komisije je prejela
skupina, ki je razvila idejo spletne trgovine Lubadar,
kjer bi ponujali izdelke dijakov srednjih lesarskih šol. Tretjo nagrado je prejel kokošnjak Pipico,
drugo pa skupina, ki je izdelala leseno hidravlično
igračo. Vsi nagrajenci so prejeli praktične nagrade.
Zmagovalna ekipa »Večnamenska klop Vave«, ki jo
sestavljajo Lea Mlečnik, Ana Pezdirc, Jernej Koželj,
Nika Nagode in Luka Suhadolnik, bodo idejo s
pomočjo Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja razvili do te mere, da bo pripravljena za vstop
na trg. Zaključnega dogodka se je udeležil tudi dr.
Ivan Svetlik, rektor Ljubljanske univerze, ki je projektu namenil tudi velikodušno podporo s strani
rektorskega sklada, ter nam namignil o možnostih
nadaljnjega sodelovanja.

Ekipa Biostartup
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Avtor: Jan Kukovec

BF se igra
V želji po večjem mreženju študentov naše
fakultete in iskanju novih idej za igre,
te vabimo da se nam pridružiš tako pri
tekmovanju in navijanju, kot tudi organiziranju iger v vseh letih tvojega študija na

Tudi letos so na travniku pred oddelkom za
agronomijo potekale že tradicionalne, športno
zabavne igre Biotehniške fakultete »BF se igra«. Igre
potekajo vsako leto v mesecu maju, kjer se skupine
tekmovalcev, ki so (ponavadi) sestavljene iz študentov posameznih smeri na Biotehniški fakulteti,
pomerijo v različnih disciplinah. Kljub prijateljskem
vzdušju, se je med posameznimi tekmovalnimi
skupinami vnel pravi boj za prestižni naslov zmagovalca, ki mu pritiče čast varovanja BF ovčke in
večna slava (ki traja do naslednjih iger).
Discipline v katerih se ekipe merijo se vsako leto
spreminjajo oz. dobivajo nove preobleke. Vsem pa
je skupno, da od tekmovalcev zahtevajo veliko mero
zbranosti, poguma in vztrajnosti. Zelo pomemben je
tudi ekipni duh, saj v praktično vseh disciplinah tekmuje po več tekmovalcev iz iste ekipe. Tako ekipa, ki
nima usklajenih poskočnih gibov, nikakor ne more
upati na uspeh pri skakanju z vrečami za pšenico,
tisti z nemirnimi jeziki pa težko nosijo bombone na
žlički. Vztrajnost in preiskovalni duh naših študentov pa smo preverjali pri praktičnem prikazu reka
»iskanje šivanke v kopici sena«. Sicer smo zaradi
varnosti šivanke zamenjali s čokoladicami, vendar
vložen trud iskalcev ni bil bistveno manjši. Prstne
spretnosti in poznavanje mlečnih žlez tekmovalcev
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smo preverjali z molžo »Robo Šeke« in »Plastik
Liske«, koščenost riti tekmovalk pa pri pokanju
balonov v naročju.
Da pa so bili tekmovalci in navijači založeni z
energijo, je skrbela ekipa organizatorjev, ki je pripravila različne menije (čevapčiči, klobasice, rižota,
domače slaščice, kolači …) in gasila njihovo žejo z
vodo, sokom, pivom in vinom. Organizatorjem, ki
jih sestavljajo člani Študentskega sveta Biotehniške
fakultete in Študentske organizacije Biotehniške
fakultete, so na pomoč priskočili tudi drugi študentje, ki so pomagali pri postavitvi poligonov,
sojenju in drugih opravilih, da so igre nemoteno
tekle.
Na letošnjih BF se igra je po napetem boju slavila
ekipa Mikrobiologov. Ti so letos, poleg zgoraj omenjene slave, prvič dobili tudi nov prenosljivi pokal, ki
bo vsako leto prehajal med zmagovalci iger. Pokal je
v skladu z vizijo trajnostnega razvoja in samozadostnosti, delo naših študentov z oddelka za lesarstvo in
bo nadomestil dotrajanega plišastega.
V želji po večjem mreženju študentov naše fakultete
in iskanju novih idej za igre, te vabimo da se nam
pridružiš tako pri tekmovanju in navijanju, kot tudi
organiziranju iger v vseh letih tvojega študija na naši
fakulteti.

ŠOBF = Študentska organizacija Biotehniške
fakultete. Tekom vaših študentskih let na Biotehniški
fakulteti se občasno srečate s kratico ŠOBF. Večina
študentov žal niti ne ve, kaj to pomeni, vedo pa, da
je v povezavi s fakulteto.
Ker se po dveh letih ponovno bliža čas študentskih
volitev članov v ŠOBF in predstavnikov v Študentski
zbor ŠOU v Ljubljani, vam želimo pojasniti, čemu
služi ŠOBF. ŠOBF je sestavljen iz 13 članov, pri
čemer ima vseh 10 študijskih smeri svojega predstavnika, 2 sta poslanca s strani študentov BF v t.
i. študentskem parlamentu (študentskem zboru na
ŠOU v Ljubljani), 1 pa je predstavnik Študentskega
sveta BF (ŠSBF).

Kaj pomeni
kratica ŠOBF?
projektu odobri določena nepovratna sredstva, da
lahko projekt poteka za študente ceneje. Projekt
lahko tako poleg članov ŠOBF predlagajo tudi študenti BF ali študentska društva, ki delujejo na naši
fakulteti.
Pri tem se spodbuja, da se na naši fakulteti odvija
čim več projektov, ki študentu koristijo in mu dajo
informacije, ki jih tekom rednega študija sicer ne bi
dobili. Vsako leto skrbimo, da se odvijajo tradicionalni projekti, kot so različne strokovne ekskurzije,
študentski tabori, tečaji v pridobivanju novega
znanja, vsefakultetne BF se igra, študentske revije,
predavanja o zaposlitvi ipd.

V ŠOBF se ukvarjamo predvsem z obštudijskimi
dejavnostmi na naši fakulteti. Organiziramo in
financiramo različne študentske projekte, kot so
različni tečaji, tabori, ekskurzije ipd. Samo delo v
organizaciji poteka tako, da posamezni študentje
(večinoma so to kar člani ŠOBF) pripravijo ustrezno
dokumentacijo, projekt predstavijo ostalim članom Iz povedanega je tako tudi pomembno, da se
in nato zaprosijo za finančno podporo. ŠOBF nato udeležiš letošnjih študentskih volitev (v torek, 16.,
in sredo, 17. 10.) in se odločiš za ekipo, ki ti med
drugim ponuja tudi kakovostnejše projekte.
Avtor: Ervin Andrejčič

društvo študentov
zootehnike
Društvo študentov zootehnike je z letom 2014 vstopilo v dvanajsto leto svojega delovanja. Lahko bi rekli,
da to ni veliko, a tistim, ki vemo, koliko je društvo
od takrat napredovalo in se razvilo s pomočjo vseh
aktivnih članov, ki so od tistih davnih začetkov pa do
sedaj z veseljem prispevali svoj čas in trud, to predstavlja izreden dosežek in veliko veselje.
Za ustanovitev Društva študentov zootehnike se gre
zahvaliti nekaterim nadobudnim posameznikom, ki
so imeli željo, da bi popestrili študentsko življenje na
Rodici. Po nekaj mesecih sestankov, pregledovanja
statutov in veliko vloženega truda se je ta le uresničila – zgodil se je 21. 3. 2002, rojstvo DŠZ, ko je
šest ustanovnih članov na Ustanovnem zboru

sprejelo Statut društva. Zdajšnji Upravni odbor,
aktivni člani in vsi študentje Oddelka za zootehniko
se moramo iskreno zahvaliti, da imamo vse to, kar
so pridne roke naredile pred nami. Naša naloga je le
ta, da stvari še izboljšamo, da zastavljene cilje izpolnjujemo in sledimo tradiciji ter utiramo pot novim
idejam.
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Pri delovanju nam že od vsega začetka pomaga
Oddelek za zootehniko, ki se mu moramo zahvaliti,
saj so nam že velikokrat priskočili na pomoč, imajo
odličen odnos do nas študentov ter izreden posluh
za naše želje. Odstopili so nam kletni prostor v eni
izmed stavb Oddelka, kjer smo si uredili pisarno, v
kateri imamo sedaj vse, kar potrebujemo za uspešno
delovanje društva, hkrati je pa tudi družabni prostor, kjer ob odmorih z veseljem pokramljamo. Pri
projektih sodelujemo s Študentskim svetom in
Študentsko organizacijo Biotehniške fakultete,
že nekaj let pa smo tudi člani Zveze slovenske
podeželske mladine. Prav vsak študent našega oddelka ima možnost sodelovati pri različnih aktivnostih
našega društva, saj kot aktivno študentsko društvo
našim zootehnikom ponujamo obilico razlogov
za zabavo in druženje na dogodkih – rojstni dan

Avtorji: člani Društva študentov
živilstva in prehrane

Člani Društva študentov zootehnike

društvo študentov
živilstva in prehrane

Spoštovani kolegi in kolegice ter bralci revije študentov Biotehniške fakultete – BFKO. Leto je ponovno
naokrog, pred vami pa nova izdaja Bfko-ta. Veseli
smo, da se lahko tudi letos ponovno predstavimo
v reviji naše fakultete in tako bodočim študentom
ter vsem, ki obiskujejo našo fakulteto, popestrimo
revijo z objavljenimi prispevki o dogodkih, ki smo
jih nudili tekom študijskega leta.
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društva, kostanjev piknik in najbolj znano tradicionalno predbožično srečanje zootehnikov v Cerknici.
Seveda ne pozabljamo tudi na njihovo izobraževanje
izven predavalnic. Tako organiziramo vsakoletni
Tečaj osemenjevanja goveda, Tečaj varstva pri delu
s traktorjem in traktorskimi priključki, tečaj jahanja ter številne strokovne ekskurzije po Sloveniji in
tujini (Makedonija, Češka in Avstrija v letu 2013).
Z njimi poskušamo dopolnjevati program terenskih
vaj, za katere si študentje vedno želimo, da bi jih bilo
še več.
Vsem dosedanjim in bodočim zootehnikom in
hkrati DŠZ-jevcem želim, da bi preživeli čudovita
študentska leta, polna lepih spominov. Če lahko
kakor koli na tej poti pripomore tudi DŠZ, je cilj
izpolnjen!

širimo obzorja, obenem pa se družimo in zabavamo.
Letošnje leto je društvo najbolj zaznamovala sprememba vodstva društva. Ker se nekateri izmed naših
starejših kolegov poslavljajo ob zaključku študija,
smo se skupno odločili, da vajeti predajo podmladku
študentov ŽP. Kljub pomanjkanju izkušenj na tem
področju pa smo s pomočjo »starešin« tekom leta
izvajali kopico projektov, od katerih so nekateri že
bolj ali manj tradicionalni. Tako smo se v začetku
študijskega leta podali na strokovno ekskurzijo v
Celjske mesnine in Pivovarno Laško, kjer smo si
ogledali celotno proizvodnjo piva od tehnologije
varjenja do končnega izdelka. Na koncu so nas
pogostili tudi z degustacijo, kjer smo lahko poizkusili njihove aktualne produkte.

Naj se vam na hitro predstavimo. Začetki društva
segajo v leto 2003. Sprva se je društvo imenovalo
Društvo študentov živilske tehnologije, a smo se
složno s prenovo študijskega programa preimenovali
v imensko obliko, kot jo poznamo danes – Društvo
študentov živilstva in prehrane (DŠŽP). V društvu
se ukvarjamo z izvajanjem najrazličnejših projektov
(kostanjev piknik, brucovanja, majske igre, obiski Nekoliko bolj aktivni smo bili v prazničnem decemživilskih podjetij …), s katerimi našim študentom bru. Izdelovali smo voščilnice, organizirali smo

dobrodelni teden, v katerem smo zbirali oblačila in
igrače za depriviligirane otroke. Študente, zaposlene
in obiskovalce na fakulteti smo v tem tednu tudi
vsakodnevno razveseljevali s toplim kuhančkom
in piškoti. Vse zbrane prostovoljne prispevke smo
namenili organizaciji Anina zvezdica. Ob koncu leta
je naše društvo na Oddelku za živilstvo organiziralo
zaključek leta s prednovoletno zabavo, kjer smo se
študentje nestrpno poslovili od starega leta in skupaj
pozdravili prihod novega leta.

posestvo Del Cristo, ki proizvaja balzamične kise z
rekordnimi vrednostmi – Acetaia del Cristo, pršutarno Rossa Angelo in še bi lahko naštevali.

V aprilu smo izvedli ekskurzijo v manjšem obsegu.
Obiskali smo vinarski sejem Vinitaly v Veroni.
Zaradi obsežnosti sejma smo degustirali le nekaj
najbolj znanih znamk vin italijanskih vinarjev, kot so
Marsala, Cibibo, Chianti, Lambrusco itd. Ob koncu
aprila smo izvedli tudi brucovanje, ki nam zaradi
nizke udeležbe ni najbolj uspelo, a nam bo ta spodrsljaj služil kot dobra lekcija za nadaljnji napredek.
IME: Društvo študentov živilstva
Študijsko leto se je tako približalo koncu, zato smo
in prehrane (okrajšava DŠŽP)
se vsak po svoje usmerili k študijskim obveznosNASLOV: Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
tim, ki smo jih skozi celotno leto opravljali in na
KONTAKT: dszpbf@gmail.com
koncu zaključili z napornimi izpiti. Ob koncu izpitSPLET: www.zivilci.si
nega obdobja smo želeli izvesti še obisk Goriških
Brd, vendar smo se odločili, da bomo to strokovno
V januarju smo pričeli s ciklusom predavanj »JEŠ ekskurzijo organizirali v novem študijskem letu.
PAMETNO?«, kjer smo gostili predavateljico in
Na spletni strani www.zivilci.si boste našli aktualna
nutricionistko Mojco Cepuš.
obvestila, gradiva za študij, slike projektov, ankete,
Z vstopom v mesec marec smo ponovno staknili koristne povezave in še veliko drugega. Kot mlada
glave in organizirali strokovno ekskurzijo v Italijo, ekipa imamo željo vpeljati nekaj novih projektov,
kjer smo okusili kulinarične dobrote Valpolicelle, vendar pa naj ti ostanejo skrivnost z željo, da se nam
Parme in Modene. Ogledali smo si proizvodnjo boste pridružili kot novi člani in kot obiskovalci
ekstra deviškega oljčnega olja REDORO, priznano naših organiziranih prireditev.
Avtorji: člani Društva študentov
agronomije Slovenije

DŠAS že nekaj let aktivno deluje na Biotehniški
fakulteti in povezuje veliko študentov agronomije
med seboj. Vsako leto se aktivni člani društva trudimo organizirati različne dejavnosti, da lahko
vsak najde kaj zase. Društvo je namenjeno razširjanju agronomskega pogleda na svet in druženju
študentov Biotehniške fakultete med seboj.
Trudimo se, da bilo študiranje na Oddelku za
agronomijo zabavno a hkrati poučno, zato organiziramo kar nekaj poučnih ekskurzij. Sedaj že nekaj
let za prvomajske počitnice obiskujemo Nizozemsko,
ki je ravno v tem času polna cvetočih tulipanov.
Letošnje leto smo šli tudi v Italijo in obiskali predele,
kjer izdelujejo kulinarične dobrote, prepoznavne po
vsem svetu, kot so pršut Parma, Parmigiano

društvo študentov
agronomije slovenije
Reggiano in Aceto Balsamico. Vsekakor ni manjkala
tudi pokušina dobrot. :)
Da pa tudi med predprazničnimi časi ni dolgočasno,
se trudimo redno organizirati razne delavnice, kot
so izdelovanje voščilnic ali krašenje piškotov. Ko je
našim študentom pri učenju težko, z veseljem priskočimo na pomoč z literaturo, zapiski in s svojimi
nasveti, ki so verjetno največ vredni.
Ker pa je treba tudi možgančke dati na pašo, je
vsekakor nujno potrebno organizirati kakšen piknik
ali zabavo, pa četudi brez razloga.
Vsako leto se veselimo novih obrazov in svežih idej,
zato komaj čakamo, da se nam pridružiš! :)
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Avtorji: člani Društva študentov biologije
Društvo študentov biologije (DŠB) je neprofitno
študentsko društvo, ki temelji izključno na prostovoljstvu. Aktivni člani se med študijskim letom
tedensko dobivamo na sestanku, včasih pa se
odpravimo še na kak izlet. Od leta 1996, ko je bilo
društvo ustanovljeno, vsako leto izvedemo številne projekte, nekateri med njimi pa si zaslužijo
že status tradicionalnega projekta.

društvo
študentov
biologije
Antirepresor – glasilo študentov biologije
Je študentska revija, katere začetki segajo v čas, ko
naše društvo sploh še ni obstajalo. V decembru
preteklega leta je izšla jesenska številka (20. št.),
ki smo jo vsebinsko posvetili predvsem biološkim
terenom iz vseh mogočih zornih kotov. Ideje za
pomladno številko glasila so zastavljene, zbrani so
tudi že prispevki, vendar za izid manjka poštena
finančna injekcija. Tako je naš kratkoročni plan
očiten – nesojeno pomladno številko pregnesti in
preoblikovati v poznopoletno, v kateri boste lahko
prebrali nekaj o izmenjavah in tujini iz biološkega
zornega kota, pa tudi o Sloveniji in našem študiju
biologije iz oči tujcev, ki jih je iz takšnih ali drugačnih razlogov zaneslo k nam. Držimo pesti, da bo
izšla še tako zgodaj jeseni, da ji bomo s spominom
na poletje še lahko rekli poznopoletna.
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Invazivne vrste - grožnja nam in našemu okolju
To pomlad smo se zopet lotili ugonabljanja
invazivnega dresnika pod taktirko čisto svežih
vodij projekta. Projekt je od svojega začetka precej
napredoval, saj ga vsako leto nadgradimo s svežimi
idejami za ne samo osveščanje javnosti temveč tudi
za eksperimentalni del projekta. Več si lahko preberete v prispevku o projektu.
Ekosistemi Balkana 2014 - Bosna in Hercegovina
Med prvomajskimi prazniki se že tradicionalno
odpravljamo na terenski dopust na Balkan. Tokrat je
bila prvič v zgodovini naših taborov na vrsti Bosna
in Hercegovina. V malo več kot tednu dni smo
tako prebrskali vse, kar se je prebrskati dalo, vseh
11 skupin pa je bilo zelo uspešnih pri svojem delu.
O taboru je za revijo že napisan prispevek, zato vas
vabim, da ga preberete in ugotovite, kaj vse smo
ušpičili.

Raziskovalni tabor študentov biologije
Med 18. in 29. julijem je potekal Raziskovalni tabor
študentov biologije – Kočevje 2014. Nastanjeni smo
bili v Osnovni šoli Ob Rinži Kočevje. Na taboru
je delovalo 12 skupin: za pajke, velike zveri, ptiče,
plazilce, dvoživke, kačje pastirje, metulje, netopirje,
Študentsko raziskovanje vrstne pestrosti
V letošnji sezoni smo izvedli štiri terenske dneve glive, hrošče, botaniko in podzemno favno. Tabora se
in le en terenski vikend, saj nam je malo zagodlo je udeležilo 45 študentov, od tega 6 tujcev. Prihodnje
vreme. Širom Slovenije smo tako oprezali za pticami, leto bomo raziskovali Belo krajino.
morskimi sesalci, plazilci, šakali, netopirji in kačjimi
pastirji, videli pa smo seveda še mnogo več. Redke Zlati šakal širi areal
sončne dneve smo uspeli izkoristiti tudi za potop ali V okviru projekta smo popisovali šakale z izzivandva. Najdbe so podrobneje predstavljene v drugem jem oglašanja. Izvedli smo več terenskih dni na več
lokacijah.
prispevku v tej reviji.

Potapljaška sekcija
Ker potapljaških akcij v okviru terenskih dni ni bilo
dovolj, se je potapljaška sekcija po mnogih letih
ponovno zbrala (v novi zasedbi) ter zavihala rokave.
Rezultat so potopi v jezerih in na slovenski obali.

Pajkarska sekcija
Zadnja leta smo vse bolj aktivni. Že dolgo časa delujemo na različnih bioloških taborih, zdaj pa smo
svoje aktivnosti razširili še izven taborov. Tako se
udeležujemo mednarodnih konferenc in kongresov,

Svojih občutkov ob prvem šolskem dnevu v študentsko tutorstvo za študente s posebnimi potreosnovni šoli se verjetno ne spominjaš več. Prav bami in študentsko tutorstvo za tuje študente.
gotovo pa se spomniš tistega neumnega občutka
– mešanice strahu, pričakovanja, groze, upanja
in veselja ob vstopu v srednjo šolo. Kako se bom
razumel z novimi sošolci? Bom všeč kakšnemu
»kul« fantu iz paralelke? Bo matematika res tako
težka, kot pravijo?
Se s temi občutki in vprašanji srečuješ tudi danes?
Brez skrbi!
Študentsko življenje ima več kot preveč prednosti
pred srednješolskim in ena izmed njih je tudi tutorski sistem. Študentje tutorji namreč nismo tu samo
zato, da ti pomagamo pri težavah z učenjem, temveč predvsem za to, da te usmerimo na pravi tir (ali
hodnik).
Kaj tutorstvo sploh je?
Na Univerzi v Ljubljani smo ga opredelili kot sistematično vodenje študentov skozi študij, vendar pa se
pri tem ne osredotočamo samo na akademski temveč tudi na osebnostni razvoj študenta.

tutorstvo na
biotehniški
fakulteti

Kako deluje tutorski sistem na Biotehniški
fakulteti?
Študente tutorje spoznaš najprej na informativnem dnevu, njihovo delo pa bolje spoznaš že na
začetku oktobra. Tutorji bodo svoje kontakte razdelili že ob prvem dnevu začetka tvoje študijske poti.
Najverjetneje boste tutorje kontaktirali preko e-mailov, nekatere pa morda kar na Facebooku. Pa res brez
skrbi! Študentje tutorji namreč opažamo, da nam
bruci ne upajo zastaviti vprašanj. Tudi mi smo bili v
enaki situaciji in tu smo zato, da pomagamo razrešiti
začetne neprijetnosti na fakulteti. Če imate kakršno
koli vprašanje v zvezi s snovjo, zahtevnostjo predmeta, profesorji, odpiralnimi časi referatov, lokacijo
predavalnic in kabinetov, naj vam ne bo nerodno –
za rokav pocukajte najbližjega tutorja, ki vam bo z
veseljem odgovoril na vsako vprašanje, ki vam roji
po glavi.

Kakšne oblike tutorstva poznamo?
Poznamo učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji, in študentsko tutorstvo, kjer študentom
nudijo pomoč študentje višjih letnikov.
Tutorji učitelji študentom svetujejo pri izbiri študijskih predmetov, nadaljevanju študijske poti,
kariernih možnostih in vseh ostalih vprašanjih, ki
se študentom porajajo tekom študija.
Tutorji študentje pa študentom pomagajo predvsem
pri razumevanju študijske snovi. Ta aktivnost je zelo
pomembna, saj se tako povežejo študentje iste smeri,
kar pripomore k bolj pozitivnemu pristopu k študiju
in boljšim študijskim rezultatom. Znotraj študentskega tutorstva ločimo uvajalno študentsko tutorstvo Več vprašanj o tutorskem sistemu najdeš na:
za študente prvih letnikov, predmetno študentsko http://www.uni-lj.si/studij/tutorstvo/ in pri koortutorstvo, ki je namenjeno razumevanju predme- dinatorki tutorjev doc. dr. Zaliki Črepinšek.
tov z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo,
Tjaša Gorjanc
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Čeprav je Slovenija čudovita kot košček raja na
Zemlji, Ljubljana drugo najlepše evropsko mesto,
Biotehniška fakulteta s svojo sproščujočo okolico
pa najboljša izbira študija, marsikoga premami
radovednost, da bi se podal v tuje kraje, ter naš,
zaradi žledu polomljen gozd, zamenjal za zelene
travnike, dolgočasno Ljubljanico za pogled
na morje, umirjeno Biotehniško pa za kakšno
fakulteto v središču večmilijonske evropske
prestolnice.

ERASMUS
izmenjava

prakso v tujini, za katero se na naši fakulteti odloča
več študentov. Če si torej poleg novih ljudi, kulture
in krajev želiš spoznati tudi tuja podjetja in način
dela, je praksa v tujini prava izbira. Delodajalci si
namreč želijo zaposlenih s čim več praktičnega
znanja in izkušenj.
Seveda pa izmenjava ne pomeni samo »žuranja« po
evropskih prestolnicah in druženja z ljudmi z vseh
koncev sveta. Študij v tujini je prav tako resen kot
pri nas; včasih je brez pravih prijateljev, družine
in partnerjev celo še težji. Da ne omenjamo vseh
papirjev, ki jih je potrebno urediti pred odhodom.
Na fakulteti, na katero se odpravljaš, moraš namreč preveriti, ali imajo program podoben tvojemu,
izbrati predmete z zadostnim številom kreditov, se
pozanimati, v katerem jeziku potekajo predavanja ...
Seveda moraš ogromno stvari urediti tudi na naši
fakulteti in Univerzi v Ljubljani.

Ja, tudi najlepšega pogleda se človek naveliča, zato se
vse več študentov odloča za izmenjavo v tujini, kjer Vendar naj te to ne odvrne od odhoda. Izmenjava in
spoznajo nove ljudi, občudujejo drugo prestolnico, praksa v tujini je odlična izkušnja, zato ti jo več kot
okoliške kraje in države in, najpomembnejše, prido- toplo priporočamo.
bijo nova znanja.

se odpravljaš v tujino?
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Na Biotehniški fakulteti se lahko za izmenjavo
odločite tudi v okviru programa Erasmus, v katerem
deluje Univerza v Ljubljani že od študijskega leta Ker ti vse o programu Erasmus na eni strani revije
ne moremo razložiti, ti, če se odločaš o praksi ali
1999/2000.
izmenjavi, priporočamo, da obiščeš naslednje strani:
V program Erasmus so vključene vse članice h t t p : / / w w w . u n i - l j . s i / m e d n Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, a r o d n o _ s o d e l o v a n j e _ i n _ i z m e n j a v e /
program_erasmus/
Švica, Makedonija in Turčija.
ht t p : / / w w w. b f . u n i - l j . s i / d e k a n at /
Cilji programa Erasmus so poleg povečanja mobil- m e d n a r o d n a - d e j a v n o s t /
nosti študentov tudi izboljšanje in povečanje obsega erasmus-bivsi-program-vzuerasmus/
sodelovanja med visokošolskimi institucijami v http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Evropi, povečanje združljivosti med kvalifikacijami, index_sl.htm
pridobljenimi v različnih državah v Evropi, in krepitev prispevka izobrazbe k inovativnim procesom. Za dodatne informacije pa ti je vsak dan v tednu na
Na Biotehniški fakulteti se za izmenjavo v tujini voljo: dr. Marjeta Stevanović, pomočnica tajnika,
odloči vsako leto več študentov. Naj omenimo, da je vodja službe za raziskovalno delo in mednarodno
trend enak tudi za prihajajoče študente. V letošnjem sodelovanje.
študijskem letu 2014/2015 se je na izmenjavo pri- Jamnikarjeva 101 (1 nadstropje nove stavbe)
javilo kar 80 študentov, od tega največ z biologije in 1000 Ljubljana
E-pošta: marjeta.stevanovic ( a t ) bf.uni-lj.si
krajinske arhitekture.
Telefon: +386 1 320 3029
Seveda pa ne smemo pozabiti, da program Erasmus Fax: +386 1 256 57 82
ne ponuja samo študentskih izmenjav temveč tudi
Tjaša Gorjanc

(vzglavnik, sliko, dnevnik …). Če ne želite imeti kasneje opravkov še s tovrstnimi nakupi, se prepričajte
tudi o vremenskih razmerah za celoten čas izmenjave, vsekakor si pa pustite dovolj prostora za darila
in spominke.
1. Jezik
Ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je
poznati lokalni jezik vsaj do določene mere (da o
angleščini sploh ne govorim). Če ne drugega, se
boste v trgovinah izognili nakupu nenavadnih
izdelkov, ki ste jih zamenjali za običajna
“Slovenian Culture Night” v organizaciji ESN v Kaunasu.

Ne spominjam se povsem natančno, kaj sem pričakovala, ko sem prvič v življenju sama stala v vrsti za
vkrcanje na let Adrie Airways v Helsinke. Na izmenjavo Erasmus v Kaunasu sem se prijavila predvsem
zato, ker sem po skoraj 20-ih letih prilagajanja v
skladu z življenjskim stilom diplomatske družine
želela izkoristiti priložnost, ki mi je bila namenjena
kot študentki. Ponujala se mi je možnost privajanja
na samostojno življenje, spoznavanja nove kulture in ljudi ter obiska dela Evrope, ki mi je bil že
mnogokrat predstavljen kot nepozabno prijeten.
Vendarle pa sem tik pred odhodom imela pomisleke. Čeprav sem bila potovanj vajena, je bilo to
prvič, da sem se na pot odpravljala popolnoma
sama – brez prijateljev, brez trenerjev, brez učiteljev in, seveda, brez družine. In to za cel semester.
O izkušnji bi seveda lahko napisala celo knjigo (tudi
zato, ker sem si poleg “običajnih” Erasmus izkušenj
zraven nakopala še svoje dogodivščine, povezane z
obiski prijateljev iz mednarodnih šol, s tekem ritmične gimnastike in kolesarskimi mini-potovanji),
zaenkrat pa bi želela namesto tega z bodočimi
“erasmusovci” deliti nekaj napotkov, kako se izogniti nepotrebnim zapletom in kako čim bolj na
polno izkoristiti potencialno nepozabno, dragoceno
dogodivščino.
Prednasvet: pakiranje
Čeprav veljajo nekatera standardna priporočila, bi
morda vseeno nekaj stvari še posebej poudarila.
Zaradi dolgotrajnega izostanka od doma (večina si
tudi težko privošči vmesen obisk doma) svetujem,
da vzamete s seboj tudi nekaj stvari, ki niso popolnoma nujne, ste pa jih doma vajeni imeti pri sebi

erasmus
živila, saj so na “budget” blagovnih znamkah opisi
v poznanih jezikih velikokrat odsotni. V Litvi sem
imela srečo, da sem imela izkušnje z ruščino, saj je
imel velik delež odrasle populacije težave s sporazumevanjem v angleščini. V namen spoznavanja
jezika in kulture močno priporočam udeležbo na
poletni jezikovni šoli EILC, ki je za vse erasmusovce
na voljo brezplačno. Ne spominjam se, da bi se že
kdaj naučila toliko o jeziku, kulturi in turističnih
informacijah nekega kraja v (sicer izredno natrpanih) štirih tednih.
2. Stiki (z lokalnimi ljudmi, mednarodno pisarno,
drugimi erasmusovci)
Zelo pomemben del študijskih izmenjav je vsekakor
stik z ljudmi. V drugem največjem mestu najbolj
južne baltske države me je najbolj presenetila
opazna mera nerazgledanosti večine domačinov,
s katerimi sem se srečala. Po običajnih pozdravih
je bilo najpogostejše vprašanje (predvsem s strani
Erasmusovih mentorjev) za nas, študente na izmenjavi, od kod prihajamo. Vse tri Slovenke, ki smo
bile tisti čas na univerzi Vytautasa Magnusa, smo
po odgovoru pogosto dobile še pripombo spraševalca, kako prijetno izkušnjo je imel med obiskom v
Bratislavo. Seveda pa ni povsod tako! Vendar tudi,
če se z mentorji in lokalnimi študenti ne ujamete
najbolje, skušajte imeti dobre odnose z njimi, saj
vam lahko pri spoznavanju okolice, nasvetih o lokalnem življenju, pa tudi o študiju pridejo zelo prav.
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Z domačini skušajte komunicirati čim bolj sproščeno.
Velikokrat se lahko od njih naučite veliko zanimivega in uporabnega, morda celo ustvarite kakšne
dolgotrajnejše stike ali prijateljstva! Kljub lastnemu
trudu pa bodite pripravljeni na kakšne manj prijetne
izkušnje, saj je nestrpnost do tujcev lahko žal v neki
meri povsod še prisotna.
V zvezi s komunikacijo z ostalimi študenti na izmenjavi bi opozorila, da je v nekaterih primerih potrebna
določena mera strpnosti. Običajno je, da se boste
srečali z zelo raznolikimi kulturami, še posebej, če
bivate v študentskem domu (študenti prihajajo tudi z
drugačnih izmenjav in posledično z drugih celin). V
nekaterih državah so merila za pridobitev certifikata
o znanju angleščine nekoliko “drugačna”, torej skušajte skriti razočaranje, če vas bo kdo bolj debelo
pogledal, ko ga boste v kuhinji vprašali, kakšen je
bil njihov dan.
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3. Finance
Sama sem imela srečo, da sem se odločila za eno
najcenejših evropskih držav (takrat se v Litvi niti še
niso zanašali na evre, ampak so se kljub pripadnosti EU odločili še nekaj časa obdržati lokalno valuto
litov). Poleg tega so bile Erasmusove štipendije še
malo manj skromne, določeno mero podpore pa
so mi nudili tudi domači ter Zoisova štipendija
(ki pa se nam zadnje čase žal vedno bolj izmika).
Kljub temu sem se čudila nad hitrim praznjenjem
bančnega računa. Kot prvo bi svetovala, da se izogibate dvigovanju gotovine, kolikor je to mogoče.
Težko je verjeti, koliko prihrankov se lahko izgubi,
ko vam bankomat zaračuna za vsak dvig v tujini.
Hranjenja prevelikih zneskov pa iz najbrž že znanih
razlogov ne bi svetovala, razen če imate na voljo
kakšen zanesljiv sef. Omeniti moram tudi, da se
na tovrstnih izkušnjah splača občasno varčevati
pri nakupu vsakdanjih priboljškov, da ostane kaj še
za razne plačljive dogodivščine, darilca in, seveda,
krize. O raznih ugodnostih in cenejših variantah se
pozanimajte pri ljudeh, ki jim zaupate, saj si najbrž
težje privoščite enake napake, kot jih delajo turisti.
Zelo priročna je lahko tudi ISIC kartica (ki deluje
kot neke vrste mednarodno veljavna študentska
izkaznica). Izplača se tudi nakup lokalne SIM kartice, za neobvezne klice v tujino pa raje uporabljajte
brezplačne spletne možnosti, kot je Skype.

4. Bivanje
Močno svetujem, da se za bivanje v študentskem
domu prijavite karseda zgodaj. V mojem primeru je
bila pridobitev mesta v njem velik luksuz, saj se je
večina študentov na izmenjavi zaradi pomanjkanja
prostora morala odločiti za (skupinski) najem stanovanja, kar pa je bilo očitno dokaj komplicirano.
Kljub temu, da sem bila že vajena stikov z raznolikimi kulturami, sem doživela še nekaj novih šokov.
Eden bolj nepozabnih je bil ta, ko me je gospodič
iz Azerbajdžana kot tisti trenutek najbolj priročno
žensko sostanovalko malo manj vljudno prosil, da
mu v zažgani posodi pripravim večerjo.
5. Prosti čas
Čim bolj si ga zapolnite! Naj bodo to športne aktivnosti, potovanja, turizem, druženje, študij (ja, tudi to
je možno), kuhanje ali računalniške igrice. Če boste
tako kot jaz prvič sami živeli v tujini, lahko zelo
hitro in enostavno padete v depresijo, še posebej v
bolj “temačnem” delu leta (ki pa na severu Evrope
ni nič kaj prijeten). Vem, da ima vsak pravico reševati težavo na svoj način, vendar pa kljub mnogim
Erasmus žurkam in »pub crawl-om« odsvetujem
uporabo alkohola v ta namen, saj lahko hitro pokvari celotno izkušnjo.
6. Študij
Presenetljivo veliko študentov na Erasmusovi izmenjavi je pri nas pozabilo, kakšen je bil prvotni namen
njihove kratkotrajne selitve. Vsekakor so profesorji
bili v našem primeru nekoliko bolj strpni, saj se je
veliko študentov spopadalo še z jezikom, domotožjem, kulturnim šokom ter drugimi težavami, ki jih
domačini nimajo. Pa vendar se običajno pričakuje,
da se (recimo) vsaj spoznate s profesorji, morda celo
pridete na kakšno predavanje ali vaje – posebej, če
je bil študij za tuje študente ločeno organiziran v
angleščini – in da pridete na končne izpite. Kljub
vsemu so izpitni roki vseeno dokaj strogo določeni.
V mojem primeru smo imeli za vsak predmet
obvezna dva izpita in kolokvij iz vaj ter seminarsko
nalogo. Za vsako oceno smo imeli le eno priložnost.
Kasneje je bila sicer še ena možnost popravljanja,
vendar samo v primeru negativne ocene. Da se
vam Erasmus izmenjava upošteva, pa morate imeti
opravljene izpite za določeno število kreditnih točk
(odvisno od dolžine izmenjave).
Veronika Cencen

Septembra 2013 sem se udeležila mednarodnega
kongresa o bioakustiki (International Bioacoustics
Congress – IBAC), ki je potekal v majhnem brazilskem kraju Pirenópolis. Vsaki dve leti IBAC
organizira kongres, na katerem se srečajo biologi z
različnih področij (etologi, fiziologi, taksonomisti
itd.) z npr. inženirji, s katerimi si nato izmenjajo
svoje ideje.

Naj naštejem le nekaj tem, ki so se mi vtisnile v
spomin: opozorilni klici talnih veveric, glasovno
sporazumevanje anurov, pozitivni in negativni klici
koz, vokalna mimikrija ptic, akustika želv, prilagoditve srednjega ušesa malih sesalcev za zaznavanje
nizkih frekvenc itd. Vsak večer so potekale tudi
predstavitve posterjev, ki so bili razstavljeni zunaj
predavalnice, in smo si jih lahko kadar koli ogledali.
Sredi tedna smo odšli tudi na vodeno ekskurzijo v
Po prihodu v Pirenópolis smo se nastanili v bližnji Vagafogo park, kjer smo občudovali večinoma
hotelskem kompleksu Pousada Dos Pireneus, kjer nepoznane živalske in rastlinske vrste ter uživali v
sem že prvo jutro opazovala čudovite tukane ter pogledih na reko in slapove.
Po zaključku kongresa sem odšla za teden dni še v
glasne papige.
Belém, kjer živi tamkajšnja biologinja, in le makadamska cesta loči njeno hišo od primarnega tropskega
gozda. Sledili so vsakodnevni izleti v gozd, kjer sem
hodila po dobro označenih poteh ter se tako lahko
prepustila fotografiranju, saj nisem rabila skrbeti
kam in kako nazaj domov.

Jutranji gost hotelskega kompleksa.

Sledila je otvoritev kongresa in že po preletu
seznama predavanj sem vedela, da me čaka zelo
zanimiv teden. Kongresa so se udeležili tako študentje kot profesorji iz kar petindvajsetih različnih
držav. Tekom petih dni se je zvrstilo 95 predavanj in
tri delavnice. Vsako predavanje je trajalo 15 minut.
Potekala so eno za drugim, kar je pomenilo, da je
posameznik lahko poslušal vsa predavanja.
Teme so bile zelo raznolike – od bioakustike žuželk
do bioakustike morskih sesalcev.
Raj za fotografe.

Zvokom škržadov ter ptic so se velikokrat pridružili
poki ter šumenja padajočih dreves, kar ni prav nič
prijetno, če se to dogaja v tvoji bližini. Zvečer so sledili novi glasovi različnih vrst ptičev in žab, ki jih je
seveda ravno tako bilo potrebno posneti.

kongres ibac
v braziliji
Kot udeleženka kongresa sem se veliko naučila o tem,
na kaj je pri predstavitvah potrebno biti pozoren,
kako podrobno predstaviti svoje področje, da ga
bodo vsi razumeli in podobno. Navezala sem tudi
veliko stikov z vodilnimi strokovnjaki na področju
bioakustike in dobila odgovore na številna vprašanja.
Kot vsako potovanje je tudi to minilo izredno hitro,
a čudoviti spomini ter nove izkušnje bodo ostale še
dolgo časa. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila
Študentskemu svetu Biotehniške fakultete za sofinanciranje udeležbe na kongresu, ki mi je olajšalo
pot v Brazilijo.
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Članek na kratko predstavlja osebno
doživetje poletne šole s področja dendroklimatologije v južnem sibirskem
mestu Abakan. Poletna šola je potekala
od 5. do 19. avgusta 2013 na tamkajšnjem
Tehniškem inštitutu Khakazije.

Poletna šola je odlična priložnost za vse, ki skušajo
v času počitnic nadgraditi svoje znanje in istočasno
spoznati nove ljudi z različnih koncev sveta. Ker
sem tudi sam znanja željan študent, sem se letošnje
poletje udeležil poletne šole z naslovom »Tree
Rings, Climate, Natural Resources and Human
Interaction«, ki je potekala v mestu Abakan na jugu
Sibirije v Rusiji. Udeleženci iz Slovenije, Rusije,
Estonije, Poljske, Irana, Indije in Kirgizistana smo
spoznavali postopke s področja analize širin branik,
nova znanja pa smo tudi preizkusili na praktičnih
primerih.
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namen je bil iskanje skupnega odziva dreves na klimatski signal, ki omogoča rekonstrukcijo klimatskih
parametrov. S postopki standardizacije skušamo
odstraniti ostale faktorje, ki vplivajo na širino branike, in le tako lahko ovrednotimo vpliv klimatskih
faktorjev, kot sta povprečna mesečna temperatura
oziroma padavine.
Udeleženci smo podrobno spoznali delo v programih COFECHA, ARSTAN, Minitab in Seascorr;
slednji program je delo predavatelja dr. Meka in je
namenjen iskanju mesečnih in sezonskih korelacij
med širino branike in klimatskimi podatki.
Naši rezultati so pokazali zelo dobro odzivnost
dreves na sezonske padavine – korelacijski koeficienti so presegali vrednost 0,75, regionalno
klimo pa smo uspešno rekonstruirali do leta 1875.
Organizatorji so se odločili, da bodo naše delo nadaljevali ter dodali nove ploskve, kjer bodo morebitna
starejša drevesa omogočila rekonstrukcijo padavin
za nekaj stoletij v preteklost.

poletna
šola
v sibiriji

Izobraževanje je potekalo štirinajst dni. V dopoldanskem času so bila na sporedu predavanja z zanimivo
tematiko, popoldne pa smo študentje delali na
samostojnem projektnem delu. Urnik je bil precej
natrpan, saj sta bili nedelji namenjeni ekskurzijam
in spoznavanju sibirske kulture, tako da prostega
časa praktično nismo imeli. Vsak študent je v času
poletne šole pripravil kratko predstavitev s poljubno
tematiko. Sam sem predstavil gozdarstvo v Sloveniji
ter dosedanje ugotovitve pri pisanju svoje magistrske naloge, ki se prav tako nanaša na področje
Za konec bi se rad zahvalil tudi svojim sponzorjem in
dendrokronologije.
donatorjem, ki so mi omogočili udeležbo na poletni
Predavatelja prof. dr. Ramzi Touchan in prof. dr. šoli v Sibiriji: Študentski svet Biotehniške fakultete,
David M. Meko prihajata z Univerze v Arizoni in oba Občina Zreče, Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.
spadata med svetovno najbolj priznane strokovnjake d., Gozdno gospodarstvo Celje d. o. o. in podjetje
s področja rekonstrukcije klime. Prof. Ramzi je vodil Unicommerce d. o. o. iz Logatca. Vsi donatorji oz.
projekt v severni Afriki, kjer so rekonstruirali klimo sponzorji so pokazali, da verjamejo v moč znanja in
so pripravljeni podpreti perspektivne študente na
nazaj do leta 1179.
njihovi samostojni poti.
Študentje smo delali v manjših skupinah. Naš glavni
Jernej Jevšenak

Avtorica: Manca Velkavrh
Če bi zdaj opisala celotno potovanje, bi ga povzela
z besedami, kot so: intenzivno deljenje izkušenj in
naravovarstvene debate z enako mislečimi študenti
iz Brazilije, Anglije, Uzbekistana, Nepala, Evrope
..., pivo v »DNA baru«, različni tipi angleščine
(indijska, malezijska, angleška, francoska ... ),
študentski način bivanja (»couch surfing« in tla),
draga Anglija, muzeji (»nori« Angleži hranijo
skoraj celotno zemeljsko in človeško zgodovino)
in kilogram fotografij. Pa vendar je vse to čisto
premalo za opis vseh vtisov. In da ne pozabim – ta
konferenca je tudi edina, kjer se prvi večer postreže pica!

Teden Cambridgea z
nahrbtnikom in mladimi
naravovarstveniki s
celega sveta

odhajali in občutek biti med takšnim številom isto
mislečih ljudi je bil neverjeten.
Preostali, »neštudentski« del programa, so napolnile še štiri osnovne predstavitve (»plenary talks«)
in delavnice. Prve so predstavljali strokovnjaki s
področja naravovarstva, ki se ponašajo že z leti
izkušenj delovanja v tej smeri, druge pa so vodili
uveljavljeni profesorji z različnih angleških univerz.
Seznam tem za delavnice je bil tako mamljiv, da
sva si ga z Žanom parkrat ogledala že v Ljubljani,
potem pa še parkrat v Cambridgeu, da sva lahko
izbor skrčila na obskurni dve izbiri na osebo. Žan
se je udeležil delavnic o tem, kako pisati znanstveni prispevek in kako načrtovati naravovarstveni
projekt, jaz pa sem se odločila za ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev in uporabo dokazov v
naravovarstvu. Verjetno ni potrebno razlagati, da sva
bila oba navdušena nad obema izbirama.

Naš prispevek na konferenci je bil poster o ekološki
primerjalni študiji združbe pajkov v zavarovanem
in nezavarovanem gozdu v severovzhodnem delu
Slovenije. Ob filipinskih mačkah in raznih tropskih
dvoživkah se pajki niso obnesli kot posebej zanimivi
organizmi, vendar sva z Žanom kljub temu našla
kar nekaj žrtev za predstavljanje teh čudovitih
osemnožnih živali. Žan je celo dobil nov vzdevek
V bistvu še zdaj ne morem verjeti, da se je vse začelo – Spiderman. Lahko bi rekla, da so bili pajki prava
z enim samim e-mailom. »Ali bi šli? -Ja, lahko.« In eksotika v poplavi ptic, dvoživk in velikih zveri.
smo se prijavili. Ko pa je prišel odgovor, da so izmed
mnogih izbrali tudi naš poster, pa je bilo treba začeti
delati. Za vse tri izdelovalce posterja je namreč vse to
potekalo prvič – nihče od nas pred tem še ni aktivno
sodeloval na konferenci.
Malce o konferenci
(http://www.sccs-cam.org)
Student Conference on Conservation Science 2014 v
Cambridgeu je bila petnajsta konferenca po vrsti in
je bila sestavljena predvsem iz študentskih prispevkov, saj so kar 31 diaprojekcij in 109 posterjev
predstavljali študentje iz različnih držav. Moram
reči, da je kvaliteta prispevkov močno presegla
moja pričakovanja. Vsi so predstavljali svoje delo
s profesionalnostjo in zagretostjo, kot da bi šlo že
za uveljavljene strokovnjake, pa naj je šlo za predstavitev posterja ali diaprojekcije. Vzdušje je bilo
neverjetno. Poslušalci med predstavitvami niso

Predstavitve so potekale v eni od predavalnic na
Oddelku za zoologijo, odmore pa smo preživljali v
ogromnem laboratoriju. To, kar imamo pri nas na
fakulteti, so v primerjavi s takšnim laboratorijem
prej kabineti, je pa tudi res, da si ne predstavljam
poučevanja in izvajanja poskusov v primeru, da so
vsa mesta v takem laboratoriju zasedena.

19

Naj še povem, da Angleži nimajo »coffee breaka« dobili material za pripravo prispevkov =).
temveč »tea break«, čeprav je bilo za ohranjanje konMalce o potovanju
centracije na voljo oboje.
V enem od večerov smo ob pici imeli priložnost
govoriti s predstavniki 33-ih vodilnih svetovnih
naravovarstvenih organizacij – agencij, inštitutov in
nevladnih organizacij. Neverjetno, ampak do zdaj
še vedno nisem našla načina, kako vljudno napolniti prazen želodec in se hkrati pogovarjati z ljudmi.
Predstavljenih je bilo tudi nekaj MSci programov na
angleških univerzah, vendar so bili vsi bogato začinjeni s šolninami.
Med posterji je bila na splošno zelo velika raznolikost. Lahko se je bralo o netopirjih iz Bolgarije,
ribolovni industriji na malteških otokih, infekcijah
lemurjev ali o ekonomiji v afriških vaseh in o tem,
katere živali imajo radi otroci z Madagaskarja.
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Že ko sva stopila z vlaka, naju je presenetilo število
starih, a malih opečnatih hišk okusnega videza. Bile
so na vsakem koraku in kljub blazni podobnosti so
bile vse popolnoma različne. Bela ograja, modra
polkna, rdeča vrata, glinene, keramične, naslikane
hišne številke, na mini vrtovih pa vrtnice, cvetoče
češnje, glicinije in stvari, za katere sploh nisem
vedela, v kateri del botaničnega sistema bi jih uvrstila. Nedvomno je Cambridge lepo mesto, čeprav je
drago.
Gromozanski laboratorij s posterji, istočasno
tudi prostor za Tea break (Foto Žan Kuralt)

Med predstavitvami je bilo podobno – najbolj sem
si zapomnila na primer predavanje o trkih slonov z
vlaki, ki ga je pripravila neka mlada Indijka. Veseli
me, da je veliko študentov delalo tudi z ljudmi in ne
samo s pastmi, iztrebki ali GPS-om. Veliko so dali
namreč na mnenje domačinov, ki so živeli v okolici
območja njihovih raziskav. Recimo ob raziskavi divjega lova v nekem afriškem naravnem rezervatu so
raziskali tudi povprečni dohodek družin, s čim se
ukvarjajo za preživetje in kako blizu rezervata živijo.
(Vsi povzetki posterjev in predstavitev so dostopni
na internetni strani konference pod zavihkom »preŽe prvi dan sva se odpravila v botanični vrt Univerze
vious conference«.)
v Cambridgeu. Čeprav so gredice z vrtnicami izgleEdina stvar, ki sva jo na predavanjih pogrešala, pa dale podobno kot površina Marsa, so cvetoče češnje
so bile domače problematike. Kljub temu da je bilo dajale občutek pomladi kljub vetriču, ki je vseeno
kar nekaj govorcev Evropejcev, sta bili le dve od malce hladno zavijal (in to ne samo okoli vogalov).
študentskih predstavitev o domačih problemati- Medtem ko je Žan opazoval zelenonoge tukalice v
kah. Veliko ljudi je sicer prihajalo z drugih celin in ribniku, sem jaz fotografirala vsako zanimivo steblo,
tako so teme prihajale iz njihovega domačega oko- dokler nisva imela oba dovolj in sva se šla pogret v
liša, medtem ko so Evropejci večinoma predstavljali rastlinjake. Po kosilu sva se vrnila v botanični vrt in
raziskave iz nam eksotičnih delov sveta. Najbolj me tam oblikovno dokončala poster. Tiskanje naslednji
je zmotilo ravno govorjenje o divjem lovu, ki je bil dan je bilo prav tako novo doživetje. V tiskarni je bilo
kot naravovarstveni problem velikokrat omenjen. namreč zaposlenih vsaj pet ljudi in vsi so delovali
Delovalo je namreč tako, kot da v Evropi s tem ne bi zaposleno – ne samo zaradi njihovega premikanja
imeli problemov. Kljub vsemu – nobena predstavitev po prostoru ampak tudi zaradi števila ljudi, ki se je
me ni pustila hladne in tudi nobena ni bila slabo izmenjalo v prostoru z naročili. Tiskanje posterja je
predstavljena. Zadnji dan smo že malce računali na bila verjetno tudi edina stvar, ki je bila v Cambridgeu
to, kako bi lahko šli na naslednjo konferenco – kje bi cenejša kot v Sloveniji.

in mehkim angleškim naglasom, mu porinil v roke
školjko in mu pojasnil, da gre za nekaj milijonov
let star fosil, ki ga je našel na nekem polju v nekem
nama neznanem kraju. Nato je porinil podoben fosil
v roke še meni in mi v beležko zapisal, kaj nama je
ravnokar podaril.

Eagle - bar, kjer so znanstveniki
razglabljali o DNA modelu.

Osupla sva zrla v fosila in beležko, v kateri je pisalo,
da v rokah drživa školjko vrste Rhactorhynchia absoleta iz srednje jure. Ti Angleži so nori. No, nekako
približno tako nore so tudi njihove zbirke preostalih
fosilov – od rib in morskih ježkov, do rastlinskih fosilov in dinozavrov. Poleg tega pa imajo na ogled še
stvari iz vseh možnih kultur tega sveta – od nakita
iz kitovega zobovja z otoka Fiji, oblikovano kameno
orodje iz kamene dobe v Afriki, do japonskih ogledal in srednjeveških evropskih oklepov ter pištol.
Poleg tega so povsod tako prijazni, da ti dovolijo
eksponate slikati, kar sem si z velikim veseljem tudi
privoščila.

Mesto ni bilo prepredeno z ljudmi s celega sveta
samo v času konference. Ulice so bile polne indijskih, kitajskih in pakistanskih restavracij, vodenih
s strani Indijcev, Kitajcev in Pakistancev. Kolega iz
Sirije je v eni od trgovinic našel tudi tradicionalne
sirijske sladice, ki nama jih je kupil in predstavil.
Ravno v trenutku, ko je prišel iz trgovine z zavitkom,
je mimo nekdo pripeljal staro gospo na vozičku in
ta ga je radovedno vprašala, kaj ima v zavoju. Sicer
komunikacija z mimoidočimi na ulici ni ravno zelo
pogosta, vendar ji je kljub temu prijazno odprl škatlo
in ji razložil, za kakšno pecivo gre (veliko namreč
delajo s »sladko vodo«, ki je vseeno ni tako enostavno narediti, kot se sliši). Nato ga je vprašala, če
sme poskusiti, in ob pritrdilnem odgovoru je vzela
sabo kar cel kos peciva. Smejali smo se še nekaj časa
po tem, ko se je odpeljala naprej. Če se vrnem nazaj
k multikulturnosti – čisto povsem običajno je, da se
tu in tam najde kak plakat ali znak s pismenkami. In
vendar se ob toliko različnih ljudeh človek še vedno
Inovativni način zaklepanja koles, pogosto uporalahko čudi kar Angležem, saj so bili edini, ki so si
bljen v teh predelih Anglije (Foto Manca Velkavrh)
v tistih temperaturah drznili hoditi okrog v kratkih
hlačah in natikačih. Za njih se je ravno začenjala Zanimiv del potovanja je bila tudi vožnja s kolesom.
Po levi strani ulice, da se razumemo. Najprej se mi
pomlad.
je kar vrtelo v glavi, že ko sem gledala kolesarje v
Na prosti dan po konferenci je bil končno čas za mestu, potem pa se nama je ponudila priložnost,
obisk muzejev. Fitzwilliam museum smo si ogledali da to tudi izvedeva, ko sta nama najina »couch
že prejšnjo popoldne, kjer sva s sirijskim kolegom surfing« gostitelja ponudila kolesi za transport do
počasi romala med eksponati in brala njihove etikete, centra. Moram reči, da v bistvu stvar niti ni tako
medtem ko sta Žan in Phillipe, Francoz, ki preučuje zahtevna, samo vse je treba izvesti v drugi smeri.
netopirje v Albaniji, preletela vse razstave v parih Žan se je vmes tu pa tam na prazni cesti nenamerno
minutah. Ko sva si ogledovala fosile v »Sedgwick zapeljal na napačno stran in tudi jaz sem morala
Museum of Earth Sciences«, je do Žana prišel nek aktivno miselno sodelovati pri vožnji, vendar je šlo.
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izredno prešeren domačin s tipičnim zavijajočim Definitivno vredno poskusa ;).

Angleška karamela. Če imajo Angleži okus, potem
ga imajo za čaje, male opečnate hiške in karamelo.
Karamela na vsakem koraku. V pecivu, v kockah, s
čokolado ali z meto. In kup trgovinic s sladkarijami,
kot tista iz filma o Piki Nogavički, ko se človeku sline
cedijo že preko gledanja po televiziji. No, na srečo so
bile vse drage in si veliko niti nisva mogla privoščiti.

naravovarstveniki je nekaj, česar niti Mastercard
ne more plačati. Če se kdo odloči za sodelovanje na
naslednji konferenci in če nama z Žanom do takrat
uspe pripraviti še kaj zanimivega, se mogoče še vidimo. ;)
Opečnate hiške iz Harryja Potterja
(Foto Žan Kuralt)

Ko sva na letališču čakala zamujajoče letalo in ko sva
bila oba že tako polna vtisov in novih izkušenj, bi
skoraj lahko rekla, da sva bila malce utrujena. In bilo
bi tudi dokaj čudno, če ne bi bila. Let je bil še zadnja
pustolovščina v teh osmih dnevih. Rečem lahko, da
je bil to najbolj spontan teden mojega življenja, posebej tisti del, ko sva vmes za dva dni iskala prenočišče,
ki sva ga enkrat našla v eni in drugič v drugi študentski sobi z bogatim tapisonom. In tak študentski
način potovanja z enim nahrbtnikom in sodelovanje na točno tej konferenci bi priporočala tudi
ostalim. Občutek internacionalnosti med samimi

moč in potencial
zdravilnih gob
Ali ste vedeli, da je imel znameniti ledeni mož Ötzi
(živel je okoli 3300 pr. n. št.), ki so ga leta 1991
našli na ledeniku v Tirolskih Alpah, pri sebi dve
vrsti medicinskih gob: bukovo kresilko (Fomes
fomentarius) in brezovo odpadljivko (Piptoporus
betulinus)?
Ali pa da opisi številnih zdravilnih gob v najstarejših kitajskih medicinskih zapisih Materia medica
dokazujejo, da sega njihova uporaba v obdobje več
kot 5000 let p. n. št.?
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O zdravilnih gobah smo se tokrat pogovarjali z dr.
Andrejem Gregorijem, univ. dipl. agr. z Zavoda za
naravoslovje, ki se z gojenjem gob strokovno in
znanstveno ukvarja že več let.

Od kje želja po raziskovanju zdravilnih gob?
Gobe so me zanimale že kot otroka, saj sem jih gojil
skupaj z očetom. Zdelo se mi je noro, kako rastejo,
kako se micelij razrašča, kako se iz plesni podobne
mase razvijejo tako lepe oblike, kot so klobučki. Celo
življenje me spremlja radovednost na področju elektrotehnike, farmacije, kemije, agronomije, zdravilnih
rastlin. Z gobami pa so se vsa ta zanimanja združila
v celoto, saj je za dosledno in kvalitetno opravljanje
dela potrebno pravo znanje s področja tehnike,
mikroskopiranja, kemije, ekstrahiranja zdravilnih
učinkovin itd. Gobe so mi predstavljale tudi izziv, saj
je to področje še malo raziskano in se v njih skriva
velik potencial. Pri dobro raziskanih področjih je
težko priti zraven ali odkriti kaj novega.

Kakšna je njihova uporabnost?
Uporaba je zelo široka – od krepitve imunskega
sistema, zdravljenja rakavih obolenj, zniževanja
ravni škodljivega holesterola do obnavljanja živčevja
(mielizacije živčnih celic) itd. Obstaja ogromno
različnih aplikacij in uporabe zdravilnih gob.
Velikokrat slišimo o zdravilnih gobah v povezavi
s Kitajsko. Kako je s prisotnostjo zdravilnih gob v
Sloveniji?
Na tržišču so bolj malo prisotne, v naravi pa je prisotno veliko število zdravilnih gob. V Evropi se je
veliko znanja v povezavi s tradicionalno uporabo
zdravilnih gob žal izgubilo, so jih pa uporabljali že
pred več tisočletji.
Ali ljudje poznajo pomen zdravilnih gob? So
odprti za njihovo uporabo?
Ljudje bolj malo poznajo zdravilne gobe, a se počasi
stanje na tem področju spreminja. Veliko bolnikov
se jih boji uporabljati in čakajo skoraj do konca,
npr. do zadnjega stadija rakavega obolenja. Tudi v
takih primerih se jim sicer stanje izboljša, ampak
je žal prepozno. Seveda bi se to lahko spremenilo,
če bi ljudje bolj verjeli v moč zdravilnih gob in bi z
uživanjem začeli že prej. Lahko jih uživamo tudi kot
preventivo in imamo tako manj težav z zdravjem in
zmanjšamo možnost pojava raznih obolenj.

in tudi to je razlog za nezanimanje s strani farmacevtskih družb.
Je gojenje gob pomembno in zakaj?
Za tiste, ki jih jedo, je seveda pomembno (smeh).
Glive uporabljajo organsko snov in tako tudi iz
odpadnih snovi pridelajo hrano. S pomočjo gojenja
gob iz lesa lahko pridelamo hrano. Če gobe ne bi bile
prisotne v naravi, bi lahko imeli ogromno težav. Na
splošno sodelujejo glive pri mikorizi, različnih fermentacijah in pridelavi živil. Njihova uporaba je zelo
široka, tj. od hrane, prehranskih dopolnil, recikliranju organskega materiala in še bi lahko našteval.
Kot primer: v Aziji ne vedo, kaj bi počeli s slamo,
tako pa s pomočjo višjih gliv pridelajo gobe in s tem
hrano, kar za njih predstavlja novo kmetijsko dejavnost in tudi delovna mesta.
Se gojenje zdravilnih gob kaj razlikuje od gojenja
npr. ostrigarja?
Zdravilne gobe so večinoma tudi jedilne gobe.
Ostrigar, maitake, šitake, šampinjoni, to so vse zdravilne kakor tudi jedilne gobe. Ganoderma lucidum,
Cordyceps, Trametes pa spadajo v skupino neužitnih a zdravilnih gob, ker imajo ali grenak okus ali pa
so pretrde oziroma premajhne za uživanje. Pri prehranskih dopolnilih moramo bolj paziti na kvaliteto
kot pri navadni hrani. Zato moramo uporabljati
dobre surovine za substrate, na katere nacepimo
micelij željene gobe.

Kako se razlikujejo izdelki, pridelani pri nas, z
izdelki, ki prihajajo s Kitajske?
Izdelki s Kitajske povečini niso EKO. Pri naši
proizvodnji zdravilnih gob pazimo na okolje in
ga ne onesnažujemo, držimo se predpisov ipd. Na
Kitajskem izkoriščajo poceni delovno silo, izkoriščajo delavce, le-ti nimajo socialne varnosti, nimajo
varnostnih predpisov za okolje ali proizvodnjo.
Če vse to seštejemo, se njihovi delodajalci ognejo
visokim stroškom in na ta način lahko znižajo ceno
produktom. Na Kitajskem pridelujejo zdravilne gobe
predvsem kmetje na podeželju, od katerih jih potem
zastopniki kupujejo. Pri nas pa celotno delo poteka
Menite, da vas farmacevtske družbe lahko vidijo pod sterilnimi pogoji, skrbimo za kontrolo pogojev
in potrebno kvaliteto, sami poskrbimo za izolacijo
kot grožnjo?
Menim, da ne, saj smo premajhni in drugače funk- sevov, pripravo substratov, kultivacijo in na koncu
cioniramo kot oni. Iznajdb z našega področja ni tudi prodajo.
lahko patentirati, kemijsko definirati proizvodov itd.
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Kako pomembna je kvaliteta izdelka?
Kvaliteta je zelo pomembna. V primeru, da dobavljaš izdelke za farmacevtsko industrijo, ki pridelano
surovino uporabi v lastnih izdelkih, je potrebno bolj
paziti, kot pa v primeru, da samo proizvedeš nekaj
flašk. Kvaliteta je vsekakor na prvem mestu. Pri
tem je potrebno dobro poznavanje kemizma gliv,
da lahko nadzoruješ in izboljšuješ celoten proces.
Vsekakor je ptrebno optimizirati in standardizirati
proizvodnjo.

Avtorica: Ajda Marič

Ali obstaja oz. obstajajo vrste gobe, ki so na
določenih seznamih napisana v kategoriji strupene gobe, v ljudski medicini ali alternativni
medicini pa se uporabljajo kot zdravilo? (Če da,
kaj je lahko vzrok te ˝neurejenosti˝?)
Rdeče mušnice ali psilocibke (halucigene gobe) so
uvrščene med strupene gobe oziroma prepovedane
droge. V preteklosti pa so jih pogosto uporabljali v
zdravilske namene. Dandanes se zdravje smatra le za
stanje fizičnega telesa in prevladuje prepričanje, da
fizični obliki lahko pomagaš samo s fizično stvarjo
– zdravili. Včasih so na stvari gledali bolj holistično
ali celovito in so preko čustev ali mentalnega stanja
zdravili različne bolezni.

študentsko raziskovanje
vrstne pestrosti 2013/14
Že tradicionalni projekt Društva študentov
biologije nam je tudi letos prinesel čudovite izlete,
obilico izkušenj in novih znanj ter doprinesel k
boljšemu poznavanju slovenske flore in favne.
Študenti se pri projektu spoznajo z metodami
biološkega dela na terenu pod mentorstvom
diplomiranih biologov ali pa starejših študentov biologije. Tako ste se v sezoni 2013/14 lahko
udeležili petih terenskih dni in enega terenskega
vikenda.
Sledi kratka predstavitev vsakega izmed terenov:
Marca je v Piranu potekal terenski vikend na morske
sesalce pod strokovnim vodstvom članov društva
Morigenos. Udeleženci so se naučili prepoznavati
različne vrste morskih sesalcev ter različnih osebkov iste vrste preko foto-identifikacijske metode.
Poslušali so par zanimivih predavanj na temo delfinov pri nas ter o problemih, s katerimi se soočajo,
in si ogledali piranski akvarij. Na terenu smo iskali
delfine s kopenske razgledne točke ter s čolnom na
morju. Malo nam je zagodlo vreme, tako da delfinov
nismo uspeli najti.
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Avtor: Matej Domevščik

vodnih in obvodnih vrst ptic. Med njimi nekatere
gnezdijo v rezervatu, druge pa se tu ustavijo le na
selitveni poti iz Sredozemlja v severna območja
Evrope. Od zanimivejših vrst smo opazovali sive
gosi s številnimi mladiči, par duplinskih kozark,
kravje čaplje, ki so občasno posedale po kamarških
konjih, in čaplje žličarke, ki so se, s pomočjo svojih
žličastih kljunov, aktivno prehranjevale.
Maj je bil zapisan kačjim pastirjem Ljubljanskega
barja z Nino Erbido iz SOD-a. Mentorica je
udeležence popeljala po terenu in razložila biologijo
ter metode dela s kačjimi pastirji. Ukvarjali smo se
tudi z njihovimi ličinkami.
Julij pa je postregel s kar tremi tereni. V začetku
meseca smo imeli potapljaški teren pod mentorstvom Gašperja Šolinca. Naredili smo tri potope pri
Fiesi.

Kasneje v mesecu je Katarina Drašler iz SHS-a vodila
plazilčarski teren na Cerkniško jezero in Planinsko
polje. Trofeja dneva je bil mladič navadnega goža,
Aprila sta nas Blaž Blažič in Tanja Šumrada iz ob katerem nas je mentorica naučila veliko tudi o
DOPPS-a peljala na strokovni izlet na delto reke Soče ostalih plazilcih, ki živijo v Sloveniji.
v Italiji. Izlet je bil namenjen predvsem opazovanju

Dan za tem pa smo pod vodstvom Tomaža Berceta
iz društva Dinaricum popisali šakale Planinskega
polja. Imeli smo neverjetno srečo, saj smo poleg
odziva šakalov z oglašanjem imeli priložnost tudi
videti te skrivnostne živali, kako so skakale med
koruzo še ne 30 m od nas. Odziv z oglašanjem pa
smo zabeležili prav blizu naselja, na pokopališču.

Letošnje leto lahko spet označimo kot uspešno, saj
smo se veliko naučili ter pridobili kar nekaj podatkov, ki pričajo o neverjetni biodiverziteti narave
pri nas.
Na tem mestu bi še rad zaželel vso srečo novi ekipi
organizacije terenov, ki nastopi na svojo funkcijo
v prihajajočem šolskem letu. Pa čim manj slabega
vremena!

invazivne vrste - grožnja
nam in našemu okolju
Osveščanje javnosti in tradicionalno odstranjevanje japonskega dresnika (Fallopia japonica)
Ljubkovalno ali ne, izraz »invazivke« je vzdevek
za tujerodne invazivne vrste. Na kratko: to so
vrste, ki so bile čez naravno nepremostljive ovire
prinesene s pomočjo človeka in rušijo ravnovesje
v neavtohtonih ekosistemih. To prinaša vrsto
negativnih posledic kot na primer pretirano razraščanje/razmnoževanje, tekmovanje za iste vire
hrane z avtohtonimi vrstami, prenašanje bolezni,
križanje z avtohtonimi vrstami, spreminjanje
vodnega režima (rastline), proizvajanje strupenih
snovi za druge rastline, agresivno vedenje (živali)
in podobno.
Že vrsto leto se v Društvu študentov biologije kaže
zanimanje za problematiko invazivnih vrst in tudi
letos stvari nismo izpustili iz rok ter se že jeseni zagnano lotili dela. Z letošnjim projektom se nam je v
ekipi prav zadovoljivo povečalo število zainteresiranih za pomoč pri organizaciji. Vendar pa je vsako
leto podmladek zelo dobrodošel! :)
V začetku leta smo izvedli anketo o poznavanju tematike in o željah ter interesu študentov Biotehniške
fakultete po spoznavanju te teme in udeležbi na
raznih dogodkih, ki bi jih organizirala naša ekipa.
Kar nekaj truda smo vložili tudi v oblikovanje nove
podobe projekta, ki bi bila bolj razpoznavna in v trajno rabo. Skupaj smo staknili glave in se domislili

novega logotipa, ki na ne preveč agresiven način
predstavlja problematiko invazivnih vrst.
Izpeljali smo dve akciji odstranjevanja japonskega
dresnika v okolici Biotehniške fakultete –eno konec
aprila, drugo pa skoraj točno en mesec po prvi.
Pred samo akcijo nam je dr. Nejc Jogan predstavil
tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki uspevajo v
okolici Biotehniške fakultete, in tako smo se lahko
na lastne oči prepričali, koliko invazivnih vrst in
kje v naši neposredni okolici se razraščajo, mi pa
jih na vsakodnevni poti na fakulteto sploh ne opazimo. Nato smo se razdelili v tri skupine, saj smo bili
letos aktivni na kar treh rastiščih. Izbrali smo malo
drugačno taktiko in dve od treh rastišč prekrili s
folijo (če je kdo kaj hodil po kolesarski stezi v bližini
fakultete, je folijo skoraj zagotovo opazil) in tako
preverili, kako je učinkovita pri omejevanju rasti
dresnika. Ko smo folijo na drugi akciji odstranili,
je bila razlika med rastiščema, pokritima s folijo,
in nepokritim rastiščem očitna. Dela ob Glinščici
je bilo veliko, zato nam je še posebej dobro dela
osvežitev na pikniku, ki je sledil.
Poleg majic za udeležence akcij smo natisnili tudi
igro spomin »Poišči pravo, ohrani naravo!« s
fotografijami invazivnih živalskih in rastlinskih vrst
v Sloveniji. Škatlice s karticami in opisi vrst, zaradi
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katerih lahko tematsko igro spomina vodi
praktično vsak, smo razdelili po osnovnih
šolah in taborniških rodovih.
Izvedli smo tudi delavnici na Taborniškem
festivalu in Dnevu očarljivih rastlin. Z
biologinjo Jano Kus Veenvliet pa smo
sodelovali na projektu (Spoznavamo tujerodne vrste) s stojnico v Živalskem vrtu
Ljubljana.
Za podporo in pomoč bi se radi zahvalili
tudi letošnjim sofinancerjem projekta:
Študentskemu svetu Biotehniške fakultete,

Študentski organizaciji Biotehniške
fakultete, Mestni občina Ljubljana in
Društvu študentov biologije.
Največja zahvala pa gre vsem v ekipi, ki so
s svojo zagnanostjo in idejami pomagali
pri izpeljavi letošnjega projekta in pripomogli k dobremu vzdušju, ter seveda vsem
udeležencem akcij, brez katerih bi bil japonski dresnik ob Glinščici vsaj en meter višji.
Naslednje leto pa seveda vsi spet vabljeni
na akcijo! ;)
Ekipa Invazivke

Po nekajletnem premoru se je delegacija najbolj
zagretih živilcev na pobudo profesorja Aleša
Kuharja v sredo, 4. junija, odpravila na 14. Vrh
živilskih in kmetijskih podjetij v Grand Hotel
Bernardin v Portorož.

Vrh živilcev na 14. Vrhu
živilskih in kmetijskih podjetij
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Vsi smo bili vsaj študentje 3. letnika oziroma starejši, magistrski študentje, ki nas že malo stiska, kako
bomo s službami po končanem šolanju. Vsega
skupaj nas je deset zagretih živilcev, mogoče nas bo
naslednje leto še kaj več
Ob uvodnem nagovoru so nam namenili poseben
pozdrav in aplavz, saj je očitno res redkost, da se
študentje udeležujejo tovrstnih srečanj. Žalostno je,
da zanje sploh ne izvemo, saj so le redki profesorji
takšni, ki nas povabijo zraven. Smo pa teh toliko
bolj veseli.
Dogodek letno organizira Gospodarska zbornica
Slovenije, tu pa se zberejo večinoma vsa najboljša
slovenska živilska podjetja. Nekatera se predstavijo
s pogostitvijo, predstavniki drugih pa pridejo le
poslušati, kaj je novega, ter sklepati pomembne
posle.
Poslušali smo nekaj zanimivih predavanj naših in
tujih strokovnjakov s področja živilske tehnologije
in marketinga. Predvsem so govorili o inovacijah
na področju živil. Toni Balažič, predsednik uprave
skupine Mercator je lepo primerjal inovacije s

Avtorica: Anja Zupan

pojmom evolucije Charlesa Darwina. Pravi, da naj
bi se res dobre inovacije zgodile zelo redko in vedno
le takrat, ko je trg zanje pripravljen. Danes so važne
majhne spremembe, ki lahko naredijo velik bum.
Predvsem pa je važno prilagajanje, saj preživi le tisti,
ki se zna prilagajati ter ustreči zahtevam potrošnikov.
Zenel Batagelj, predsednik družbe Valicon, ki se
ukvarja z razvojem novih produktov ter svetovanjem
ključnim naročnikom, nas je postavil pred dejstvo,
da je potrošnik kralj. Danes ni važno, kaj je res in
kaj ni, za uspeh neke ideje je važno le, kaj potrošnik
misli, da je res.
Tudi živilci bi morali imeti med svojim izobraževanjem več stika s podjetji in dejanskim
dogajanjem na trgu. Menimo, da so tovrstni
dogodki odlična priložnost za izobraževanje,
predvsem pa pridobivanje občutka o realnem
svetu, kaj se zares dogaja v industriji in kaj nas čaka
v prihodnosti. Seveda so tudi odlična priložnost
za mreženje in sklepanje poznanstev, ki nam bodo
ob iskanju zaposlitve prišla še kako prav.

EcoTrophelia je tekmovanje na
področju razvoja novih eko inovati v ni h ž iv i l sk i h proi zvo d ov.
Tekmovanje na nacionalni ravni, ki ga
organizira GZS – Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij, je letos potekalo
že šesto leto zapored.

odgovorna za tako imenovani francoski paradoks.
Najbogatejši vir resveratrola predstavlja japonski
dresnik. Zmagovalna ekipa je kot inovacijo trgu
prehranske industrije predstavila možnost vključevanja japonskega dresnika in njegovih učinkovin
v prehranske izdelke. Z ustanovitvijo podjetja
FallopiaGreen, ki bi strokovno odstranjevalo japonski dresnik in izobraževalo ljudi o tej rastlini, pa bi
tudi prispevali k reševanju ekološkega problema, saj
rastlina spada med 100 najbolj invazivnih tujerodnih vrst. Pri razvoju izdelka so študentje stopili še
stopničko višje in mu izboljšali tudi prehransko

Tekmovanje na področju razvoja novih eko inovativnih
živilskih izdelkov – EcoTrophelia, Slovenija 2014
Kreativnosti in inovativnosti pri oblikovanju novih
živilskih izdelkov, ki morajo vključevati tudi prispevek k ohranjanju okolja, smo se letos lotile tri ekipe
študentov, vse z Biotehniške fakultete. Veliko svojega prostega časa smo posvetili razvoju izdelka,
poleg tega pa smo morali napisati tudi pojasnjevalno tehnični dosje v slovenskem in angleškem
jeziku. V dosjeju je predstavljen izdelek in njegove
karakteristike, analiza trga in način trženja izdelka
ter prispevek k ohranjanju okolja. Razviti smo
morali seveda še embalažo in jo pravilno deklarirati. V torek, 19. 8., smo zagovarjali svoje projekte
pred ocenjevalno komisij ter bili deležni temeljitega
izpraševanja. Poleg predstavitve smo jih morali prepričati še z izvirnim serviranjem izdelka, njegovim
videzom in okusom.
Na razglasitev tekmovalca smo nestrpno čakali vse
do torka, 25. 8. 2014, ko je bila slavnostna podelitev
nagrad na mednarodnem kmetijsko-živilskem
sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Med tremi prijavljenimi ekipami je nacionalno ocenjevalno
komisijo, ki jo je letos sestavljalo devet članov,
najbolj prepričal izdelek Binny Muffs.
Binny Muffs so čokoladni muffini z izboljšano
prehransko sestavo in dodatkom antioksidanta resveratrola iz japonskega dresnika. Resveratrol je vsem
poznan kot sestavina rdečega vina in molekula,
ki pozitivno prispeva k zdravju organizma, in je

sestavo. Izbrane sestavine, med katerimi izstopata
predvsem adzuki fižol in omega 3 jajca, so dopolnili z dodatkom kakava in koščki čokolade ter, kot
kaže, s čokoladnim okusom prepričali ocenjevalno
komisijo. Kot je bilo slišati iz ust zmagovalne ekipe, z
njihovim izdelkom izbira zdrave malice ali zajtrka ne
bo več problem, na začetku pa nameravajo muffine
ponuditi v avtomatih s hrano.
Drugo mesto je zasedel izdelek Crazy Curry. Gre za
tekoči jogurt, pripravljen iz slovenskega ekološkega
mleka z dodatkom curryja. Curry je začimbna
mešanica, ki tradicionalno izvira iz azijske kuhinje,
najbolj pa je znan po svoji rumeni barvi in rahli
pikantnosti. Glavne lastnosti curryju prispeva kurkuma, začimba s številnimi pozitivnimi vplivi na
zdravje in organizem, kar je tudi eden glavnih razlogov, da se curry v Evropi uporablja vse pogosteje.
Poleg osnovnega izdelka, jogurta z dodanim curryjem, je ekipa predstavila še dodatne štiri različice
jogurtov z različnimi dodatki, in sicer: curryev
jogurt z dodanim kokosom, limetinim sokom,
akacijevim medom in čilijem. Zagotovo je bil za
brbončice pokuševalcev najprijetnejše presenečenje
prav slednji, saj je bil prijetno pikanten. Komisijo pa
je pri tem izdelku najbolj navdušila embalaža oziroma njen videz. Jogurti so bili pakirani v steklene
kozarčke kvadratne oblike, tekmovalci pa so veliko
truda vložili v razvoj videza embalaže. Naslovna
stran vsakega jogurta različnega okusa je bila
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premišljeno oblikovana in je ljudem predstavljala pripravljena z uporabo dehidratorja. Na ta način je
ekipa poskušala ohraniti večino snovi s fiziološkim
svojo zgodbo s specifičnim azijskim pridihom.
in hranilnim učinkom.
Na tretje mesto se je uvrstil izdelek Kongrenato Zmagovalna ekipa, ki so jo sestavljali Katarina
– žitna tablica s konopljo in granatnim jabol- Borovšak, Anže Rogelj, Gašper Svetelj, Luka Voglar
kom. Žitna tablica je bila slajena zgolj z dodatkom in Anja Zupan, bo Slovenijo zastopala na evropskem
cvetličnega medu, dodana konopljina semena pa so tekmovanju EcoTrophelia 2014, ki bo 19. in 20.
služila za izboljšanje prehranske vrednosti izdelka oktobra na živilskem sejmu SIAL v Parizu. Upamo,
in kot gostilo. Izdelek Kongrenato vsebuje le nara- da bo tudi na evropski ravni njihov izdelek opažen
vne sestavine, glavna inovacija pa je v proizvodnem in uspešen.
procesu izdelka, saj je ploščica namesto pečenja
Anja Zupan

strokovna
ekskurzija
v italijo
Kulinarične dobrote Valpolicelle, Parme in Modene
Društvo študentov agronomije je tem letu organiziralo strokovno ekskurzijo v Italijo. Njen namen
je bil študentom razkriti drobne skrivnosti, zakaj
je Italija znana po kulinaričnih dobrotah po celem
svetu.
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Prva destinacija za več kot vrhunski začetek našega
kulinaričnega doživetja je bil obisk posestva Serego
Alighieri. To posestvo je pripadalo Pietru, sinu
Danteja Alighierija, ki se je leta 1352 odločil za nakup
Casal dei Ronchi in Gargagnago estate, ki je bilo srce
zgodovinske Valpolicelle leta 1352. Dvajset generacij
kasneje tako hiša kot posestvo še vedno pripadata
neposredno Dantejevim potomcem in sta v lasti
grofa Serega Alighierija. Danes njihovo posestvo
obkrožajo številni vinogradi, ki so center tradicionalne kmetijske dejavnosti. Njihovi vinogradi so
obdelovani skrbno in z veliko ljubeznijo. Rezultat
je karakterna paleta vin. Skupina Masi se poslužuje
uporabe starodavnih proizvodih postopkov (kot
dvojna fermentacija) in vinifikacije lokalnega
grozdja, kar jih uvršča v sam vrh odličnosti.

Po seveda obvezni degustaciji Alighierijevih vin
smo se odpeljali mimo prekrasnih vinogradov do
družinskega posestva Redoro, kjer več desetletij
pridelujejo ekstra deviško oljčno olje biološke pridelave. Seznanili smo se s procesi pridelave oljk in
predelave olja, si ogledali njihove kleti in degustirali
njihove proizvode, ki jih tržijo večinoma po Ameriki
in Avstraliji.
Po naporni vožnji je bil čas, da se spočijemo in se
malo podružimo ter pripravimo svoje brbončice na
naslednji dan.
V petek je že navsezgodaj sledila vožnja proti
Valfrutti, enem najbolj uveljavljenih podjetji na
področju svežih in konzerviranih živil. Njihova
zgodba se prične v letu 1966 v namen spodbujanja
socialne in kulturne dediščine v kmetijstvu, ko so se
zedinile tri večje zadruge. Po 50-ih letih velja Vafrutta
za eno vodilnih živilskih podjetij in je prepoznavna
po svojih kakovostnih izdelkih in storitvah. Štejemo
si v veliko čast, da so nam ponudili priložnost za
obisk njihove tovarne blizu Parme, ki se ukvarja s
predelavo sadja v sadne sokove in kompote.

Ker smo bili blizu Parme, vsekakor nismo smeli
izpustiti priložnosti obiskati Modeno in enega izmed
najbolj pomembnih proizvajalcev Acetaie – Acetaia
del Cristo, ki že tretjo generacijo prenaša staranje
balzamičnega kisa iz roda v rod, recept pa je v preteklosti bil skrbno varovan. Njihov Aceto Balsamico je
nepogrešljiv pri jedeh vrhunske kulinarike in tako
smo tudi mi imeli možnost okusiti Aceto Balsamico,
staran več kot 50 let v lesenih sodih.
Za konec petkovega dne smo si pustili obisk pršutarne Rosa Angelo, kjer zadnja leta namenjajo večjo
pozornost reji črnih prašičev. Pršut iz tega mesa
lahko konkurira celo španski Pata Negri.

In že je bil pred nami zadnji dan, a časa za slovo še ni
bilo. Obiskali smo kmetijo, ki je v zadnjih letih postala ena izmed večjih proizvajalcev sira Parmigiano
Reggiano, saj ga letno naredijo kar 9000 kosov iz
45000 litrov mleka. Seznanili smo se s procesom
izdelave tega sira, med drugim smo si ogledali tudi
njihove prostore za staranja Parmigiana, na koncu
pa okusili edinstven okus sira, brez katerega italijanska kuhinja ne bi bila to, kar je.
Pozno dopoldne je še sledil ogled Verone ter z njim
seveda obisk Julijinega balkona z najboljšim gelatom
v roki ter vožnja proti Sloveniji.
Ervin Andrejčič

delavnica endnote web
Društvo IAAS Slovenija smo del svetovne skupnosti študentov IAAS (International Association
of Students in Agricultural and Related Sciences).
V ponedeljek, 12. 5. 2014, smo organizirali
delavnico EndNote Web v računalniški učilnici
na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete
UL. Delavnico je vodil Srečko Bončina, vodja

Centra za informacijske storitve v Narodni in
univerzitetni knjižnici. Delavnice se je udeležilo
več kot 20 študentk in študentov različnih smeri
in letnikov, velika večina jih je bila z Biotehniške
fakultete.
Članica društva IAAS in študentka biotehnologije
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Barbara Umek je najprej na kratko predstavila naše
društvo ter udeleženke in udeležence povabila k
sodelovanju. Nato smo se lotili dela. EndNote Web
je spletno orodje za upravljanje z bibliografskimi
referencami. Naredili smo si svoje osebne račune, v
katere smo začeli uvažati reference na temo gensko
spremenjene hrane, ki smo jih poiskali v različnih
informacijskih virih, in jih organizirali v mapo.
Naučili smo se, kako lahko mapo delimo (souporabljamo) z drugimi ter kako referencam pripnemo
še pdf datoteke. Nato nam je predavatelj predstavil
funkcijo Cite While You Write, ki poveže naš spletni
račun EndNote Web z urejevalnikom besedil in
nam omogoča, da med pisanjem vstavljamo citate,
sočasno pa ustvarja urejen seznam uporabljenih

referenc na koncu besedila.
Ob koncu delavnice nam je bilo žal (vsaj tistim, ki
imamo že več kilometrine pri pisanju raznoraznih
seminarskih, diplomskih in drugih nalog), da se
nismo s tem orodjem seznanili že mnogo prej, saj bi
nam prihranil marsikatero muko.
Društvo IAAS Slovenija bo tudi v prihodnje organiziralo raznorazne dogodke, na katere ste prisrčno
vabljeni. Že na samem začetku novega študijskega
leta pripravljamo strokovni IAAS izmenjevalni
teden za študente iz Rusije, Češke in Grčije, v sklopu
katerega bomo organizirali tudi odprta predavanja
in delavnice, kjer se nam lahko pridružite.

»Na delavnici sem spoznala orodje EndNote,
ki mi bo koristilo pri urejanju virov. Sicer
sem pričakovala več od tega orodja, vendar
se mi še vseeno zdi uporabno. Zdi se mi OK,
da bom mogoče potem v prihodnosti, če
bom pisala članke, vedela, da obstaja takšno
orodje in ga bom lahko takrat bolj izkoristila.
Sama izvedba mi je bila pa všeč. Malce je bilo
smotano, ker so računalniki malo zablokirali, vendar na to tako ali tako ne moremo
vplivati. :) Bilo mi je všeč, ker je bilo vse zelo
sproščeno in poučno. :)« Lucija Slemc, študentka biotehnologije (Bsc)

»Delavnica mi je bila zanimiva. Spoznal sem
orodje Endnote, ki mi lahko pomaga pri urejanju virov za seminarske naloge, tako pa
tudi olajša delo pri iskanju literature.« Vito
Savinek, študent živilstva (Msc)
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Angelika Vižintin

Sem Luka Zupančič, diplomirani biotehnolog in
študent molekulske ter funkcionalne biologije na
Biotehniški fakulteti. Poleg študija znatno količino
svojega časa namenjam pridobivanju izkušenj na
drugih malce manj tehničnih področjih, kot so
npr. projektno delo, podjetništvo, kreativno ustvarjanje in mreženje. Ravno zaradi te svoje plati
ni čudno, da sem se kaj hitro zaljubil v koncept
organizacije TED in TEDx. TED je globalna organizacija, namenjena širjenju domiselnih idej,
kar dosega z organizacijo globalnih in lokalnih
konferenc, kjer govorci v obliki krajših govorov z
občinstvom delijo svoje ideje in zgodbe o uspehu
ter s tem omogočajo integracijo znanja iz različnih
področij. TEDx pa so neodvisno organizirani
dogodki, ki jih običajno organizirajo lokalne
prostovoljne skupnosti z licenco krovne organizacije TED.
Moje navdušenje nad TED organizacijo in dolgoletno projektno delo v domeni Biotehnološkega
študentskega društva sta mi zagotovila tudi mesto
v organizacijski ekipi TEDxUniversity of Ljubljana,
v kateri smo do danes organizirali že tri zelo
uspešne TEDx konference, namenjene študentom
Univerze v Ljubljani. Kot člana organizacije TED
in TEDxUniversityofLjubljana me je junija letos
doletela velika čast – povabilo na globalno konferenco TEDSalon v Berlinu s strani organizacije TED
s plačano kotizacijo za udeležbo na dogodku ter z
organiziranimi celodnevnimi delavnicami za TEDx
organizatorje. Take priložnosti seveda niti v sanjah
ne bi zamudil in načrtovanje izleta se je nemudoma
začelo!

Linden”, ki vodi vse do palače Reichstag in čudovitih Brandenburških vrat. Berlin dobi ob sončnem
zahodu zares pravljični čar. Po mestnem potepu sem
se odpravil do svojega hostla na Alexanderplatzu,
kjer sem z velikim navdušenjem po naslednjem
dnevu prenočil. Moram priznati, da se je moje
navdušenje izkazalo kot zelo zasluženo, saj me je
čakal eden najbolj pestrih dni do sedaj.

tedsalon
berlin
Zjutraj smo se že ob osmi uri dobili na mestu
dogodka TEDSalon Berlin, v znamenitem gledališču Admiralspalast, ki naj bi bila edina večja
stavba v Berlinu, ki je še ostala v enem kosu po drugi
svetovni vojni. Tam je bila za nas organizirana prva
delavnica, kjer so nas TED organizatorji poučili o
trikih izvedbe dobrih TEDx dogodkov. Delavnica
je bila namenjena tudi spoznavanju in povezovanju
TED in TEDx organizatorjev, pogovarjali pa smo se
tudi o novostih in izboljšavah organizacije TED, ki
so na obzorju.
Ob 12. uri smo se podali na drugo delavnico, ki je
bila predmet izbire vsakega posameznika, izbira pa
je bila kar pestra. Sam sem se odločil za obisk tako
imenovanih berlinskih “Fab Lab”-ov, ki so nekakšni
inkubatorji kreativnosti, ustvarjalnosti in tehnične
fabrikacije. Spoznal sem, da gre za odličen koncept,
ki gre z roko v roki z novo dobo ekonomije in tako
imenovanega “co-working” duha. Definitivno gre
za noviteto, ki bi bila tudi v Sloveniji zelo dobrodošla. Na delavnici smo skupaj z vodjami Fab
Lab-ov analizirali potencial takih centrov in kako
lahko zelo pozitivno vplivajo na svetovna in lokalna
gospodarstva.

V nemško prestolnico sem tako prispel v nedeljo, 22.
junija, en dan pred samim dogodkom. Ta dan je za
vse organizatorje TEDx potekalo čudovito druženje
in piknik ob reki Donavi, ki teče ob starem mestnem
jedru mesta. Zelo sem bil navdušen, ko sem ugotovil,
da se je poleg mene dogodka udeležilo tudi več kot
tristo TEDx-arjev iz celega sveta. Kakšna priložnost
za mreženje in spoznavanje, bolje pa skoraj ne gre!
Po pikniku sem se odpravil še na krajši potep Po obisku delavnice pa nas je čakala še glavna jed in
po centru Berlina, ki je moj stari znanec. Tako glavni razlog mojega obiska – konferenca TEDSalon
sem se sprehodil po znameniti ulici “Unter den Berlin.
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- Adam Magyar, o fotografiranju poteka vsakdana
(on photographing the unfolding of daily life),
- Thomas Piketty, o novodobnem kapitalu (on capital in the twenty first century),
- Hans and Ola Rosling, o percepciji večine (on the
- Simon Anholt, o pomenu dobrih držav (on the majority gone missing),
- Daria van den Bercken, o širjenju klasične glasbe
good country),
- Heather Barnett, o inteligenci enoceličnih orga- (on spreading Handel),
nizmov (on the intelligence of a single-celled - Glasbena točka priznane nemške glasbenice
Celine Bostic.
organism)
- Kenneth Cukier, o Big Data (on what’s really big
Da ne bom izgubljal preveč besed o vsebini govoabout big data),
- Katie Davis, o “app generaciji” (on the “app rov, čeprav bi bile besede daleč od nepotrebnega,
vabim vse, da si jih ogledate na spletni strani orgageneration”),
- Rose Goslinga, o zavarovanju dežja (on insuring nizacije TED. Govorci so presegli vsa pričakovanja
in prepričan sem, da nihče od udeležencev ni odšel
the rain),
- Erica Hagen, o postavljanju Kibere na zemljevid z dogodka razočaran.
Po zaključku konference je bilo za vse organizatorje
(on putting Kibera on the map),
- Jeremy Heimans, o “novi moči” (on what new TED in TEDx dogodkov ter za govorce organizirano
še druženje, ki je trajalo dolgo v noč in ga še dolgo ne
power means),
- Hubertus Knabe, o zločinih nemškega Stasi (on bom pozabil. Naslednji dan pa sem že zgodaj zjutraj
krenil proti domu utrujen in izčrpan, a z eno nepozthe Stasi surveillance state),
- Sergei Lupashin, o novodobnih “drone-ih” (on abno izkušnjo več.
Luka Zupančič
camera drones),
Konferenca je potekala od 16. do 20. ure v čudoviti glavni dvorani prej omenjenega gledališča
Admiralpalast, vključevala pa je govore desetih
izjemnih govorcev:

uporabniška izkušnja učenja
v slovenskih srednjih šolah in krivec za to je verjetno
slab “UX” – uporabniška izkušnja učenja matematike je verjetno slaba. Kako izboljšati poučevanje
matematike? Kakšna orodja in tehnike uporabiti,
da bo učenje bolj prijetno, hitrejše in bolj učinkovito? Skratka, kako izboljšati uporabniško izkušnjo
matematike, kako izboljšati njen UX? Problem
pri učenju matematike predstavlja njena fundamentalna sestava konceptov, kjer je vsak naslednji
koncept osnovan na prejšnjih konceptih. Tako se
znanje vedno nadgrajuje in dobro poznavanje osnov
je ključnega pomena pri višjih nivojih. Ker lahko
večino konceptov v matematiki prikažemo vizualno,
je zelo pomembna dobra vizualizacija. Tega matematični učbeniki velikokrat ne omogočajo, torej imajo
Ko sem se lotil svojega projekta Astra.si, sem se o slab UX. Učitelji in profesorji pa tudi ne morejo ves
tem spraševal tudi sam. Moja frustracija je izhajala čas biti z učenci in jim pomagati, ko se nekaj zatakne.
iz tega, da je matematika najbolj osovražen predmet Tudi inštrukcije imajo podoben problem.
Morda ste že slišali za kratico UX. Če ste, potem verjetno iz ust nekoga, ki se ukvarja z razvojem kakšne
aplikacije ali pa ima morda svoj »startup«. UX je
kratica, ki pomeni “user experience” ali, rečeno
po domače, s to kratico označujemo uporabniško
izkušnjo. O njej največkrat govorimo, ko oblikujemo nek nov produkt in se sprašujemo, kako ga
bodo uporabniki uporabljali. Torej, kakšna bo njihova izkušnja, ko bodo uporabljali izdelek. Danes so
najuspešnejša tista podjetja, ki znajo zasnovati dobro
uporabniško izkušnjo. Tako lažje razumemo, zakaj
je pogovor o “UX-u” velikokrat pomembna debata
pri snovanju novih produktov, pa naj bodo fizični
ali virtualni.
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Večino teh problemov lahko rešimo že z uporabo
interneta, vendar ne tako, da učbenik prepišemo na
internet, ampak tako, da vsebino obogatimo tako
vizualno kot tudi z uporabniškega vidika. Vse to sem
poskušal doseči s postavitvijo spletne strani Astra.
si. To je stran, ki je dostopna ves čas, kjer lahko vsebino gleda vsak in kjer lahko koncepte uporabnik
spoznava v svojem tempu in vedno pogleda vsebino
za nazaj. To pa je pri predmetu, kot je matematika,
tudi najbolj pomembno.

Če bi se kdo rad pridružil projektu in pomagal
izboljšati UX učenja predmetov iz naravoslovnih
ved, ki jih poslušamo v naših izobraževalnih ustanovah, je vabljen k sodelovanju. Interesenti mi
lahko pišete na andrej.id@gmail.com.

IAAS je me dnarodno društvo študentov
agronomije in sorodnih znanosti. Člani društva
organiziramo najrazličnejše aktivnosti, na primer
strokovne ekskurzije, delavnice, motivacijska
predavanja, lotimo se tudi izmenjevalnega tedna
ali »exchange week-a« z različnimi državami.
Organizacijsko in finančno najbolj zahtevna, pa
tudi daleč najpomembnejša dogodka za nas sta
svetovni in evropski kongres. Slednjega smo se
udeležili tudi to leto.

v Belorusiji, ki so ga odpovedali zaradi finančnih
težav. Poljaki so imeli na razpolago le en mesec. V
tem času so dali vse od sebe in nam pripravili nepozaben teden.

Evropski kongres ali EDM (European Directors
Meeting) je srečanje predstavnikov vseh društev
IAAS po svetu. Srečanje je zelo pomembno, saj
udeleženci kongresa drug drugega usmerjamo na
pravo pot preko obravnavanja in reševanja problemov. Društva povedo, v kakšnem stanju so (katere
aktivnosti izvajajo) in kakšni so načrti za prihodnost. Na srečanju obravnavamo tudi probleme
vsakega društva in preko vodene debate poskušamo
najti rešitve, ki jih upoštevamo pri vodenju v naslednjem letu. Zbrani smo tudi zato, da podamo kritiko
in predloge za spremembe vodstvu IAAS-a ter
predlagamo teme za diskusijo in reševanje, ki se
bodo reševale na svetovnem kongresu. Udeležba
je obvezna za predstavnike in je zelo priporočljiva
tudi za nove člane društva, saj se preko opazovanja
diskusije in reševanja problemov naučijo, kako in
kdo vodi naše društvo. Vsi lahko ogromno pridobijo
iz predstavitve ostalih držav članic IAAS-a in vsrkajo
nove ideje ter jih prenesejo na svoje društvo.
Naj vam razkrijem podrobnosti letošnjega evropskega kongresa. Potekal je od 27. decembra 2013 do
3. januarja 2014 na Poljskem v Varšavi. Ta EDM je
bil nadomesten, ker je prvotna lokacija bila Minsk

Andrej Škraba

Evropski
kongres
društva IAAS
Prvi dan so nam pripravili čudovito dobrodošlico,
saj nas je pričakala polna miza značilnih poljskih
jedi. Trije predstavniki Slovenije smo se srečali s
skoraj 50-imi predstavniki 20-ih držav.. Ob dobri
večerji smo skakali od mize do mize, da bi se lahko
spoznali med sabo; pred nami je bil namreč cel teden
druženja. Naslednji dan smo si ogledali Varšavo, kjer
smo bili tudi nastanjeni vseh sedem dni. Dopoldan
smo si ogledali Chopinov park. Park je največji v
mestu in zagotovo tudi najbolj veličasten. Na park
gledajo namreč najpomembnejše stavbe v Varšavi,
kot so Belveder, Ujazdov grad, univerzitetni observatorij, v samem centru parka pa stoji palača na
jezeru. Popoldan smo si ogledali še posebno razstavo
»Mesto luči« in kot vam pove ime, gre za čarobno
mesto, sezidano iz raznobarvnih lučk. Zvečer smo
imeli tradicionalno večerjo društva IAAS ali »Trade
Fair«, kjer je vsaka država predstavila tradicionalne
jedi.
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Na kongresu je vsaka država predstavila poročilo
aktivnosti v letu 2013 in zastavljene projekte za leto
2014. Proti koncu dneva pa so nam Poljaki zopet
pripravili presenečenje in nas odpeljali v Kopernikov
muzej znanosti.
Četrti dan je bil kmetijsko obarvan; seznanili smo se
s proizvodnjo jabolk na Poljskem. Razkrili so nam
delovanje treh tovarn za predelavo in distribucijo
jabolk, njihovo skladiščenje in prodajo. Med njimi
je posebno izstopalo podjetje ArgoAlians, saj je najmodernejše in največje v Evropi. Tolikšen uspeh so
dosegli predvsem zaradi sofinanciranja Evropske
unije pri postavitvi napredne tehnologije. Ogledali
smo si še proizvodnjo jabolčnega soka. Poleg verige
skladiščenja in predelave jabolk smo se seznanili tudi
z vzgojo jablan, in sicer z ogledom drevesnice. Videli
smo, kako se sadike gojijo ter skladiščijo. Poučili so
nas tudi o posebnostih sadik, ki jih pripravljajo za
različna tržišča, predvsem o zahtevnih pripravah na
ustrezne klimatske razmere za določen tip podnebja.

regionalne predsednike, razkrili težave, ki so se
pojavile med delovanjem društva, in družno iskali
rešitve. Rešitve smo na koncu povzeli v konkretne predloge za leto 2014. Obravnavali smo tudi
določene vsebine, ki so se nanašale na težave v prisilno ukinjenih društvih, za kar smo si še posebej
vzeli čas. Zvečer smo odšli na nočni ogled Varšave.
Zadnji dan smo vse svoje misli usmerili v reševanje
zagat znotraj društva oziroma natančneje v problematične države članice IAAS-a. Na plan smo prišli
s konkretnimi rešitvami in predlagali tematike,
ki jih bomo obravnavali na svetovnem kongresu.
Zadnje dejanje našega srečanja je bilo dobrodelno
obarvano. Vsakdo od nas je daroval predmet za
dražbo, ki je nekako simboliziral njegovo državo.
Denar, s katerim smo na dražbi kupovali izdelke, je
šel v poseben fond, ki bo članom društev revnejših
držav omogočal, da se lahko udeležijo mednarodnih
dogodkov.
Kongres smo zapustili motivirani za projekte v letu
2014, z obilico novih poznanstev, ki so večinoma
prerasla v prijateljstva. Teden za nami je bil čudovit,
gostoljubje Poljakov na višku, prihod v Slovenijo pa
najlepši zaključek potovanja.

Zadnji dan v letu smo preživeli najbolj koristno in
aktivno. Udeležili smo se treningov mehkih veščin,
delavnice o načinih vodenja projektov in delavnice
o pravilih uspešnega vodenja. Ogledali smo si tudi
kampus naravoslovnih fakultet. Nato smo imeli
novoletno večerjo in zabavo. Prvega januarja smo P. S.: Brez zadržkov se nam lahko pridružite in
imeli nekako najbolj pomemben dogodek – regio- postanete član društva IAAS. Kontaktirate nas
nalno srečanje. Predlagali in izvolili smo evropske lahko preko elektronskega naslova: info@iaas.si.
Barbara Umek
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Ogled druge največje tovarne za predelavo
jabolk v Evropi (levo) in novoletna zabava
(desno)

Dnevi, ki so prihajali, so bili
za razliko od prvega dne
natrpani z najrazličnejšimi
aktivnostmi. V glavnem smo
bili čez dan tako aktivni, da
smo zvečer padli v posteljo
in se zjutraj mukoma ločili
od nje. Iowa in Kansas sta
zibelka kmetijstva v ZDA. Če
se ozreš naokoli, lahko vidiš
le ravnino, na njej pa koruzo.
Šalili smo se, da koruzo vidiš
povsod, edino na nebu je še
ni. Izčrpano zemljo kmetje
kolobarijo s sojo, kar je druga
daleč najbolj razširjena rastlina na tem območju. Naslov
kongresa »Farming for the
Future« se je nanašal na trajnostno kmetovanje v Iowi in
Kansasu.

Svetovni kongres društva
IAAS – Farming for the Future
»Welcome to Iowa at the 57th IAAS World Congress Farming for the
Future«, je po Sončni dvorani v Amesu odmevala dobrodošlica gostiteljice
Becce Clay ob otvoritvi svetovnega kongresa v Združenih državah Amerike.
Predstavniki lokalnih društev IAAS z vseh koncev sveta smo s spoštovanjem
pozdravili letošnjo organizacijsko ekipo društva IAAS v Iowi. Občudovali
smo njihovo trdo delo in ustvarjalne sposobnosti, saj organizacija tritedenskega kongresa, ki je potekal od 13. do 31. julija, pač ni mačji kašelj. Sledil je
uvodni pozdrav dekana dr. Davida Ackerja in se po velikem začudenju nadaljeval z obiskom dveh policistov, ki sta nam po ameriško obrazložila možne
nevarnosti, ki bi se nam lahko pripetile tekom počitnikovanja v njihovi
državi. Ozračje smo sprostili z ogledom univerze, da pa smo zares občutili
Ameriko, smo igrali ameriški nogomet, metali podkve in jedli hamburgerje.

Dnevi, ki so prihajali, so bili za razliko od prvega
dne natrpani z najrazličnejšimi aktivnostmi. V glavnem smo bili čez dan tako aktivni, da smo zvečer
padli v posteljo in se zjutraj mukoma ločili od nje.
Iowa in Kansas sta zibelka kmetijstva v ZDA. Če
se ozreš naokoli, lahko vidiš le ravnino, na njej pa
koruzo. Šalili smo se, da koruzo vidiš povsod, edino
na nebu je še ni. Izčrpano zemljo kmetje kolobarijo
s sojo, kar je druga daleč najbolj razširjena rastlina
na tem območju. Naslov kongresa »Farming for the
Future« se je nanašal na trajnostno kmetovanje v
Iowi in Kansasu.

Edini produkt koruze namreč ni zrno ampak tudi
steblo, iz katerega usposobljeni industrijski obrati
uspešno proizvajajo etanol, obnovljiv vir goriva za
motorje. Izkoristek etanola poskušajo doseči na vseh
stopnjah, tako v bioreaktorju kot pri izbiri čim bolj
fermentabilne rastline; pri slednjem igrata veliko
vlogo podjetji Monsanto in Syngenta. S pojmom
trajnost smo se srečali tudi pri ogledu verige trgovin Hy-Vee, saj vse večjo prioriteto dajejo lokalnim
izdelkom z nizko kilometrino. Podjetje Vermeer
izdeluje stroje z navigacijskim sistemom GPS, ki
traktorskim priključkom na polju omogoča optimalno razporeditev mineralnih gnojil glede na
sestavo tal, kjer koli se stroj nahaja. Ogledali smo
si tudi tovarno robotskih molznih strojev Lely, kjer
so nam zatrdili, da so njihovi proizvodi prihodnost
mlečne industrije. Profesor John Miranowski nas je
presenetil z dejstvom, da v Iowi obstajajo tudi vinogradi. Skoraj mu nismo verjeli, dokler jih nismo
videli. Okušali smo njihova vina, komentarje o vinu
pa bom raje zadržala zase.

Pojem »trajnostno« je vedno potrebno razumeti
glede na ozadje oziroma značilnosti območja, kjer
ga želiš uvesti, saj vidimo le tisto, kar vemo. Dr. Lee
Burras nas je podučil o geografski zgodovini omenjenih zveznih držav, tako da na ogledih kmetij nismo
videli le koruznega polja, ampak smo recimo zaradi
razumevanja drsenja ledenikov vedeli, kaj je ustvarilo
pogoje, da koruza tako dobro raste. S kmetovanjem
za prihodnost se kmetje poskušajo izogniti težavam,
kot sta odnašanje zemlje in onesnaževanje pitne 2015, krpanje lukenj v ustavi, reševanje problemov
vode. Kmetovanje pa v Iowi ne pomeni le pride- preteklega leta in postavitev projektov, usmerjenih
lovanje hrane, pomeni tudi pridobivanje energije. k stabilnemu delovanju društva. Evalvacija lanskega
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leta je pokazala, da smo na pravi poti. Načrt za
naslednje leto ter izvoljena ekipa me navdajata z
upanjem, da bo društvo nadaljevalo tradicijo, ki v
sebi skriva trdna prijateljstva mednarodnega povezovanja, izmenjavo znanj, izkušenj in idej.

Pokovka.
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Napornim ogledom je vedno sledila sprostitev in
večerja v čudovitih parkih ali na kmetijah in nato še
družabne igre, plesi, šport … Najzanimivejši večer
smo preživeli na kmetiji blizu Kansas Cityja; špica
večera je bila mednarodna »chitakwa«. Chitakwa
je ameriški družabni običaj, na katerem udeleženci
predstavijo ples, povedo šalo, zapojejo pesem ali kaj
podobnega. Učili smo se salse, ruskih in švedskih
pesmi, metanja bumeranga, uživali smo ob zvoku
topotanja z nogami ameriškega plesa »country«, po
indonezijsko odplesali račke in se do solz in bolečin
nasmejali štorijam predstavnikov iz Čila. Med
najboljše IAAS večere se je uvrstil tudi Trade Fair,
na katerem je vsaka država predstavila tradicionalne
jedi. Prav posebna sprostitev, ustvarjanje stika z naravo in priložnost za poglabljanje
prijateljstev je bil izlet ob reki Misssissipi.
Od ogleda muzeja o Indijancih in filma
4D z naslovom Planet Zemlja smo se
pomaknili v zvezno državo Missouri
v kamp Backbone State Park.
Postavili smo šotore, zakurili ogenj,
pripravili večerjo, nato pa smo prepevali,
si pripovedovali zgodbe, pekli sladkorne
penice in se zabavali pozno v noč.
Naslednji dan smo z zlomljenimi
hrbtenicami in komarjevimi piki
zapustili kamp in si ogledali jamo
Mystery Cave, se odpravili v gore in
popoldne s kanuji veslali po jezeru.

Kongres IAAS se je kar naenkrat končal in, po
pravici povedano, nikdar nisem imela posebne
priložnosti razmišljati, kaj vse se je pripetilo.
Neprespana sem se znašla na letališču in čakala
na svoj let. Potovala sem sama in navadno bi to
pomenilo, da bom imela čas za počitek in razmislek o zadnjem mesecu. Seveda nisem imela nobene
zasebnosti, spoznala sem namreč kopico naključnih
ljudi – ameriškega vojaka, ki se je odpravljal na
misijo v Bosno in Hercegovino, kriminalista in celó
slovensko družino! Čas za konkreten razmislek o
počitnicah sem si vzela šele ta trenutek, ko pišem
članek. Le kaj vse mi je pomenil kongres in kaj je
pomenil drugim udeležencem? Priložnost. Pomenil
je priložnost za romanco, priložnost za pridobivanje
novih prijateljev, priložnost za spoznavanje uglednih
profesorjev, priložnost za dogovarjanje praks, doktorata, priložnost za nove ideje.
Barbara Umek

Tistim, ki se kongresa niso
udeležili, pa pomeni zamujeno
priložnost ampak brez skrbi! Leta
2015 bo nov kongres, odvijal pa se
bo s pričetkom na Nizozemskem,
nadaljevanjem v Belgiji ter Švici in
zaključkom v Italiji.

Skupinska slika na podeželju v severni Iowi.

hostel
celica

Enajst let je minilo, odkar je nekdanji zapor
na Metelkovi svoja vrata odprl popotnikom, ki
želijo, da je njihovo bivanje v Ljubljani posebno
doživetje, ter posameznikom, ki iščejo svoj prostor za ustvarjanje. Celica je zrasla na zapuščini
nekdanje avstro-ogrske vojašnice, ki je vse do leta
1991 delovala kot zapor, ob pomoči ŠOU Ljubljana
in Mestne občine Ljubljana pa je prostor dobil
današnjo podobo in uživa status najbolj obiskanega
hostla v Ljubljani in Sloveniji. Njegova večkrat nagrajena edinstvenost se skriva v umetniški nadgradnji,
ki je potekala pod taktirko arhitekta Janka Rožiča
in več kot osemdeset umetnikov iz vsega sveta, ki so
sodelovali pri prenovi celic v nenavadne in udobne
hostelske sobe. Slikarji, kiparji, arhitekti in literati,
povezani v Mrežo za Metelkovo, ki so se kasneje
združili pod imenom KUD Sestava, so se transformacije lotili z izostrenim občutkom za estetiko in
etiko (est-etiko). Končni rezultat je dvajset unikatnih
celic, v katerih so ohranjene originalne rešetke na
oknih in vratih, vsaka s svojo zgodbo in konceptom,
vsaka s pečatom določenega umetnika ali skupine
ustvarjalcev. Poleg unikatnih celic umetniško noto
nosijo tudi prav tako unikatno opremljene večpostel- Celica se je skozi čas iz prostora, ki je nekoč zapijne hostelske sobe.
ral in omejeval, prelevila v center, ki danes povezuje
in se odpira ljudem, umetnosti in nenehni ustvarjalnosti. Danes Celica predstavlja stičišče kultur in
idej ter edinstven umetniški koncept, v katerem
gost pravzaprav prebiva znotraj žive galerije. Kulturi
je posvečena Galerija Srečišče, kjer se skozi leto
izmenjujejo razstave, predavanja, branja poezije in
literature. V osrednjem prostoru pa je arhitekturna
dovršenost uglašena s konstantnim kulturnim
dogajanjem, ki poteka skozi vse leto. Po 11-ih letih
delovanja se Hostel Celica lahko pohvali, da še vedno
sodi med ene najbolj prepoznavnih namestitvenih
objektov na svetu.

Poleg številnih mednarodnih nagrad, no. 1 »hippest
hostel in the world«, »the ultimate place to stay«,
najboljši hostel v Sloveniji na podlagi ocen obiskovalcev, »501 great places to stay«, je bil Hostel Celica
večkrat nagrajen tudi doma. Slovenska turistična
organizacija je leta 2004 kot prvemu v Sloveniji
podelila priznanje Zlati sejalec za najbolj inovativen
slovenski turistični produkt, dve leti kasneje pa je
Mestna občina Ljubljana s posebnim priznanjem
hostel nagradila za prispevek k promociji turizma
in prepoznavnosti Mesta Ljubljane v svetu.
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Po načelu pestrosti in odprtosti se utrip Celice
prilagaja gostom iz tujine, ki si želijo čim več druženja
z domačini in ostalimi popotniki, slovenski mladini,
ki vedno znova išče nove dogodivščine in izvirne
oblike zabave, ter ostalim mladim po duši, ki radi
posedajo in se prepuščajo edinstvenim kulturnim
doživljajem. Brezplačni koncerti vsako leto zapored
tradicionalno ob torkih zvečer privabljajo glasbene
sladokusce in ljubitelje glasbe s celega sveta. Torkovi
brezplačni koncerti v družbi vrhunskih glasbenih
izvajalcev obiskovalce popeljejo na nepredvidljivo glasbeno avanturo od Daljnega vzhoda pa vse
do dobro znanih rokerjev na zahodu. Kulinarične
zabave vse-kar-lahko-poješ v hostlu in na vrtu, ki
so poleg hranjenja odlično izhodišče za druženje in
zabavo, so še posebej priljubljene med slovenskimi
študenti in obiskovalci iz tujine, ko se na dvorišču
svojega začasnega doma lahko spoznavajo in družijo
z ostalimi nemirnimi popotniškimi dušami ter si
tako izmenjajo marsikatero dragoceno izkušnjo za

nadaljnje izzive na svojih poteh. Na vsakem koraku si
kljub pestremu in raznovrstnemu programu vsakdo
lahko utrga svoj kotiček miru z dobro knjigo, revijo
ali časopisom ob mamljivih aromah orientalne šiše,
udobno nameščen na kavč ali tabure.
ŠOU v Ljubljani

poslušate
radio
študent?
T
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Ta večni navihanec in hudomušnež letos beleži
svojo 45. obletnico in po zadnjih statističnih
raziskavah ga posluša več kot 35.000 rednih
poslušalcev. Ste med njimi tudi vi?
Avtor: ŠOU v Ljubljani
Legenda ostaja legenda
Radio Študent je najstarejša evropska študentska
radijska postaja, nastala na podlagi študentskih
gibanj. Takratnim študentom je služil, da so lahko
brez cenzure povedali to, kar si mislijo o trenutnih
političnih razmerah. Pogosto so bili tudi edini, ki
so slovenskemu poslušalstvu predstavljali trenutne
trende v glasbenem podtalju. Še zdaj kroži mit, da je
punk v Slovenijo prinesel Andrej Šifrer, eden prvih

špikerjev na Radiu Študent. Ni pa samo Šifrer tista
legenda, ki se je kalila v kreativnem zavetju tega
pronicljivega medija. Radio je v svojem nedrju zibal
velika imena slovenskega medijskega prostora, kot
so Igor Vidmar, Dragan Bulič, Jure Longyka, Ali
Žerdin in Ervin Hladnik - Milharčič. Prav tako so se
v etru preizkušali slovenski igralci, med njimi Jonas
Žnidaršič, Karin Komljanec in Sabina Kogovšek.
Novinarji, ki so kasneje presedlali na večje slovenske
medije, tudi na nacionalko, so Mojca Širok in Erik
Valenčič, tisti žametni glas nacionalnega radia, vsem
nam tako dobro znan, pa pripada Ivanu Lotriču, ki je
svoje glasovne sposobnosti najprej uril pred mikrofonom ereševskega studia.

Sedanji sodelavci s ponosom nadaljujejo poslanstvo Radia Študent, ki je bilo začrtano že davnega
leta 1969: raziskujejo področje alternativne glasbe,
dnevno predstavljajo novosti s tega področja ter tu pa
tam potegnejo kakšne legendarne posnetke iz glasbene zgodovine. V dnevno-informativnih oddajah
posebno pozornost namenjajo tistim temam, ki jih
drugi mediji v Sloveniji (ne)namerno zanemarjajo;
z vrsto oddaj obdelujejo polje kulturnega ustvarjanja
in humanistike, aktivno spremljajo dogajanje na
slovenskih univerzah, fakultetah in nasploh razmere
v slovenskem šolstvu. Vsako leto konec leta je objavljen razpis za avdicijo, ki vabi nove člane. Prek nje
lahko postanete špiker, tehnik ali novinar na katerem izmed zgoraj naštetih področij. Vsi so deležni
kakovostnega in intenzivnega izobraževanja, ki ga
vodijo starejši, izkušeni radijski sodelavci ter zunanji
mentorji in strokovnjaki. Seveda tistim, ki vas zanima delo na Radiu Študent, sledi namig: spremljajte
radio in našpičite ušesa ob besedi »avdicija«.

evrov. Denar od prodanih vstopnic bo namenjen
pokritju vseh stroškov za organizacijo tega veledogodka, preostanek pa bo porabljen za usposabljanje
novih sil, ki so pomemben del večnega vrelca mladosti Radia Študent.

Jesen bo pestra, zima še bolj!
Poleg rednega programa, ki v živo traja kar 17 ur
na dan, Radio Študent vodi vrsto javnosti dobro
poznanih projektov. Eden izmed njih je Klubski
maraton, letošnji je že 14. po vrsti. Ta slovi kot
najpomembnejši generator nove glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji, ki s svojimi utečenimi dejavnostmi
odkriva, spodbuja in promovira nove kreativne
presežke domače alternativne glasbene produkcije. Letošnji maraton je že dobro utečen in utira
svojo pot proti finalu, ki se bo zgodil, ko bodo
letošnji maratonci Koala Voice, 12, Skeletonium,
HillBillyWithAChainSaw, Akami in Your Gay
Thoughts odtekli svoje kroge po slovenskem
»klubovju« in se vsi skupaj srečali na finalnem koncertu, ki bo 9. novembra 2014 v Menzi pri koritu na
Metelkovi.

Decembra se bo tradicionalno zgodil tudi novoletni
žur Radia Študent. Na Metelkovi se bodo povezale
ereševske energije skupaj s poslušalci, podporniki
in tudi naključnimi mimoidočimi. Na ta večer se
obeta mednarodni glasbeni program, in sicer v
sklopu projekta Festem, ki združuje sodelovanje
skupnostnih medijev iz Francije, Španije in Slovenije
(Radio Študent in radio MARŠ), bodo v goste prišli
španski in francoski mladci in mladenke, ki žgejo
prav po »rokenrolevsko«. Skupinama Jelly Bullet in
Datcha Mandala se bodo ob bok postavili slovenski
»nažigači« Dandelion Children.

Po izjemno uspešnem in dobro obiskanem lanskem benefitu Radia Študent, ko je tistega lepega
petkovega novembrskega večera Metelkova beležila
toliko oseb na kupu kot že dolgo ne, se tudi letos
obeta še en tak glasbeno popestren in ereševskih
podpornikov druženja poln večer. 28. novembra
2014 bodo vse klube na Metelkovi zapolnili glasbeni
izvajalci, skrbno izbrani po okusu Radia Študent. Po
vzoru lanskega benefita bo tako tudi letos mogoče
do vseh klubov dostopati z enotno vstopnico za 10

Ni vrag, da je velik del strasti Radia Študent
namenjen prav muziki. Založba Radia Študent je
letos izdala že kar sedem novih albumov različnih
slovenskih glasbenih ustvarjalcev in do konca leta
se obetajo vsaj še štiri nove izdaje. “Brez glasbe bi
bilo življenje ena sama napaka,” je rekel Friedrich
Nietzsche, zato se za popoln sprejem priklopite
na 89,3 ali na www.radiostudent.si! Tistim, ki
pa si želite virtualne družbe, pa ereševci izrekajo
dobrodošlico na Twitterju ali Facebooku.
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zavod študentska
svetovalnica
Zavod Študentska svetovalnica je bil ustanovljen
novembra 2009 z namenom pomagati študentom
na njihovi študijski poti in razreševati njihova
pravno-socialna vprašanja. Zgodovina zavoda sicer
sega že v leto 1989, ko je bila na Pravni fakulteti v
Ljubljani ustanovljena Služba pravne pomoči za
študente (SPPŠ). Z ustanovitvijo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) se je SPPŠ
preselila pod streho te organizacije, kmalu pa se je
iz nje izoblikovala Študentska svetovalnica, katere
glavni namen je bil socialno svetovanje. Združitev
obeh svetovalnih služb, SPPŠ in Študentske svetovalnice, pod eno streho – Svetovalnico za vse študente
je privedla do osamosvojitve stalne dejavnosti ŠOU v
Ljubljani. Samostojni zavod pa je Svetovalnica postal
leta 2009.
Verjamemo, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete, zato mladim, ki se znajdejo v socialni stiski
ali s študijskimi težavami, pristopamo individualno
in celostno. Našim uporabnikom nudimo odgovore na vprašanja o njihovih pravicah in možnostih,
jim svetujemo in usmerjamo na prave naslove,
pomagamo pa tudi pri globljih psihičnih težavah
posameznika.

beletrina
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Biblos, najdaljša polica knjig
Knjigo si lahko izposodiš, ne da bi sploh prestopil
prag knjižnice, vendar le pod pogojem, če uporabljaš
portal Biblos, prvo slovensko e-knjižnico in e-knjigarno, ki deluje pod okriljem založbe Beletrina.
Vse, kar potrebuješ, je veljavna članska izkaznica

Naše ključne dejavnosti so vezane na:
1) pravno svetovanje na področjih:
- samostojnega podjetništva (s. p.),
- študija,
- bivanja,
- štipendij,
- socialne varnosti,
- študentskega dela in dohodnine in
- študija v tujini in študentskih družin;
2) psihosocialno področje, v sklopu katerega
nudimo:
- prehodno namestitev za mlade(Namestitve Srce),
ki so se znašli v socialni stiski,
- psihoterapije,
- psihološko svetovanje in
- psihološke delavnice, izobraževanja in srečanja.
ŠOU v Ljubljani

Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
(prvo nadstropje)
080 98 67
info@svetovalnica.com
www.svetovalnica.com
facebook.com/studentska.svetovalnica
twitter.com/svetovalnica

Avtor: ŠOU v Ljubljani
in geslo, ki ga sicer uporabljaš za storitev Moja
knjižnica v sistemu COBISS. V kolikor gesla še
nimaš, ga pridobiš v knjižnici, v katero sicer zahajaš,
na portalu BIBLOS pa najdeš vse informacije o tem,
kako si e-knjigo izposodiš oziroma jo kupiš.

Izbira je vedno bolj pestra
Na voljo je skoraj 1000 knjig različnih žanrov, police
portala BIBLOS pa se polnijo iz dneva v dan. Izbiraš
lahko med biografijami, znanstveno fantastičnimi
romani, kriminalkami in trilerji, ljubezenskimi in
pustolovskimi romani, na voljo pa so tudi priročniki,
potopisi in kuharske knjige. Izposoja je, tako kot v
običajni knjižnici, brezplačna, nakup pa ugodnejši.
Poleg tega se nikoli ne zgodi, da bi katera od knjig,
ki jo želiš, pošla.

Želiš izdati svojo knjigo?
Roman, pesniška zbirka, strip, zbirka zgodb, diploma
ali magisterij. Res ni nujno, da bi tvoja ustvarjalnost
obležala v predalu. Če imaš dovolj pošiljanja rokopisov, lahko s pomočjo storitve, ki jo ponuja BIBLOS,
izdaš čisto pravo e-knjigo. Več informacij najdeš na
www.biblos.si.

Listanje malo drugače
Bereš lahko na pametnih napravah: na telefonu, tablici, osebnem računalniku ali bralniku, posamično
knjigo pa si lahko izposodiš za 14 dni. Ko ta čas
preteče, se knjiga avtomatično zaklene, kar je še ena
od prednosti branja v e-obliki. E-knjiga namreč ne
pozna zamudnine, saj se v knjižnico vrne kar sama
od sebe. Poleg tega lahko izposojo opraviš kadar
koli, tudi v nedeljo popoldne ali sredi noči, in kjer
koli, na primer na izmenjavi v tujini, ker želiš biti
tudi tam vedno v stiku z dobro slovensko knjigo,
ali med počitnicami, ko je kovček vedno premajhen za to, da bi v njem našle prostor vse knjige, ki
jih želiš prebrati. Marsikaterega bralca e-knjig pa je
prepričalo tudi dejstvo, da z branjem knjig na elektronskih napravah pripomore k varovanju narave.

E-knjige berem, ker ...
... se mi spet ne ljubi v knjižnico ali
knjigarno.
... ker je zamudnina stran vržen denar.
... ker me na počitnicah vedno skrbi, da mi
bo zmanjkalo dobrega branja.
... ker rešujem drevesa.
... ker so dobre knjige v običajni knjižnici
vedno izposojene.
... ker imam pametni telefoni ali tablico
vedno s seboj.
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Zavod Študentska menza je najmlajši zavod v
družini ŠOU, saj bomo avgusta praznovali šele
svojo prvo obletnico delovanja. Kot že ime zelo
očitno pove, gre za zavod, ki se ukvarja s študentsko prehrano.
Avtor: ŠOU v Ljubljani

kavarno Borštnik na Borštnikovem trgu 2. Zelo smo
veseli, da so študenti naša lokala lepo sprejeli in da
radi zahajajo v njiju. Od otvoritev v februarju do 15.
julija smo namreč v obeh lokalih skupaj prodali že
skoraj 70000 študentskih obrokov, kar kaže na priljubljenost med študenti.

Glavni namen našega zavoda je namreč zagotavljanje poceni, sveže in zdrave prehrane za študente.
S tem, ko se trudimo zagotoviti čim kvalitetnejšo
prehrano po kar se da ugodnih cenah, omogočamo
boljše pogoje za študij vsem študentom ter tako
pomagamo ohranjati njihove pravice do dostojnega
Seveda pa se tukaj ne nameravamo ustaviti, ampak
življenja in izobraževanja.
si želimo, da bi bilo lokalov pod našim okriljem čim
več. Trenutno je naš cilj vsaj še ena menza in ena
kavarna. Dolgoročna želja pa je zagotoviti kapacitete,
ki bi lahko nahranile večino študentov v Ljubljani.
V Študentski menzi smo ponosni na to, da v svojem
kratkem delovanju že postajamo zgled ostalim gostincem, kako je mogoče ponuditi zdrav in kvaliteten
obrok po relativno nizki ceni. Upamo, da bo našemu
zgledu sledilo čim več ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane in da bodo cene obrokov v prihodnje bolj primerne študentskemu žepu.

več kot le
običajna
menza

Glavna cilja zavoda Študentska menza sta namreč:
•
zagotavljati ustrezno kvalitetno in zdravo
prehrano osebam s statusom študenta na podlagi
subvencioniranih cen prehrane;
•
osveščati in obveščati študente o zdravem
načinu prehranjevanja, ki je eden izmed temeljev
zdravega načina življenja.
Trenutno Študentska menza razpolaga z dvema
lokaloma – menzo Indeks na Kersnikovi ulici 6 in
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Vendar pa Študentska menza ni samo to. Je veliko
več. Naši prostori namreč omogočajo organizacijo
različni dogodki – od seminarjev, predavanj, okroglih miz do filmskih projekcij, zabav in praznovanj
rojstnih dni. Vsi, ki ste našo menzo Indeks že kdaj
obiskali, ste lahko videli, da gre za precej živahen
prostor, ki je že do sedaj ponujal marsikaj, v prihodnosti pa načrtujemo še več raznolike ponudbe.
Zato vas vabimo, da v prihodnje potenciale Indeksa
in Borštnika še bolj izkoristite. Še več o nas pa izveste
na naši spletni strani www.studentska-menza.si.

Dragi bruci!
Z začetkom študentskega življenja se začenja tudi
obdobje prehranjevanja na bone. Ker ste verjetno
vse informacije v zvezi z urejanjem bonov že
dobili, vam v tem članku ponujamo nekaj ostalih
koristnih napotkov.
Kot si verjetno mislite, je v Ljubljani polno
restavracij, ki ponujajo študentsko prehrano. Večino
teh restavracij lahko najdete na spletu, v imeniku
restavracij (http://www.studentska-prehrana.si/
Pages/Directory.aspx), vendar pa obstajajo še druge,
ki tukaj niso zapisane. Veliko restavracij boste
spoznali preko prijateljev, nekaj pa jih boste odkrili
tudi sami. Mi vam ponujamo le nekaj predlogov.

študentska
prehrana

Najboljše pice:
•
Pizzerija Foculus se nahaja v centru Ljubljane
na Gregorčičevi 3, nasproti NUK-a. Ponujajo tisoč
in eno pico, naročite pa lahko tudi odlične solate. Najboljši ambient:
Osebje je hitro in zelo prijazno.
•
Centralna postaja na Trubarjevi. Že sam spre•
Pizzerija ŽigaŽaga je prava izbira, če želite hod po ulici je doživetje, kosilo na terasi Centralne
pico pojesti v miru in ob kozarčku piva. Na izbiro postaje pa sploh. Porcije so majhne, ravno pravšnje
imajo namreč odličen temen radler – vendar žal ni za suhcena dekletca. Je pa temu primerna tudi cena.
vključen v bon. Nahaja se centru Tuš na Dunajski Na meniju so prikupni burgerji, pice, testenine …
cesti.
Za romantičen zmenek:
•
Pizza pub. Že ime pove, da tukaj slabe pice
Don Felipe je španska restavracija, ki
ne boste dobili. Če se vam ljubi stopiti na trolo in •
se odpeljati malo izven centra, je Pizza pub odlična zadovolji tudi najbolj izbirčne. Odličen kraj za prvi
izbira. Odlične pice v odličnem ambientu. Aja, tukaj zmenek ali obletnico.
Najceneje:
pa pivo je vključeno v bon. Dobro, a ne?
Najboljše za vegetarijance:

•
lani je svoja vrata odprla Študentska menza,
ki ponuja zdrav obrok za samo 1,5 €.

•
Bangkok street v Cityparku. Odločate se
lahko med različnimi curryji, rezanci in rižem s Da bi lahko prihranili kakšen evro in morda s
prilogami. Skoraj vse pa lahko izberete tudi v vege- svojimi kuharskimi mojstrovinami navdušili tudi
cimre in sostanovalce, vam ŠSBF priporoča tudi
tarijanski obliki s tofujem (ali brez ;)).
dva odlična bloga naših študentov:
•
Holyfood v bližini Filofaksa. Res ni najbolj
zdrava izbira, je pa študentski meni brez doplačila. - http://vseohrani.blogspot.com/,
- http://tjasagorjanc.blogspot.si/.
Tjaša Gorjanc
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retro
vselitvena
žurka

in v njem resnično uživaj ter se izogni poceni mačku
naslednje jutro.
Recept: Homemade Hugo
1 ½ del vodke
1 del bezgovega sirupa
2 dela mineralne vode
polovica limone ali limete
led.

V kozarce za vlaganje daj dve kocki ledu. Naprej
prilij bezgov sirup, nato sok polovice limone, dodaj
vodko, na koncu pa prilij mineralno vodo do vrha
Nisi pravi bruc, če se v oktobru ne udeležiš vsaj kozarca. Njaaaam. Kozarec lahko okrasiš s krhljem
treh vselitvenih žurk. Če o njej razmišljaš tudi ti, ti limone.
ponujamo nekaj preprostih trikov, kako na enosHRANA
taven način očarati goste.
Prvo pravilo: ne pretiravaj. Gostje so se verjetno
prišli napit, kajne?
PIJAČA
Prvo pravilo: pivo je prepovedano. Alkohola ima Drugo pravilo: ne kompliciraj. Vsi bodo še vedno
premalo, spije se ga na hektolitre in kmalu zmanjka najbolj planili na čips in flips, tvoja naloga je le, da
jih očaraš s kakšno preprosto jedjo.
pijače.
Tretje pravilo: naj ne zmanjka. Hrana je najboljše
Drugo pravilo: skrij steklene kozarce. To ti je najbrž zdravilo proti prekomerni opitosti.
že jasno. Najenostavnejša rešitev so sicer plastični kozarci, vendar pa smo študentje Biotehniške Prvi predlog: na grisine ovij pršut ali panceto.
fakultete ekološko ozaveščeni, zato ti predlagamo Drugi predlog: na zobotrebec nabodi mozzareline
uporabo kozarcev za vlaganje. Nanje lahko prilepiš kroglice in češnjev paradižnik.
Tretji predlog ali alternativa drugemu predlogu: na
tudi retro brke.
zobotrebec nabodi kolute kumarice in koščke feta
Tretje pravilo: vodka je in. Potrebuješ le še različne sira.
sokove za mešanje. Povprašaj samo, če je kakšen od Četrti predlog: na zobotrebce nabodi sezonsko sadje,
povabljenih občutljiv na vodko. Lahko jo nadomes- narezano na primerno velike koščke.
tiš z belim rumom ali ginom.
Temo zabave pa prepuščamo tvoji domišljiji! ;)
Četrto pravilo: spoštuj slovensko. Kupi lokalno vino
Tjaša Gorjanc
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AcroYoga je mešanica joge in akrobatike. Ta kombinacija ni samo atletska ampak tudi estetska.
Vsekakor je drugačna oblika športne dejavnosti,
ki poleg intenzivnega treninga vključuje vse prednosti prej omenjenih treh starodavnih disciplin.
Koncept AcroYoge se je vzpostavil okoli leta 2003 v
San Franciscu z namenom povečati zaupanje med
ljudmi in krepiti moč gibanja. Bistvo temelji na
tajskih masažah in jogijskih asanah. Sama vadba
temelji na tem, da ste v ravnovesju sami s seboj in z
drugo osebo.
Moč, zaupanje, gibljivost, eleganca, zabava in
strast so le nekatere ključne vrline, ki jih pridobite z
vadbo AcroYoge. A gremo lepo po vrsti.
Vaja dela mojstra – če mojster dela vajo.
AkroYogo sestavljata dva bistvena dela: akrobatski in
sprostitveni. Vse se vrti okrog razmerja med tistim,
ki podpira, in tistim, ki je podpiran.
Na delavnicah se naučiš treh vlog, ki jih vseskozi
menjuješ:
- baza (tisti, ki podpira),
- letalec (tisti, ki se premika v seriji dinamičnih
gibov),
- varovalec (ima znanje obeh).
Seveda se na samem začetku spoznaš z osnovami
joge v paru, obudiš mišice in pripraviš sklepe. Dela
se na samozavestnem znanju v stojah in inverzijah.
Sledijo prvi stiki z učenjem aktivnih položajev. Počasi
se izvaja že prve elemente v dvoje ter se skozi celoten
proces nadgrajuje znanje. Vse skupaj se vedno
prizemlji z vodenim raztezanjem in sproščanjem.
Za doživet vsakdan!
Praksa AcroYoga lahko spremeni celotno (fizično in
psihično) osebnost udeleženca z izboljšanjem mentalnega, fizičnega in duhovnega zdravja. Športnost,

AkroYoga Slovenia
Pokopališka ulica 35
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 41 743848 – Sandra
E-pošta: info@akrojoga.si
Spletna stran: http://www.akrojoga.si

aktivnosti in zaupanje
med ljudmi - acroyoga
disciplinarnost in koncentracija so najbolj poglavitni
faktorji napredka. Prav tako redna vadba AcroYoge
pomaga doseči idealno težo.
Acroyoga ublaži um od skrbi in lajša stres, kar vodi
k bolj kakovostnemu življenju. Poskrbi za močnejši imunski sistem in izboljša splošno človekovo
počutje, življenje pa naredi bolj srečno, zadovoljno
in polno.
Pomaga tudi olajšati različna kronična obolenja, kot
so nespečnost, anksioznost, depresija, bolečina in
še marsikaj. Izboljšuje tudi prebavo, krepi izločanje
toksinov ter izboljšuje krvni obtok, s čimer gradimo
vzdržljivost. Ne pozabimo, da izboljšuje spomin in
sposobnosti pomnjenja.
Nimaš partnerja? Nič hudega. Na tečaj pridi
sam/-a, partnerja ti najdemo mi. To je vadba, ki
temelji na odnosu, razvija sposobnosti za široko paleto ljudi ne glede na osebnost, velikost ali spretnosti.
Nobeno predznanje akrobatike in joge ni potrebno.
Če pa imaš partnerja, je to priložnost, da se spoznata
še nekoliko drugače in poglobita svoj odnos.
Sandra Mestek
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Katera oblika poslovanja
je ustreznejša, d. o. o. ali s. p.?
Samostojni podjetnik (s. p.) je fizična oseba, ki
opravlja dejavnost. Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) pa je pravna oseba, ki prav tako
opravlja neko dejavnost oziroma več dejavnosti.

Obiščite spletno stran www.mladipodjetnik.si za
več informacij ali se udeležite naših delavnic, izobraževanj in individualnega svetovanja. Podjetnikom
nudimo tudi urejen »coworking prostor«.

Razlike med s. p. in d. o. o. – pravno-formalni vidik
s. p.
Fizi na oseba, ki opravlja
Pravno-formalna oblika
dejavnost.
Ni ustanovnega kapitala. 7
Ustanovni kapital
S. p. lahko svobodno
Poslovanje
razpolaga s prislu enim
denarjem.
Progresivna obdav itev glede
Obdav itev dobi ka
na višino dobi ka po
dohodninski lestvici (*ob
izpolnjevanju dolo enih
pogojev se dobi ek lahko
obdav i ob upoštevanju
normiranih odhodkov po
ksni stopnji 20 %).
Podjetnik odgovarja z vsem
Odgovornost
svojim premo enjem.

Pla a

Prispevki
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Pla a podjetnika je dobi ek s.
p. Dvigi denarja med letom
niso odhodek za s. p., razen
prispevkov.
Posameznik je vklju en v
obvezno zavarovanje kot
samozaposlen. Osnova za
odmero prispevkov je dobi ek
s. p. V kolikor je posameznik e
vklju en v obvezno
zavarovanje na drugi podlagi,
pla uje zgolj pavšalne
prispevke (t. i. popoldanski s.
p.).

d. o. o.
Pravna oseba, ki opravlja
dejavnost.
.500,00 evrov
Prislu eni denar dru benika ni
njegov, ampak pripada d. o. o.
17 % ksna dav na stopnja.
Izpla ilo dobi ka na ra un
dru benika, t. j. zi ne osebe,
je obdav eno s 25 %.

D. o. o. odgovarja za
obveznosti z vsem svojim
premo enjem. Dru benik v
osnovi ne odgovarja za
obveznosti dru be.
Pla a dru benika, ki je
zaposlen v d. o. o., je odhodek
za d. o. o.
V kolikor je dru benik
zaposlen v d. o. o., je vklju en
v obvezno zavarovanje na
podlagi pogodbe o zaposlitvi.
Osnova za odmero prispevkov
je pla a.
Dru benik – poslovodja, ki v
dru bi ni zaposlen, je vklju en
v zavarovanje kot dru benik.
Osnova za odmero prispevkov
so vsi prejemki, prejeti za
opravljanje poslovodne
funkcije in dela.

Ekipa Mladi podjetnik

naravoslovne šale
Nekaj za agronome in zootehnike...
Zeljna glava je odšla k frizerju.
Frizerka jo vpraša: »Kako vas pa danes sfriziram?«
Zeljna glava odgovori: »Na ohrovt!«

Nekaj za biologe in mikrobiologe...
Kako se imenuje predsednik društva študentov
mikrobiologije?
Jedro.
Zakaj so moški bolj sexy od žensk?
Ker sexy niti ne moreš izgovoriti brez x in y!
Kako Juliji uspe obdržati stalno telesno temperaturo?
Z Romeostazo.

Kaj praviš...če bi se krava zares na glas zasmejala... ali
Koliko biologov je potrebnih, da zamenjajo žarnico?
bi iz njenega nosu priteklo mleko?
Štirje. Eden jo zamenja, ostali pa napišejo poročilo o
njenem vplivu na okolje.
Kaj je najljubši ovčji šport?
Bee-dminton.
Nekaj za biotehnologe...
Zakaj je kmet hranil pujsa s sladkorjem in kisom?
Žena je moža prosila, naj se po službi ustavi v trgoŽelel je sladko-kislo svinjino.
vini in kupi organsko pridelano hrano. Mož se res
istavi v trgovini in išče živila z oznakami: brez GSO,
Nekaj za gozdarje in lesarje...
brez umetnih barvil in konzervansov...
Stari Jože je vse svoje življenje podiral drevesa z Mož se nekaj časa obotavlja, nato pa vpraša prodanavadno sekiro. Ko se je bližal svojemu 50. letu staro- jalca: »Ali so ti izdelki res brez gensko spremenjenih
sti, mu je sin končno predlagal, naj si kupi motorno organizmov in brez škodljivih kemikalij, ki ogrožajo
zdravje in povzročajo prerano smrt? Ti izdelki so
žago.
Jože odgovori: »Maaah, nisem jaz za to moderno namreč za mojo ženo.« Prodajalec odgovori: »Res so
popolnoma organski. Škodljive snovi boste morali
tehniko!«
Po dolgem razmisleku, se Jože le odpravi v trgovino dodati sami.«
in kupi motorno žago.
Ves teden je z njo podiral drevesa, vendar ni opazil Nekaj za krajinarje...
nobenega napredka. Še vedno je podrl enako število
Kakšno glasbo poslušajo arhitekturni zgodovinarji?
dreves, kot z navadno sekiro.
Odločil se je, da bo motorno žago nesel nazaj v Barok’n’roll .
poslovalnico in zahteval svoj denar nazaj.
Jože: »Gospod, s to motorno žago nekaj ni v redu. Kaj najraje pijejo arhitekturni zgodovinarji?
Rokokolo.
Ne deluje kot bi morala.«
Prodajalec: »Pa poglejmo...«
Na kavi so sedeli arhitekt, umetnik in tesar. Sprešvali
Jože: »Ojoj, kaj je ta zvok?«
so se ali imajo raje svojo ženo ali ljubico.
Tiste noči, ko sta mož in žena prišla iz porod- Arhitekt: »Jaz imam raje ženo, saj lahko z njo
nišnice, je žena opazila moža, kako se sklanja nad zgradim trdne temelje za najino prihodnost.«
dojenčkovo zibko. Dolgo je stal pred njo. Prevevala Umetnik: »Jaz imam raje ljubico, saj me njena lepota
so ga najrazličnejša čustva: navdušenost, radost, in sproščenost navdušujeta.«
užitek, skepticizem in dvom. Končno k njemu pris- Tesar:«Jaz pa imam najraje kar obe. Potem se lahko v
topi žena in ga vpraša kaj mu roji po glavi. Mož ji miru prepirata med sabo, katero imam rajši, sam pa
odgovori: »Kako hudiča, lahko naredijo tako dobro lahko koooončno opravim delo.«
zibko za 49,99€?«
Tjaša Gorjanc
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