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Je »Wajduka« z veliko začetnico, ponosna na svoje korenine. Ljubezen do 
slovenskega naroda in jezika jo je popeljala do študija slovenskega jezika 
in zgodovine na Filozofski fakulteti, ki ju uspešno vpleta v svoje delo v 
klubu. Goreča ljubiteljica Evrovizije in gledališča, kot tudi petja (pred-
vsem slovenskih zimzelenih in popevk) in branja se predstavlja kot 
soustanoviteljica literarnega kluba in pobudnica številnih kulturnih pro-

jektov na KAŠ-u. Brez njenega sarkastičnega smeha in cinizma ter pikrih pripomb bi bili ses
tanki kluba pusti in prazni. 

Ajdovka Natalija je po končani srednji slaščičarski šoli in izobraževanju na 
programu živilski tehnik nadaljevala izobraževanje na Biotehniški fakulte-
ti v Ljubljani, smer živilstvo in prehrana. Čeprav je aktivna članica KAŠ-a 
šele dobra tri leta, je nepogrešljiv del ekipe, ki ji zadnje dve leti (s trdo 
roko in tiranijo ) tudi predseduje. Natalija je samozavestna, ambiciozna in 
redoljubna. Je velika gurmanka, kar je seveda tudi odsev njenega študija, 

hkrati pa ji to koristi pri vodenju nji dragega projekta SPIJ (Spoznavanje pijače in jedače). Kot 
nenekdanja zagrizena rokometašica je dodobra seznanjena z disciplino in je trdega dela vajena, 
kar seveda vpliva na njeno vodstvo. 
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Martin je študent na Fakulteti za matematiko in ziko. Letos je prev-
zel funkcijo mentorja dijaške sekcije, ki jo je vodil, kar nekaj let, aktiv-
no pa sodeluje tudi pri drugih projektih kluba. Predstavlja se kot zelo 
organiziran in samostojen, delo pa mu ni nikoli odveč. Kot moški je 
krasna dopolnitev v pretežno žensko ekipo, a je, draga dekleta, žal že 

oddan. 

Je vestna tajnica iz majhne primorske vasice Podraga, s »sto odstot-
no« udeležbo in točnostjo na vseh sestankih (aš kao). Majhno bitje z 
velikim srcem, ki se ga zlahka ne da utišati, sestanke kluba spremeni v 
zabavne urice kramljanja in smeha. Obožuje slovensko skupino 
Blooming, gledališče, Manco Košir in Barbaro H. Samobor. Obiskuje 3. 

letnik logopedije in surdopedagogike (tj. za gluhe in naglušne) na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani. 

Prikupna in najprijaznejša članica naše ekipe, študentka živilstva in preh-
rane na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Anja s svojo vestnostjo in marlji-
vostjo ter matematično natančnostjo vstopa že v svoj drugi mandat blaga-
jničarke. Od preglavic zaradi klubskih nanc in računov se sprosti s peko tort 
in slaščic, s katerimi se velikokrat posladkamo na sestankih.
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Monika je velika oboževalka klobukov, rdeče šminke in sploh vsega, 
kar bi jo lahko ločilo od povprečne ajdovske populacije. Ljubiteljica al-
ternativne glasbe in lenivcev ter zvesta obiskovalka glasbenih festi-
valov je na KAŠ-u zadolžena za grako in oblikovanje, čeprav se pred-
hodno s tem ni ukvarjala in je njena zadolžitev v enormnem koniktu 

z njenim najljubšim hobijem – prokrastinacijo. Izkušnje in znanje nabira s študijem 
tekstilnega inženiringa na NTF-ju v Ljubljani, četudi še ne ve, kam jo bo prihodnost 
ponesla (zagotovo ne v stike z javnostjo, saj je slavna po tem, da se ne javlja na tele-
fon).

Naša plavolaska z zapeljivimi očmi je letos prvič članica izvršnega 
odbora. Svoje funkcije izvršuje z enako natančnostjo, kot rešuje 
matematične in zikalne naloge na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Je 
izjemno pozitivna in samozavestna oseba, ki lahko s svojim sokoljim 
pogledom ali ostanki rokometnih mišic v molk in jok spravi večino aj-

dovske populacije. Obožuje morje, sonce, plaže in vse, kar se ujema z njeno barvo las, 
zlasti belo vino. 

Ljubka Vrhpoljka je pred leti že opravljala funkcijo predstavnice kluba za 
odnose z javnostjo, že dve leti opravlja funkcijo svetnice za ŠKIS in ŠOS. 
Barbi, kot jo v klubu kličemo, je vedno nasmejana in polna energije. V govor-
jenju dela Sari konkurenco, to pa ji pride prav pri študiju prevajalstva na Filo-
zofski fakulteti in pri izražanju svojega mnenja na sestankih. Ima največje 

mišice v klubu in najbolj obrabljene glasilke. Zelo rada se udeležuje sestankov med klubi pri-
morske regije, kjer zaradi nje ni nikoli dolgča
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Poleg tega KAŠ ekipo sestavljajo: Staša Vidic, Matic Slemič, Lara Štefančič, Matic Prinčič, Erik 
Ipavec, Miha Černetič, Ana Čufer, Lan Žvanut, Kaja Rustja, Katja Lavrenčič, Monika Kobal, Rok 
Lavrenčič, Urška Čuk in še mnogi drugi, ki vsak na svoj način s svojo različnostjo, idejami in tal-
entom oblikujejo naš preljubi klub in mu zagotavljajo uspeh. 

Pri tem ne smemo pozabiti tudi na naše predhodnike. KAŠ-evci danes zagotovo ne bi bili, kjer 
smo, če ne bi bilo pred nami pridnih in marljivih, predvsem pa srčnih aktivistov, ki so nam s 
svojo delavnostjo, kreativnostjo in ljubeznijo do kluba postavili temelje, na katerih stojimo in 
gradimo naprej. 

Če ste pozorno prebirali opise, ste najbrž že zasledili priimek Praček. Gre za 
Pračka mlajšega, ki je iz bratovih rok prevzel vodenje dijaške sekcije. Je zelo 
delaven, miren in vedno pripravljen pomagati. Obiskuje 3. letnik Škojske 
gimnazije Vipava, tako kot jo je njegov starejši brat. Prav tako je tudi sam že 
zaseden. Kri ni wada!
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Letošnjo zimo je prvič potekala Kulturna zima, v sklopu katere so se na vsake 14 dni zvrstili ra-
zlični dogodki: koncert Adija Smolarja, stand up nastop Žana Papiča z ekipo, gledališka pred-
stava Zgodba o živalskem vrtu, predvajanje lma Babica gre na jug in predstava Namišljeni 
bolnik.
Februarja sta potekala Fifa turnir in pustovanje. Po raznih zapletih smo organizirali pustovanje 
v Baru Hiša mladih. Le-tega se je udeležilo veliko ljudi z inovativnimi in zabavnimi kostumi, 
ob katerih smo se precej nasmejali. Najlepše in najboljše pustne maske smo nagradili. Dolgo v 
noč so nas zabavali Leteči potepuhi in Blow up. 
TTudi letos smo se marca odpravili navijat za naše skakalne šampione v Planico. Avtobus smo 
napolnili v trenutku. V Planico smo se odpravili v nedeljo, ko so potekale posamične tekme in 
podelitev globusov, tako da smo se lahko v živo drli in navijali za naše skakalce ter spremljali, 
kako je naš skakalni as prejel veliki globus. 
KKo so je narava začela prebujati iz zimskega spanca in se je sonce odločilo posijati na našo 
prelepo vipavsko dolino, smo organizirali skakanje s padalom v tandemu. Skočili smo s Kovka 
in si v 30 minutnem padanju dodobra prevetrili glavo in si ogledali domačo dolino. Skakanje 
smo organizirali v sodelovanju z DJP Ajdovščina Kovk. Ker je bilo zanimanje za ta projekt 
ogromno in so se prosta mesta hitro zapolnila, smo se odločili, da bomo skok s padalom 
ponovili tudi jeseni. 
TTudi letos smo v aprilu organizirali tečaj za voditelja čolna, kjer so lahko udeleženci pridobili 
ustrezno znanje in veščine za opravljanje mednarodno priznanega izpita za voditelja čolna na 
Upravi za Pomorstvo. 
Prav tako smo v aprilu organizirali IGRAJ – tradicionalno igranje namiznih iger, ki vsako leto 
privabi veliko udeležencev. 
KKonec aprila pa smo prvič organizirali lokostrelstvo s KAŠ-em, ki je potekalo v sodelovanju z 
budanjskimi lokostrelci. Najprej so nam predstavili in pokazali svoje veščine, nato smo se 
lahko preizkusili tudi sami.
Skupaj s taborniki smo konec aprila organizirali kresovanje, ki je potekalo v rimskem obzidju v 
centru Ajdovščine. Nastopili so Manouche, The Authentics in Odprava Zelenega zmaja. 
Maja se je Maja se je KAŠ-eva ekipa že drugič udeležila Bogračfesta v okviru Majskih iger. Ekipa KAŠ-evih 
aktivistov je pripravila izjemen bograč, ki pa žal ni prepričal žirije. Je pa zato toliko bolj kar 
nekaj kaševcev, ki so nas prišli pozdravit in bograč poizkusiti. 
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Le dva dni zatem smo s svojo stojnico sodelovali na tradicionalni ŠKIS-ovi tržnici. Kot vsako 
leto je bilo tudi tokrat noro. Tako hrane (letos smo ponujali Mlinotestove njoke z golažem) kot 
pijače je zelo hitro zmanjkalo. Srečali smo se s številnimi našimi člani, ki so nas prišli pozdravit 
in pogledat, kaj smo pripravili. 
V majV maju, juniju in juliju se je na račun izpitnega obdobja pri študentih in mature pri dijakih 
dogajanje umirilo, kaševci pa smo pričeli z intenzivno pripravo na KAŠ-ev vsakoletni Letni vrt, 
ki je tudi letos potekal avgusta. V sklopu letnega vrta smo organizirali: petkove koncerte, so-
botne delavnice, nedeljske degustacije in nedeljske glasbene večere.
V petkih so nas »znoreli«: Zaklonišče prepeva, Antioksidanti, Prismojeni profesorji bluesa, 
John F. Doe, MUFF, Blooming, Carpe Diem in Hulahoop. 
Sobotne delavnice so bile zelo ustvarjalne in tehnološke, saj smo na njih spoznavali osnove fo-
tograje, postprodukcijo fotograj, pa tudi kiparili smo. Delavnica izdelave nakita iz lesa je 
bila žal odpovedana.
Vsako nedeljo v avgustu smo se prepustili različnim gurmanskim specialitetam: predstavitvi 
ginov z zakoncema Razgor, spoznavanju Mediterana in pogostitvi v Faladurju, izdelovanju 
slaščic z Eriko Jerkič in obisku pivovarne Pelicon.
Nedeljski večeri so bili namenjeni bolj sproščenemu vzdušju in tako smo lahko prisluhnili Tuliu 
Furlaniču, ANAH, TPO, Andreju Šifrerju in pevcu EASY-ju. 
Celoten Letni vrt je bil super obiskan, zato vsem, ki ste se Letnega vrta udeležili, izrekamo en 
velik HVALAAA za izraženo podporo; brez vas ne bi bilo Letnega vrta! 
Kot uvertura v Letni vrt je potekala Kinodejka, na kateri smo si lahko ogledali slovenske 
klasike in sodobne uspešnice. Z udeležbo na letošnji Kinodejki smo bili nadvse zadovoljni.
NNavkljub izpitnemu obdobju smo v začetku julija pripravili delavnico organskega brezžičnega 
omrežja, kjer smo udeleženci izvedeli, kako preprosto in varno deliti svoj internetni priključek 
z okolico. 

TTekom celega leta smo organizirali koncerte v Baru Hiša mladih, na katerih so nastopili slov-
enski in tuji izvajalci različnih žanrov (Klemen Klemen, Miki Solus, Adi Smolar, Sabalmoza, 
Gušti, Adam, Čedahuči, itn.). Tudi dijaška sekcija je bila aktivna in je sredi septembra organi-
ziral dijaški žur s Črnim tulipanom in TPO, pozneje pa še nastop skupin Innity, Storming ele-
phants ter skupni koncert Patrika Kobala, Nejca Božiča in Vladoše Vidic
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Prav tako smo bili zelo aktivni na področju kulinarike, saj smo s SPIJ-jem (Spoznavanje jedače 
in pijače) obiskali kar nekaj kulinaričnih in gurmanskih dogodkov: Vinski univerzum, Salon 
penečih vin, Sejem okusov, Okuse vipavske doline, Peliconovo tovarno piv, itd. 
V letošnjem letu smo si študenti v Ljubljani ogledali rekordno število gledaliških in kino preds-
tav. Kot vsako leto smo vstopnice svojim članom subvencionirali. 
Tudi na športnem področju je dogajalo, saj je v telovadnici Športnega centra Police celo leto 
potekala KAŠ rekreacija. 
Organizirali smo tudi predavanje STA predstavitev dela v Ameriki in Novi Zelandiji.
V mesecu novembru smo ponovno organizirali Skok s padalom v tandemu in Tečaj varnega 
dela z motorno žago.

KKot lahko preberete, je bilo leto nadvse pestro in daleč od reka, da se »u Wajdušni neč ne 
dogaja.« Marsikaj bi lahko morebiti naredili bolje ali drugače, a smo pri svojem delu vendarle 
dali vse od sebe in smo zato zadovoljni. Še naprej se bomo trudili, da bomo s svojimi projekti 
premagali apatijo, ki razsaja med mladostniki in jih privabili na čim več dogodkov – tako 
starih in dobro poznanih, kot novih, ki so še v nastajanju. 
Za konec vam želimo veliko prežuranih noči, dobre hrane in opravljenih študijskih obveznosti!
Upamo, da se v prihajajočih mesecih čim večkrat srečamo v Palah!
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Spregovorimo še nekaj o samem zdravju študentov:
Vsi študenti morajo v 1. letniku dodiplomskega študija opraviti sistematski pregled, ki ga izvajajo v 
zgolj za to pooblaščenih zdravstvenih zavodih. Opravljen sistematski pregled je pogoj za napredovanje 
v višji letnik. 

NajpogosNajpogostejša klinična diagnoza pri študentih je motnja vida, ki naj bi bila prisotna pri eni tretjini štu-
dentov. Nato sledijo bolezni žlez z notranjim izločanjem, t.i. endokrinološke bolezni (bolezni ščitnice, 
prekomerna telesna teža), sledijo bolezni mišic in veziva (slaba drža itn). 13 % študentov ima kožne 
bolezni in 9 % študentov ima težave zaradi alergij in posledično dihal.
V Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani so opazili pri 44 % študentov vsaj en dejavnik 
(kajenje, prekomerna telesna teža itn.) tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Študenti se še vedno premalo zavedamo pomena telesne aktivnosti in gibanja, saj se nas še vedno 
velika večina premalo giba. Poleg tega se pogosto neredno prehranjujemo in uživamo premalo raz-
novrstno hrano!
Problem so tudi spolno prenosljive bolezni, saj smo študenti o njih in njihovih posledicah premalo oza-
veščeni.
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