








V študijskem letu 2017/18 je 
vodstvo ekipe prevzela Mia 

Hočevar. Klub temu da v ekipi še 
vedno prevladuje nežnejši spol, 
lahko letos opazimo povečano 

število moških obrazov. KAŠevo 
družinico tako sestavljajo že 

veterani z večletnimi izkušnjami, 
kot pa tudi tisti z mlečnimi 

zobmi. 



Mia Hočevar 
predsednica kluba

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Krasno.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Brez nedeljskih kosil mi živeti ni.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Majda Sepe – Šuštarski most

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Kot nepraktičen človek.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Imam zelo dober voh in lahko že od daleč zavoham 
naključne vonjave.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi bilo 
in kako bi mu dal naslov.
Muzikal. »En stres za drugim«.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?
Hrček, da bi gonila kolo in bila vsaj enkrat v življenju 
fizično aktivna.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral in 
zakaj.
Da bi lahko že med spanjem nezavedno opravljala 
obveznosti, kot so branje in odpisovanje na maile, 
se učila, pisala diplomsko itn.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med sestankom 
vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je tu?
»Dos pelinkos, por favor.« Ker je KAŠeva žrtvena 
žival, namesto njih bo spil ves nagravžen pelinkovec 
in jih odrešil trpljenja.

Martin Praček
podpredsednik kluba

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Nvem no ...

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Paradižnik.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
The Killers - Miss Atomic Blonde

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Noben me ne pozna, sem skrit v sencah.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Moj pevski talent.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi 
bilo in kako bi mu dal naslov.

Drama z naslovom “Oranžno nebo”.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?

Tiger, ker je močna žival.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral 
in zakaj.

Branje misli, ker ne znam brati čustev.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je 

tu?
Prišel se je prijavit na Kaševo silvestrovanje, ampak 

ker so že vsa mesta zasedena, zakriči 
»Ay caramba!« in gre.



Barbara Slukan
svetnica v Zvezi ŠKIS 
in Svetu ŠOLS

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Omajgad, fak.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Arašidovo maslo, zagotovo.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Paramore – Ain't it fun

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Ne berem mailov in ne znam izpolnjevati potnih 
stroškov.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Dejansko zelo dobro kuham in pečem.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi bilo 
in kako bi mu dal naslov.
Mladinska komedija, z Lindsay Lohan v glavni vlogi, 
ki je realno noben ne more niti videti, ampak še 
vedno deluje. Naslov »24 ur v moji glavi? Ne, hvala«.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?
Mačka, itak. Mačke so kraljice.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral in 
zakaj.
Želela bi si zavrteti čas nazaj, da popravim kaj 
slabega, kar ni bilo namerno storjeno ali pa da 
podoživim vse čudovite trenutke, ki tako prehitro 
minevajo.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med sestankom 
vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je tu?
»Mateja Likarja iščem. Je slučajno tukaj?«

Anja Slemič
blagajnik

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Kej lohku?

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Listnate solate.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Bare Min – Morgan Sulele

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Po vestnosti.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Z jezikom se lahko dotaknem komolca.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi 
bilo in kako bi mu dal naslov.

Drama z naslovom »Mal več optimizma«.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?

Mravlja, ker me zanima, kako se znajdejo v tako 
velikem svetu in kako nosijo stvari za izdelavo 

mravljišča.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral 
in zakaj.

Da bi lahko upočasnila vrtenje zemlje in s tem 
podaljšala dan. 

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je 

tu?
»A ma ni wc tle?«, ker bi rad šel na wc.



Katja Lavrenčič
tajnica

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Okej.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Pašte – kako naj študent preživi brez pašte?

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Kenny Loggins - Footloose

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Po petju slovenskih popevk.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Saj bi rekla masiranje, ampak potem bi me vsi 
prosili za masažo kot »dokaz«. Tako da bom raje 
rekla puščanje stvari do zadnjega trenutka. To 
obvladam.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi bilo 
in kako bi mu dal naslov.
Muzikal. »Ka Ka Katja«.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?
Pingvin, ker so srčkani in smešni.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral in 
zakaj.
Teleportacija. Ker vedno štartam vsaj par minut 
prepozno.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med sestankom 
vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je tu?
»Katja, ma kej ti bi rejs bla pingvin?« Pride, ker je 
prebral ta intervju.

Monika Curk
član IO 

grafična oblikovalka

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Idiot.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Oreščkov.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
The Police - Roxanne

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa.
Po zamujenih rokih. 

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Imam večino časa zelo dobre in hitre reflekse 

(sploh ko ni nobenega zraven, da bi to videl na 
lastne oči) ter mi redko kdaj pade stvar po tleh. 
Sama sebe znova in znova presenečam, kakšne 

ninja sposobnosti imam. 

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi 
bilo in kako bi mu dal naslov.

Komična drama z naslovom »Kje ste mene dobili?«, 
v glavni vlogi z Emmo Stone.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?

Koala. Veliko spanja in prehranjevanja.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral 
in zakaj.

Da bi znala utišati ljudi na ukaz.  

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je 

tu?
Zakriči: »Veverica je došla!« in zbeži.



Lan Žvanut
član IO

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Mogoče.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Mama mia, pizza is amore, pizza is life.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Green Day – When I Come Around.

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Mogoče po smehu.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Skuhat znam dober čaj.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi bilo 
in kako bi mu dal naslov.
Psihološki triler z naslovom »Dying slowly inside«.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?
Hišni maček, da bi lahko celo življenje breskrbno 
spal, jedel in nekdo bi me vedno božal.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral in 
zakaj.
Da bi razumel ženske in one mene, ker potem bi bil 
bog med moškimi.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med sestankom 
vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je tu?
»Ahoj, jaz sem vaša promocijska maskota, za plačilo 
sprejmem boat v Cirkusu.« To je zato, ker smo ga 
naročili pri Božičku.

Rok Lavrenčič
član IO

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Am ...

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Jote.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Korado in Brendi – Kam so šli vsi cigani

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa.
Kot Sarin fant. 

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Ves čas imam rdeče oči, ne da bi se trudil. 

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi 
bilo in kako bi mu dal naslov.

Družinski film z naslovom »Izgubljeni sin«.

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?

Mačka, ker bi lahko cel dan spal in se crkljal.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral 
in zakaj.

Da bi bil najbolj pameten na svetu (popoln 
spomin), ker znanje je ključ.  

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med 
sestankom vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je 

tu?
To ni mogoče, zato se zbudim iz sanjavega spanca.



Sergej Praček
predsednik dijaške sekcije

Največkrat izgovorjena beseda iz tvojih ust ...
Ja.

Brez katere hrane ne bi mogel živeti?
Toast.

Pesem, ki te vedno spravi v dobro voljo.
Omar Naber - Stop

Po čem si najbolj poznan v ekipi KAŠa. 
Iskanju rešitev.

Tvoj skriti talent, ki ga nihče ne pozna.
Zaigrati intro od Pat in Mat na orglice.

Če bi tvoje življenje bilo film, katerega žanra bi bilo 
in kako bi mu dal naslov.
Komedija, ki se dogaja v 19. stoletju, v Londonu. 
»Resno, še tega se boš lotil!«

Če bi lahko bil katerakoli žival, katera bi bil in 
zakaj?
Japonska makaki opica, ker se pozimi kopajo v 
vročih bazenih.

Če bi bil superjunak, katero supermoč bi si izbral in 
zakaj.
Lovljenje vseh komarjev, muh in hroščev v prostoru, 
v katerem se nahajam oziroma v okolici treh metrov. 
Mislim, da je samoumevno zakaj.

Pingvin, s sombrerotom na glavi, je med sestankom 
vstopil v pisarno. Kaj reče in zakaj je tu?
Pingvin prestrašeno: »Lahko govorim??? AAAAA!!!«, 
ker se privaja na življenje po tem, ko se bodo stopili 
vsi ledeniki.



Poletje smo začeli z organiziranim Tečajem za voditelja čolna, kjer so lahko 
udeleženci pridobili ustrezno znanje in veščine za opravljanje mednarodno 
priznanega izpita za voditelja čolna na Upravi za pomorstvo. Poletje je zagotovo 
zaznamovala tudi že 5. leto organizirana Kinodejka (KAŠev kino pod zvezdami), kjer 
se je zopet zvrstilo nekaj slovenskih klasik in sodobnih uspešnic: Dvojne počitnice, 
Nočno življenje, Gremo mi po svoje, Pokrajina št. 2, Psi brezčasja, Ko zorijo jagode.

Temu pa je sledil naš največji projekt – KAŠev Letni vrt. Ob petkih so potekali 
koncerti, s katerimi smo želeli ustreči različnim glasbenim okusom: Pero Lovšin in 
Španski borci, Odprava zelenega zmaja, Rudi Bučar in Istrabend, Rerum, Trkaj, Nipke, 
Hamo & Tribute 2 love in Blue Town's Radio. Ob sobotah so potekale delavnice, ki so 
bile letos množično obiskane in zapolnjene do zadnjih mest: delavnica izdelave 
betonskih cvetličnih lončkov, delavnica izdelave kvačkanih kopalk s Pink Pine, 
delavnica izdelave domače kozmetike in delavnica slovenskega znakovnega jezika. 
Ob nedeljah so v okvirju SPIJ-a (Spoznavanje pijače in jedače) potekale različne 
delavnice: osvežilno pecivo z Alenko Kodele, predstavitev in degustacija koktejlov z 
ekipo Brlog, spoznajmo vino ter spoznajmo Zimbabve (Skuhna). Ob nedeljah zvečer 
pa smo vikende zaključili z glasbenimi večeri, na katerih so se zvrstili Lara Jankovič, 
Tomaž Domicelj, Klapa Planta in Nesesari kakalulu. Celoten Letni vrt je bil rekordno 
uspešen, za kar se predvsem zahvaljujemo vam, našim obiskovalcem; brez vas bi 
Letni vrt izgubil namen.

Novo študijsko leto smo začeli z brucevanjem, na katerem nas je najprej nagovoril 
župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, sledila pa je zabava z bendom Ne joči 
pevec.

Za vse tiste, ki bi radi bolj poskrbeli za naše okolje, smo pripravili KAŠev vikend za 
okolje, kjer smo posadili drevesa, organizirali izmenjevalnico starih oblačil ter 
predevanja o GSO in zero waste življenju. Glede na to, da smo iz vinorodnega okoliša, 
se spodobi, da smo praznovali tudi martinovo. Tako smo prvič izvedli 
KAŠevo vinsko pot, kjer smo degustirali vina Posestva Štokelj in Kmetije Tomažič.

November smo zaključili s Primorsko fešto, kjer smo vsi študentski klubi s Primorske 
združili moči in organizirali pravo fešto s Kingstoni in Zablujeno generacijo v Cirkusu 
v Ljubljani. Manjkala nista niti teran in pršut. 

December smo začeli s KAŠevim malonogometnim turnirjem trojk v Dobravljah, ki je 
bil kot vsako leto zelo uspešen. Sledil mu je bowling v Ljubljani, kjer smo preizkušali 
svojo moč in natančnost (ali pa zgolj srečo) pri zbijanju kegljev.

Kot se za praznični december spodobi, smo se tudi letos podali na predbožični izlet, 
tokrat v Zagreb. Najprej smo obiskali destilarno in čokoladnico Berryshka, kjer smo 
degustirali odlične čokolade in žgane pijače ter si ogledali sam postopek izdelave 
le-teh. Nato smo se odpeljali do Zagreba, kjer sta nam vodički razkrili božične 
skrivnosti in tradicije mesta. Zvečer pa smo se odpravili še do Božične zgodbe 
družine Salaj, kjer smo se sprehajali med kar 2,5 milijona lučkami.

Prav tako kot vsa pretekla leta je bilo tudi v letu 2017 dogajanje na Klubu ajdovskih 
študentov in dijakov (KAŠ) pestro in polno dogajanja. Leto smo pričeli in uradno 
otvorili s silvestrovanjem v Novem Sadu, kjer smo si poleg mesta ogledali še 
Sremske Karlovce – center pismenosti Srbije, nato pa odpeljali do Fruške gore, od 
koder smo imeli čudovit razgled po celotni pokrajini Vojvodi. Na prostem smo 
nazdravili na srečno in uspešno novo leto.

Zimske mesece smo preživeli športno: organizirali smo spuste po belih strminah 
(Forni di Sopra, Zoncolan), marca smo se odpravili na oglede poletov v Planici, kjer 
smo občudovali in navijali za naše skakalce, vso zimo in tudi v pomladnih in jesenskih 
mesecih pa smo se udeleževali rekreacije v Mali dvorani na Policah, kjer smo se 
preizkušali v ekipnih športih.

Pozimi pa nismo le športali, temveč smo se tudi kulturno udejstvovali. V sklopu 
Kulturne zime se je namreč zvrstilo kar nekaj dogodkov: koncert Dare Acoustic, 
monokomedija Čefurji raus, stand-up Saša Stareta in Roka Bohinca ter koncert Ditke. 
Letošnje že tradicionalno KAŠevo pustovanje je zaradi nam sicer ljube ajdovske burje 
povzročalo številne zaplete in naposled smo ga bili zaradi morebitne ogroženosti 
varnosti obiskovalcev primorani odpovedati. A kulturni dogodki so se nato nadaljevali 
čez vse leto, saj smo organizirali kar nekaj koncertov (Joker Out in Jure & Zala, Severa 
Gjurin, The Presidents in Brtinzz, Neisha itn.), se pesniško izražali v KAŠevem literarnem 
klubu Laški enajsterci in obiskovali številne kino in gledališke predstave.

Ker dobro vemo, kako težko je poleg faksa dovolj telovaditi, zdravo jesti in usklajevati 
še vse ostale obveznosti, smo letos prvič organizirali projekt Študent, spravi se h 
sjebi. V sklopu projekta so potekali različni treningi, delavnica zdrave prehrane in 
delavnica Učenje o učenju in Time management. V mesecu maju smo organizirali še 
KAŠeve inštrukcije pred maturo, kjer smo aktivisti pomagali maturantom pri učenju 
za maturo, jim razložili nerazumljivo snov in podali še ostale uporabne informacije 
glede zrelostnega izpita.

Ker je maj za študente raj, kaševci seveda tudi takrat nismo počivali. KAŠeva ekipa se 
je že tretjič udeležila Bogračfesta v okviru Majskih iger in pripravila izjemen bograč. 
Ta pa je žal prepričal le obiskovalce, ne pa tudi žirije. KAŠ je s svojo stojnico sodeloval 
tudi na tradicionalni ŠKISovi tržnici. Kljub temu, da nam je dopoldan vreme malce 
nagajalo, je bilo vzdušje enkratno, naš golaž pa odličen.

Leto bomo zaključili s silvestrovanjem v Temišvarju v Romuniji. Avtobus smo 
popolnoma napolnili, kar kaže na študentsko željo po odkrivanju novih destinacij. 
Izvedli bomo že tradicionalni Pub Crawl, si ogledali grad Corvin, se razvajali s 
tradicionalno romunsko pijačo in jedačo ter seveda nazdravili na še eno uspešno 
leto, ki naj se zgleduje po letu 2017.

KAŠeva retrospektiva je svojevrsten dokaz, da Klub ajdovskih študentov in dijakov ne 
lenari in ne počiva. Vedno se trudimo, da se najde kaj za vsakogar. Nova ekipa se bo 
tudi v letu 2018 potrudila, da bo organizirala kvalitetne dogodke, ki se jih boste radi 
udeleževali in tako skrbela za dogajanje v Ajdovščini in Vipavi za mlade in mlade po 
srcu.
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udeleženci pridobili ustrezno znanje in veščine za opravljanje mednarodno 
priznanega izpita za voditelja čolna na Upravi za pomorstvo. Poletje je zagotovo 
zaznamovala tudi že 5. leto organizirana Kinodejka (KAŠev kino pod zvezdami), kjer 
se je zopet zvrstilo nekaj slovenskih klasik in sodobnih uspešnic: Dvojne počitnice, 
Nočno življenje, Gremo mi po svoje, Pokrajina št. 2, Psi brezčasja, Ko zorijo jagode.

Temu pa je sledil naš največji projekt – KAŠev Letni vrt. Ob petkih so potekali 
koncerti, s katerimi smo želeli ustreči različnim glasbenim okusom: Pero Lovšin in 
Španski borci, Odprava zelenega zmaja, Rudi Bučar in Istrabend, Rerum, Trkaj, Nipke, 
Hamo & Tribute 2 love in Blue Town's Radio. Ob sobotah so potekale delavnice, ki so 
bile letos množično obiskane in zapolnjene do zadnjih mest: delavnica izdelave 
betonskih cvetličnih lončkov, delavnica izdelave kvačkanih kopalk s Pink Pine, 
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delavnice: osvežilno pecivo z Alenko Kodele, predstavitev in degustacija koktejlov z 
ekipo Brlog, spoznajmo vino ter spoznajmo Zimbabve (Skuhna). Ob nedeljah zvečer 
pa smo vikende zaključili z glasbenimi večeri, na katerih so se zvrstili Lara Jankovič, 
Tomaž Domicelj, Klapa Planta in Nesesari kakalulu. Celoten Letni vrt je bil rekordno 
uspešen, za kar se predvsem zahvaljujemo vam, našim obiskovalcem; brez vas bi 
Letni vrt izgubil namen.

Novo študijsko leto smo začeli z brucevanjem, na katerem nas je najprej nagovoril 
župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, sledila pa je zabava z bendom Ne joči 
pevec.

Za vse tiste, ki bi radi bolj poskrbeli za naše okolje, smo pripravili KAŠev vikend za 
okolje, kjer smo posadili drevesa, organizirali izmenjevalnico starih oblačil ter 
predevanja o GSO in zero waste življenju. Glede na to, da smo iz vinorodnega okoliša, 
se spodobi, da smo praznovali tudi martinovo. Tako smo prvič izvedli 
KAŠevo vinsko pot, kjer smo degustirali vina Posestva Štokelj in Kmetije Tomažič.

November smo zaključili s Primorsko fešto, kjer smo vsi študentski klubi s Primorske 
združili moči in organizirali pravo fešto s Kingstoni in Zablujeno generacijo v Cirkusu 
v Ljubljani. Manjkala nista niti teran in pršut. 

December smo začeli s KAŠevim malonogometnim turnirjem trojk v Dobravljah, ki je 
bil kot vsako leto zelo uspešen. Sledil mu je bowling v Ljubljani, kjer smo preizkušali 
svojo moč in natančnost (ali pa zgolj srečo) pri zbijanju kegljev.

Kot se za praznični december spodobi, smo se tudi letos podali na predbožični izlet, 
tokrat v Zagreb. Najprej smo obiskali destilarno in čokoladnico Berryshka, kjer smo 
degustirali odlične čokolade in žgane pijače ter si ogledali sam postopek izdelave 
le-teh. Nato smo se odpeljali do Zagreba, kjer sta nam vodički razkrili božične 
skrivnosti in tradicije mesta. Zvečer pa smo se odpravili še do Božične zgodbe 
družine Salaj, kjer smo se sprehajali med kar 2,5 milijona lučkami.

Prav tako kot vsa pretekla leta je bilo tudi v letu 2017 dogajanje na Klubu ajdovskih 
študentov in dijakov (KAŠ) pestro in polno dogajanja. Leto smo pričeli in uradno 
otvorili s silvestrovanjem v Novem Sadu, kjer smo si poleg mesta ogledali še 
Sremske Karlovce – center pismenosti Srbije, nato pa odpeljali do Fruške gore, od 
koder smo imeli čudovit razgled po celotni pokrajini Vojvodi. Na prostem smo 
nazdravili na srečno in uspešno novo leto.

Zimske mesece smo preživeli športno: organizirali smo spuste po belih strminah 
(Forni di Sopra, Zoncolan), marca smo se odpravili na oglede poletov v Planici, kjer 
smo občudovali in navijali za naše skakalce, vso zimo in tudi v pomladnih in jesenskih 
mesecih pa smo se udeleževali rekreacije v Mali dvorani na Policah, kjer smo se 
preizkušali v ekipnih športih.

Pozimi pa nismo le športali, temveč smo se tudi kulturno udejstvovali. V sklopu 
Kulturne zime se je namreč zvrstilo kar nekaj dogodkov: koncert Dare Acoustic, 
monokomedija Čefurji raus, stand-up Saša Stareta in Roka Bohinca ter koncert Ditke. 
Letošnje že tradicionalno KAŠevo pustovanje je zaradi nam sicer ljube ajdovske burje 
povzročalo številne zaplete in naposled smo ga bili zaradi morebitne ogroženosti 
varnosti obiskovalcev primorani odpovedati. A kulturni dogodki so se nato nadaljevali 
čez vse leto, saj smo organizirali kar nekaj koncertov (Joker Out in Jure & Zala, Severa 
Gjurin, The Presidents in Brtinzz, Neisha itn.), se pesniško izražali v KAŠevem literarnem 
klubu Laški enajsterci in obiskovali številne kino in gledališke predstave.

Ker dobro vemo, kako težko je poleg faksa dovolj telovaditi, zdravo jesti in usklajevati 
še vse ostale obveznosti, smo letos prvič organizirali projekt Študent, spravi se h 
sjebi. V sklopu projekta so potekali različni treningi, delavnica zdrave prehrane in 
delavnica Učenje o učenju in Time management. V mesecu maju smo organizirali še 
KAŠeve inštrukcije pred maturo, kjer smo aktivisti pomagali maturantom pri učenju 
za maturo, jim razložili nerazumljivo snov in podali še ostale uporabne informacije 
glede zrelostnega izpita.

Ker je maj za študente raj, kaševci seveda tudi takrat nismo počivali. KAŠeva ekipa se 
je že tretjič udeležila Bogračfesta v okviru Majskih iger in pripravila izjemen bograč. 
Ta pa je žal prepričal le obiskovalce, ne pa tudi žirije. KAŠ je s svojo stojnico sodeloval 
tudi na tradicionalni ŠKISovi tržnici. Kljub temu, da nam je dopoldan vreme malce 
nagajalo, je bilo vzdušje enkratno, naš golaž pa odličen.

Leto bomo zaključili s silvestrovanjem v Temišvarju v Romuniji. Avtobus smo 
popolnoma napolnili, kar kaže na študentsko željo po odkrivanju novih destinacij. 
Izvedli bomo že tradicionalni Pub Crawl, si ogledali grad Corvin, se razvajali s 
tradicionalno romunsko pijačo in jedačo ter seveda nazdravili na še eno uspešno 
leto, ki naj se zgleduje po letu 2017.

KAŠeva retrospektiva je svojevrsten dokaz, da Klub ajdovskih študentov in dijakov ne 
lenari in ne počiva. Vedno se trudimo, da se najde kaj za vsakogar. Nova ekipa se bo 
tudi v letu 2018 potrudila, da bo organizirala kvalitetne dogodke, ki se jih boste radi 
udeleževali in tako skrbela za dogajanje v Ajdovščini in Vipavi za mlade in mlade po 
srcu.



Poletje smo začeli z organiziranim Tečajem za voditelja čolna, kjer so lahko 
udeleženci pridobili ustrezno znanje in veščine za opravljanje mednarodno 
priznanega izpita za voditelja čolna na Upravi za pomorstvo. Poletje je zagotovo 
zaznamovala tudi že 5. leto organizirana Kinodejka (KAŠev kino pod zvezdami), kjer 
se je zopet zvrstilo nekaj slovenskih klasik in sodobnih uspešnic: Dvojne počitnice, 
Nočno življenje, Gremo mi po svoje, Pokrajina št. 2, Psi brezčasja, Ko zorijo jagode.

Temu pa je sledil naš največji projekt – KAŠev Letni vrt. Ob petkih so potekali 
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Španski borci, Odprava zelenega zmaja, Rudi Bučar in Istrabend, Rerum, Trkaj, Nipke, 
Hamo & Tribute 2 love in Blue Town's Radio. Ob sobotah so potekale delavnice, ki so 
bile letos množično obiskane in zapolnjene do zadnjih mest: delavnica izdelave 
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Letni vrt izgubil namen.
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tudi na tradicionalni ŠKISovi tržnici. Kljub temu, da nam je dopoldan vreme malce 
nagajalo, je bilo vzdušje enkratno, naš golaž pa odličen.

Leto bomo zaključili s silvestrovanjem v Temišvarju v Romuniji. Avtobus smo 
popolnoma napolnili, kar kaže na študentsko željo po odkrivanju novih destinacij. 
Izvedli bomo že tradicionalni Pub Crawl, si ogledali grad Corvin, se razvajali s 
tradicionalno romunsko pijačo in jedačo ter seveda nazdravili na še eno uspešno 
leto, ki naj se zgleduje po letu 2017.

KAŠeva retrospektiva je svojevrsten dokaz, da Klub ajdovskih študentov in dijakov ne 
lenari in ne počiva. Vedno se trudimo, da se najde kaj za vsakogar. Nova ekipa se bo 
tudi v letu 2018 potrudila, da bo organizirala kvalitetne dogodke, ki se jih boste radi 
udeleževali in tako skrbela za dogajanje v Ajdovščini in Vipavi za mlade in mlade po 
srcu.

Mnogi študentje si bodo začetek študijskega leta 2017/18 zapomnili po zmedi, ki je 
zavladala po zanimivi interpretaciji lanskoletne novele ZViS. Oktobra je namreč po 
neuradnih podatkih nekaj manj kot 2000 študentov ostalo brez zavarovanja kot 
družinski člani, saj je lanskoletna novela ZViS omejila trajanje študentskih pravic na 
čas trajanja enega študijskega programa. Študentje, ki so jim bile odvzete socialne 
pravice, so tako letos v začetku študijskega leta iz Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS) na dom dobili obvestilo o preklicu sklenitve 
zdravstvenega zavarovanja.

Sporen naj bi bil predvsem 69. člen lanskoletne novele ZViS, ki si ga je marsikdo 
napačno interpretiral. 69. člen je določal, da imajo študentje ne glede na vpis na 
redni ali izredni študij pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic 
v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo 
samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb 
oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, 
vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Prav 
zaradi zadnjega dela člena so študentje ostali brez zdravstvenega zavarovanja. 

S tem je vlada želela namreč dokončno pravno formalno določiti status študenta in 
s tem njegove pravice in bonitete (tj. zdravstveno zavarovanje, študentski boni, 
subvencionirano študentsko bivanje, študentsko delo, itn.), s čimer so želeli zajeziti 
fiktivne vpise na študijske programe. 

A s tem so oškodovali tudi študente, ki so redno študirali, a možnost prepisa na 
drugo študijsko smer koristili šele v 2. letniku študija, in seveda vse, ki so med 
študijem kadarkoli »pavzirali«, tj. opravljali manjkajoče izpite brez statusa študenta 
po že izkoriščeni možnosti ponavljanja ali prepisa.

A oškodovani študentje niso stali križem rok, temveč so se kmalu po seznanitvi s 
situacijo pričeli povezovati v t. i. izbrisane študente in skupaj s Študentsko 
organizacijo Slovenije (ŠOS) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
pritiskali na sprejetje nove novele ZViS, ki bi jim povrnila pravice. Njihovo delovanje 
je bilo uspešno, saj so 9. novembra 2017 v Državnem zboru Republike Slovenije 
poslanci in poslanke sprejeli novo novelo ZViS, ki je pomembno vplivala na vse 
študente in študentke, ki so jim bile v začetku letošnjega študijskega leta 
neupravičeno odvzete marsikatere socialne pravice. Ker Državni svet RS v 7-dnevnem 
roku ni koristil možnosti podaje veta, je novela začela veljati prvi dan po objavi v 
uradnem listu.
Oškodovani študentje so tako nazaj pridobili možnost zdravstvenega zavarovanja kot 
družinski člani, za povračilo stroškov pa je bilo zadolženo Ministrstvo za šolstvo in 
šport, ki se je študentom tako oddolžilo za nastalo škodo – nekateri so si v času brez 
zavarovanja že zagotovili dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
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KAŠeva retrospektiva je svojevrsten dokaz, da Klub ajdovskih študentov in dijakov ne 
lenari in ne počiva. Vedno se trudimo, da se najde kaj za vsakogar. Nova ekipa se bo 
tudi v letu 2018 potrudila, da bo organizirala kvalitetne dogodke, ki se jih boste radi 
udeleževali in tako skrbela za dogajanje v Ajdovščini in Vipavi za mlade in mlade po 
srcu.

Mnogi študentje si bodo začetek študijskega leta 2017/18 zapomnili po zmedi, ki je 
zavladala po zanimivi interpretaciji lanskoletne novele ZViS. Oktobra je namreč po 
neuradnih podatkih nekaj manj kot 2000 študentov ostalo brez zavarovanja kot 
družinski člani, saj je lanskoletna novela ZViS omejila trajanje študentskih pravic na 
čas trajanja enega študijskega programa. Študentje, ki so jim bile odvzete socialne 
pravice, so tako letos v začetku študijskega leta iz Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (ZZZS) na dom dobili obvestilo o preklicu sklenitve 
zdravstvenega zavarovanja.

Sporen naj bi bil predvsem 69. člen lanskoletne novele ZViS, ki si ga je marsikdo 
napačno interpretiral. 69. člen je določal, da imajo študentje ne glede na vpis na 
redni ali izredni študij pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic 
v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo 
samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb 
oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, 
vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Prav 
zaradi zadnjega dela člena so študentje ostali brez zdravstvenega zavarovanja. 

S tem je vlada želela namreč dokončno pravno formalno določiti status študenta in 
s tem njegove pravice in bonitete (tj. zdravstveno zavarovanje, študentski boni, 
subvencionirano študentsko bivanje, študentsko delo, itn.), s čimer so želeli zajeziti 
fiktivne vpise na študijske programe. 

A s tem so oškodovali tudi študente, ki so redno študirali, a možnost prepisa na 
drugo študijsko smer koristili šele v 2. letniku študija, in seveda vse, ki so med 
študijem kadarkoli »pavzirali«, tj. opravljali manjkajoče izpite brez statusa študenta 
po že izkoriščeni možnosti ponavljanja ali prepisa.

A oškodovani študentje niso stali križem rok, temveč so se kmalu po seznanitvi s 
situacijo pričeli povezovati v t. i. izbrisane študente in skupaj s Študentsko 
organizacijo Slovenije (ŠOS) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
pritiskali na sprejetje nove novele ZViS, ki bi jim povrnila pravice. Njihovo delovanje 
je bilo uspešno, saj so 9. novembra 2017 v Državnem zboru Republike Slovenije 
poslanci in poslanke sprejeli novo novelo ZViS, ki je pomembno vplivala na vse 
študente in študentke, ki so jim bile v začetku letošnjega študijskega leta 
neupravičeno odvzete marsikatere socialne pravice. Ker Državni svet RS v 7-dnevnem 
roku ni koristil možnosti podaje veta, je novela začela veljati prvi dan po objavi v 
uradnem listu.
Oškodovani študentje so tako nazaj pridobili možnost zdravstvenega zavarovanja kot 
družinski člani, za povračilo stroškov pa je bilo zadolženo Ministrstvo za šolstvo in 
šport, ki se je študentom tako oddolžilo za nastalo škodo – nekateri so si v času brez 
zavarovanja že zagotovili dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
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Leto 2017 si bo marsikateri študent zapomnil po tem, da mu zvečer ni več potrebno 
hiteti s faksa, da si lahko privošči obrok na študentski bon. Možnost koriščenja 
študentskega bona do 21.00 in še marsikatero drugo študentsko pravico in ugodnost 
je namreč uredil Zakon o urejanju položaja študentov (ZUPŠ), ki je prišel v veljavo 17. 
novembra 2017.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v letu 2017 aktivno pripravljala zakon, ki bi 
odpravil del varčevalnih ukrepov in tako pripomogel k izboljšanju socialnega položaja 
študentov. Ukrepi, ki so se zadevali študentov, so slednje namreč že od gospodarske 
krize postavljali v nezavidljiv položaj in zakonodajne spremembe so bile malodane 
nujne. Da je temu res tako, nakazuje že dejstvo, da je predlog ZUPŠ v samo enem 
tednu zbral skoraj 17.000 podpisov podpore. 

Po številnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami in konstruktivnim dialogom s 
pristojnimi ministrstvi so poslanke in poslanci Državnega zbora RS na 50. izredni seji 
Državnega zbora soglasno (tj. ob podpori vseh poslancev DZ) sprejeli Zakon o 
urejanju položaja študentov, ki ga je formalno vložil predsednik državnega zbora dr. 
Milan Brglez, za čigar vztrajno podporo zakonu tekom zakonodajnega postopka se 
ŠOS srčno zahvaljuje. 

Četudi so bile zakonodajne spremembe v ŠOS-ovem predlogu zakona realne in so 
upoštevale finančne zmogljivosti državnega proračuna, je bila nato večina predlogov 
tekom zakonodajnega procesa spremenjenih in dopolnjenih.

Brez sprememb so bile od predlaganih rešitev sprejete naslednje:

1. Študentje 2. stopnje bolonjskega študija si po novem lahko tako kot študentje  
 1. stopnje obetajo status študenta do konca študijskega leta, tudi če
  magistrirajo tekom leta, statusu pa se bo študent lahko po novem tudi 
 odpovedal (na  primer za potrebe prijave v evidenco brezposelnih oseb);

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

3. dijaki in študentje, ki prejemajo štipendijo po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1),  
 bodo lahko tudi med letom zaprosili za prejemanje dodatka za bivanje, če  
 bodo za to izpolnjevali pogoje.

V spremenjeni in dopolnjeni obliki pa so bili sprejeti naslednji 
predlogi:

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

2. predlog ŠOS, da študenti ohranijo zdravstveno zavarovanje po starših za ves  
 čas, ko so vključeni v izobraževanje, je bil spremenjen tako, da so študentje do  
 takšnega zavarovanja upravičeni do konca šolskega oziroma študijskega leta, v  
 katerem posameznik dopolni 26 let (in ne do dopolnjenega 26. leta, kot je  
 veljalo doslej).

Iz zakona pa so bili žal odstranjeni predlogi, ki bi omogočali možnost študentske 
prehrane tudi med 15.  julijem in 15. avgustom, uskladili višino subvencije 
subvencionirane študentske prehrane (ta bi se po zakonu morala usklajevati dvakrat 
letno v skladu z gibanjem cen življenjskih potrebščin, pa že od leta 2012 stagnira na 
isti višini in sicer 2,63 evra na obrok) in dvignili posebno osebno olajšavo za prihodke 
študentov z naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov na predkrizno 
raven. Zadnji ukrep pa je vseeno napovedan v Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini, ki je že v postopku sprejemanja v Državnem zboru.

Študentska organizacija Slovenije je tako dosegla pomemben korak proti celoviti 
ureditvi položaja študentov in začrtala pomembne smernice, ki bi lahko položaj 
študentov povrnile na predkrizno raven ali ga celo izboljšale.
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krize postavljali v nezavidljiv položaj in zakonodajne spremembe so bile malodane 
nujne. Da je temu res tako, nakazuje že dejstvo, da je predlog ZUPŠ v samo enem 
tednu zbral skoraj 17.000 podpisov podpore. 

Po številnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami in konstruktivnim dialogom s 
pristojnimi ministrstvi so poslanke in poslanci Državnega zbora RS na 50. izredni seji 
Državnega zbora soglasno (tj. ob podpori vseh poslancev DZ) sprejeli Zakon o 
urejanju položaja študentov, ki ga je formalno vložil predsednik državnega zbora dr. 
Milan Brglez, za čigar vztrajno podporo zakonu tekom zakonodajnega postopka se 
ŠOS srčno zahvaljuje. 

Četudi so bile zakonodajne spremembe v ŠOS-ovem predlogu zakona realne in so 
upoštevale finančne zmogljivosti državnega proračuna, je bila nato večina predlogov 
tekom zakonodajnega procesa spremenjenih in dopolnjenih.

Brez sprememb so bile od predlaganih rešitev sprejete naslednje:

1. Študentje 2. stopnje bolonjskega študija si po novem lahko tako kot študentje  
 1. stopnje obetajo status študenta do konca študijskega leta, tudi če
  magistrirajo tekom leta, statusu pa se bo študent lahko po novem tudi 
 odpovedal (na  primer za potrebe prijave v evidenco brezposelnih oseb);

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

3. dijaki in študentje, ki prejemajo štipendijo po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1),  
 bodo lahko tudi med letom zaprosili za prejemanje dodatka za bivanje, če  
 bodo za to izpolnjevali pogoje.

V spremenjeni in dopolnjeni obliki pa so bili sprejeti naslednji 
predlogi:

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

2. predlog ŠOS, da študenti ohranijo zdravstveno zavarovanje po starših za ves  
 čas, ko so vključeni v izobraževanje, je bil spremenjen tako, da so študentje do  
 takšnega zavarovanja upravičeni do konca šolskega oziroma študijskega leta, v  
 katerem posameznik dopolni 26 let (in ne do dopolnjenega 26. leta, kot je  
 veljalo doslej).

Iz zakona pa so bili žal odstranjeni predlogi, ki bi omogočali možnost študentske 
prehrane tudi med 15.  julijem in 15. avgustom, uskladili višino subvencije 
subvencionirane študentske prehrane (ta bi se po zakonu morala usklajevati dvakrat 
letno v skladu z gibanjem cen življenjskih potrebščin, pa že od leta 2012 stagnira na 
isti višini in sicer 2,63 evra na obrok) in dvignili posebno osebno olajšavo za prihodke 
študentov z naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov na predkrizno 
raven. Zadnji ukrep pa je vseeno napovedan v Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini, ki je že v postopku sprejemanja v Državnem zboru.

Študentska organizacija Slovenije je tako dosegla pomemben korak proti celoviti 
ureditvi položaja študentov in začrtala pomembne smernice, ki bi lahko položaj 
študentov povrnile na predkrizno raven ali ga celo izboljšale.

Najbrž se je vsakemu študentu že zgodilo, da ga je po žurki naslednji dan čakala 
zgodnja budilka zaradi obveznih vaj ali predavanj. Seveda je najboljša preventiva za 
preprečitev hudega mačka, da divjo noč s prijatelji preprosto preskočiš in se namesto 
v Compañerosu zbudiš v postelji, a vsi vemo, da želja po dobri družbi in ustvarjanju 
norih (in obžalovanja vrednih) spominov največkrat premaga razum. V ta namen ti 
ponujamo nekaj preventivnih nasvetov, kako si lahko po divji noči s prijatelji in 
minimalno količino spanja že zgodaj zjutraj (delno) funkcionalen in pripravljen na 
predavanja.
 
1. Pred odhodom na žur si pripravi vse stvari za predavanja
Po naporni noči velikokrat obžalujemo svoj vpis na faks, saj bi za dodatno uro spanca 
prodali svojo družino, kaj šele, da bi se z veseljem odpravili na predavanja. V takih 
trenutkih nam za podaljšanje spanca pridejo prav še tako neumni izgovori. Večkrat se 
zgodi, da se ti zjutraj ne da poiskati zvezka, ki ga potrebuješ, ali pa ne veš kaj obleči, 
da bi zakril, da si bil prejšnjo noč skoraj mrtev. Deluj torej preventivno in si še pred 
odhodom na žur pripravi vse potrebno za predavanja, da zjutraj ne izgubljaš časa, 
temveč boš kvečjemu pridobil še kakšno minuto spanca.

2. Pojej nekaj
Pitje na prazen želodec je čista amaterska napaka. Četudi pitje na prazen želodec 
pripomore k hitrejši nažganosti, je tovrstno pitje slaba ideja – tak način pitja zelo 
obremenjuje telo, zato boš naslednje jutro tudi veliko bolj utrujen. Takšna naporna 
noč zahteva podlago v obliki konkretnejšega obroka, zato si pred odhodom pripravi 
nekaj za pod zob. Brez skrbi, še vedno je precej velika verjetnost, da zaspiš v WC-ju 
v Topu in bo to zgodba, ki jo boš pripovedoval na naslednjih zabavah.

3. Pij zmerno in ne mešaj različnih vrst alkohola
Alkoholu se je na takih večerih skoraj nemogoče izogniti, a vseeno pazi, kako ga boš 
užival. Začni piti čim prej in končaj s pitjem vsaj eno uro pred spancem. Nekateri radi 
štartajo s pitjem pijač z manjšim procentom alkohola in potem presedlajo na kaj 
močnejšega, veliki večini pa mešanje različnih vrst alkohola ne ustreza. Dobra ideja 
je, da čez celoten večer piješ isto vrsto pijače in alkohola ne mešaš, saj se boš 
naslednji dan skoraj zagotovo zbudil s hudim mačkom. Najbolj optimalno pa je, če že 
med samim pitjem alkohola piješ tudi vodo. Vsi vemo, da v tistem trenutku veliko 
lažje po grlu steče tekila, a vendar se vseeno potrudi, da vsaj med vijuganjem domov 
tekilo zamenja voda.
 

4. Na poti domov naj bosta tvoja prijatelj voda in prigrizek
Na poti domov večina študentov razmišlja o pici, kebabu ali kateri drugi mastni hrani. 
V vsakem primeru je dobro, da nekaj poješ, a priporočljivo je, da svoji mastni 
poslastici dodaš malce solate in ostale zelenjave. S tem pridobiš drobec vitaminov, 
ki ti bodo zjutraj pomagali vstati. Še en nasvet mojstrov ponočevalcev: ko končno 
prispeš domov, bi se seveda rad samo še vrgel v posteljo in zaspal. A ne pozabi, da 
igrata dve stvari zelo pomembno vlogo pri nadaljevanju tvoje akademske kariere. 
Prvič, pred spanjem popij še malo vode in vanjo dodaj tableto multivitamina. Drugič, 
v kozarec vode vrzi ščepec soli in (neprijetno) mešanico čim hitreje izpij. Zaradi velike 
količine zaužitega alkohola je stranišče tekom večera ena izmed bolj zaželenih 
destinacij – s številnimi obiski WC-ja nivo soli v telesu hitro vpade. S kozarcem slane 
vode se boš telesu vsaj malo oddolžil. 
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minimalno količino spanja že zgodaj zjutraj (delno) funkcionalen in pripravljen na 
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Po naporni noči velikokrat obžalujemo svoj vpis na faks, saj bi za dodatno uro spanca 
prodali svojo družino, kaj šele, da bi se z veseljem odpravili na predavanja. V takih 
trenutkih nam za podaljšanje spanca pridejo prav še tako neumni izgovori. Večkrat se 
zgodi, da se ti zjutraj ne da poiskati zvezka, ki ga potrebuješ, ali pa ne veš kaj obleči, 
da bi zakril, da si bil prejšnjo noč skoraj mrtev. Deluj torej preventivno in si še pred 
odhodom na žur pripravi vse potrebno za predavanja, da zjutraj ne izgubljaš časa, 
temveč boš kvečjemu pridobil še kakšno minuto spanca.

2. Pojej nekaj
Pitje na prazen želodec je čista amaterska napaka. Četudi pitje na prazen želodec 
pripomore k hitrejši nažganosti, je tovrstno pitje slaba ideja – tak način pitja zelo 
obremenjuje telo, zato boš naslednje jutro tudi veliko bolj utrujen. Takšna naporna 
noč zahteva podlago v obliki konkretnejšega obroka, zato si pred odhodom pripravi 
nekaj za pod zob. Brez skrbi, še vedno je precej velika verjetnost, da zaspiš v WC-ju 
v Topu in bo to zgodba, ki jo boš pripovedoval na naslednjih zabavah.

3. Pij zmerno in ne mešaj različnih vrst alkohola
Alkoholu se je na takih večerih skoraj nemogoče izogniti, a vseeno pazi, kako ga boš 
užival. Začni piti čim prej in končaj s pitjem vsaj eno uro pred spancem. Nekateri radi 
štartajo s pitjem pijač z manjšim procentom alkohola in potem presedlajo na kaj 
močnejšega, veliki večini pa mešanje različnih vrst alkohola ne ustreza. Dobra ideja 
je, da čez celoten večer piješ isto vrsto pijače in alkohola ne mešaš, saj se boš 
naslednji dan skoraj zagotovo zbudil s hudim mačkom. Najbolj optimalno pa je, če že 
med samim pitjem alkohola piješ tudi vodo. Vsi vemo, da v tistem trenutku veliko 
lažje po grlu steče tekila, a vendar se vseeno potrudi, da vsaj med vijuganjem domov 
tekilo zamenja voda.
 

4. Na poti domov naj bosta tvoja prijatelj voda in prigrizek
Na poti domov večina študentov razmišlja o pici, kebabu ali kateri drugi mastni hrani. 
V vsakem primeru je dobro, da nekaj poješ, a priporočljivo je, da svoji mastni 
poslastici dodaš malce solate in ostale zelenjave. S tem pridobiš drobec vitaminov, 
ki ti bodo zjutraj pomagali vstati. Še en nasvet mojstrov ponočevalcev: ko končno 
prispeš domov, bi se seveda rad samo še vrgel v posteljo in zaspal. A ne pozabi, da 
igrata dve stvari zelo pomembno vlogo pri nadaljevanju tvoje akademske kariere. 
Prvič, pred spanjem popij še malo vode in vanjo dodaj tableto multivitamina. Drugič, 
v kozarec vode vrzi ščepec soli in (neprijetno) mešanico čim hitreje izpij. Zaradi velike 
količine zaužitega alkohola je stranišče tekom večera ena izmed bolj zaželenih 
destinacij – s številnimi obiski WC-ja nivo soli v telesu hitro vpade. S kozarcem slane 
vode se boš telesu vsaj malo oddolžil. 
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3. Pozanimaj se o poteku in urniku dela ter urni postavki
Pred začetkom dela se z delodajalcem dogovori, kakšne bodo tvoje naloge ter 
kolikokrat na teden in koliko ur na dan naj bi delal. Tako se izogneš morebitnim 
nesporazumom glede poteka dela in urnika ter lahko delo lažje uskladiš s svojimi 
študijskimi obveznostmi. Zelo pomembno je tudi, da si seznanjen z urno postavko, 
zato se o njej pozanimaj že takoj na začetku. Četudi je urna postavka navedena že v 
oglasu, je priporočljivo delodajalca vprašati še osebno – tako boš najlažje poizvedel, 
ali obstaja možnost povišanja postavke, če se ti zdi premajhna. Če si nad napisano 
postavko v oglasu navdušen, pa vprašaj, ali je slednja veljavna že od začetka dela. Ne 
pozabi se tudi pozanimati, ali je uvajanje plačljivo!

4. O delodajalcu in delu se pozanimaj pri ostalih študentih, 
ki so tam zaposleni
Že zaposlene študente povprašaj o šefovem odnosu do zaposlenih in ali so redno 
plačani. Upoštevaj isto pravilo kot pri seznamu neplačnikov: v primeru suma se raje 
obrni proč. Bodi pozoren, koliko študentov je že zaposlenih in koliko časa že 
opravljajo sledečo službo. Če so vsi študentje zaposleni povsem na novo, podjetje pa 
deluje že lep čas, je to navadno pokazatelj neustreznega delovanja podjetja. Zelo je 
pomembno tudi samo število zaposlenih. Če ugotoviš, da je zaposlenih premalo za 
možnost koriščenja prostega dneva v primeru nenapovedanih obveznosti, je to znak 
za skrb – tudi v primeru bolezni ali nujnih študijskih obveznosti te zaradi 
primanjkljaja kadra ne bo mogel nihče zamenjati.

5. Postavi si realne cilje, koliko časa in energije boš lahko 
namenil delu
Dober zaslužek je lahko zelo dobra motivacija za opravljanje čim večjega števila ur 
dela. A ne pozabi, da so na prvem mestu še vedno študijske obveznosti, zato delo 
prilagajaj faksu in ne obratno. Najdi si delo, ki te časovno, fizično in psihološko ob 
študiju ne bo preveč obremenjevalo. Zadovoljstvo ob zasluženem je kratkoročno, 
uspešno zaključen študij pa ti koristi vse življenje. 

Vsak študent ima določen vir dohodkov: običajno so to mamina/očetova denarnica, 
štipendija ali delo prek študentskega servisa. Nesrečniki, ki jim štipendija ni bila 
dana, študenti absolventi ali preprosto vsi ostali, ki bi radi med študijem zaslužili kak 
dodaten cekin, se tako poslužijo študentskega dela, ki pa lahko nepoučenim povzroči 
kar nekaj skrbi in obžalovanj.

Vsak novopečen iskalec študentskega dela mora biti pozoren na številne pasti, ki ga 
lahko presenetijo ob sprejetju ponujenega študentskega dela. Vredno je izpostaviti, 
da je priporočljiva izbira dela s področja, za katerega se kot iskalec počutiš 
kompetenten oziroma da te izbrano področje vsaj zanima in si se o njem pripravljen 
poučiti in svoje dosedanje znanje nadgraditi. V Sloveniji je za mlade odprtih veliko 
različnih delovnih mest – od dela v strežbi, računalniškega programiranja, do dela v 
proizvodnji in podobno. Na študentskih servisih se vsak dan pojavi na desetine novih 
opcij. Med delodajalci pa se žal večkrat najdejo tudi taki, ki s svojim odnosom do 
študentov opravljanje dela spremenijo v pravi malo pekel: od študenta preprosto 
zahtevajo preveč njegovega časa, ga preobremenjujejo, se do njega obnašajo 
neprimerno, ali pa ga – kar je od vsega najhuje – pustijo večno čakati na še kako 
zasluženo plačilo.

Da se temu lahko izogneš, smo ti pripravili 5 ključnih nasvetov za lažjo orientacijo pri 
vstopu na študentski trg dela.

1. Izbira servisa
Pri nas sta največja servisa, ki omogočata stik med delodajalci in študenti, agencija 
m-servis in e-servis. Oba ponujata široko ponudbo del, razlikujeta pa se predvsem v 
načinu nakazovanja: ko delodajalec vrne izpolnjeno napotnico (število študentovih 
opravljenih ur z vsoto, ki jo mora zanje plačati), e-servis še isti dan na račun nakaže 
celoten znesek, četudi delodajalec zneska še ni nakazal. 
Zakaj je to koristno vedeti? Predvsem zato, ker ti sistem zalaganja s strani servisa 
zagotovi, da boš za delo ob vrnjeni izpolnjeni napotnici vedno tudi plačan.

2. Seznam neplačnikov
Pred zaposlitvijo vedno poglej, ali se tvoje bodoče podjetje nahaja na seznamu 
neplačnikov. Neplačniki.info, stop-neplacniki.si in podobne spletne strani beležijo 
podatke o podjetjih, ki zamujajo s plačili ali pa sploh ne plačajo. Ob pojavu suma, da 
pri podjetju nekaj ni v redu, se raje obrni in poišči drugo opcijo, tudi če ti delodajalec 
sam zagotavlja, da plačuje redno. 
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pripomore k hitrejši nažganosti, je tovrstno pitje slaba ideja – tak način pitja zelo 
obremenjuje telo, zato boš naslednje jutro tudi veliko bolj utrujen. Takšna naporna 
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Pasti pri iskanju 
študentskega dela .

3. Pozanimaj se o poteku in urniku dela ter urni postavki
Pred začetkom dela se z delodajalcem dogovori, kakšne bodo tvoje naloge ter 
kolikokrat na teden in koliko ur na dan naj bi delal. Tako se izogneš morebitnim 
nesporazumom glede poteka dela in urnika ter lahko delo lažje uskladiš s svojimi 
študijskimi obveznostmi. Zelo pomembno je tudi, da si seznanjen z urno postavko, 
zato se o njej pozanimaj že takoj na začetku. Četudi je urna postavka navedena že v 
oglasu, je priporočljivo delodajalca vprašati še osebno – tako boš najlažje poizvedel, 
ali obstaja možnost povišanja postavke, če se ti zdi premajhna. Če si nad napisano 
postavko v oglasu navdušen, pa vprašaj, ali je slednja veljavna že od začetka dela. Ne 
pozabi se tudi pozanimati, ali je uvajanje plačljivo!

4. O delodajalcu in delu se pozanimaj pri ostalih študentih, 
ki so tam zaposleni
Že zaposlene študente povprašaj o šefovem odnosu do zaposlenih in ali so redno 
plačani. Upoštevaj isto pravilo kot pri seznamu neplačnikov: v primeru suma se raje 
obrni proč. Bodi pozoren, koliko študentov je že zaposlenih in koliko časa že 
opravljajo sledečo službo. Če so vsi študentje zaposleni povsem na novo, podjetje pa 
deluje že lep čas, je to navadno pokazatelj neustreznega delovanja podjetja. Zelo je 
pomembno tudi samo število zaposlenih. Če ugotoviš, da je zaposlenih premalo za 
možnost koriščenja prostega dneva v primeru nenapovedanih obveznosti, je to znak 
za skrb – tudi v primeru bolezni ali nujnih študijskih obveznosti te zaradi 
primanjkljaja kadra ne bo mogel nihče zamenjati.

5. Postavi si realne cilje, koliko časa in energije boš lahko 
namenil delu
Dober zaslužek je lahko zelo dobra motivacija za opravljanje čim večjega števila ur 
dela. A ne pozabi, da so na prvem mestu še vedno študijske obveznosti, zato delo 
prilagajaj faksu in ne obratno. Najdi si delo, ki te časovno, fizično in psihološko ob 
študiju ne bo preveč obremenjevalo. Zadovoljstvo ob zasluženem je kratkoročno, 
uspešno zaključen študij pa ti koristi vse življenje. 

Vsak študent ima določen vir dohodkov: običajno so to mamina/očetova denarnica, 
štipendija ali delo prek študentskega servisa. Nesrečniki, ki jim štipendija ni bila 
dana, študenti absolventi ali preprosto vsi ostali, ki bi radi med študijem zaslužili kak 
dodaten cekin, se tako poslužijo študentskega dela, ki pa lahko nepoučenim povzroči 
kar nekaj skrbi in obžalovanj.

Vsak novopečen iskalec študentskega dela mora biti pozoren na številne pasti, ki ga 
lahko presenetijo ob sprejetju ponujenega študentskega dela. Vredno je izpostaviti, 
da je priporočljiva izbira dela s področja, za katerega se kot iskalec počutiš 
kompetenten oziroma da te izbrano področje vsaj zanima in si se o njem pripravljen 
poučiti in svoje dosedanje znanje nadgraditi. V Sloveniji je za mlade odprtih veliko 
različnih delovnih mest – od dela v strežbi, računalniškega programiranja, do dela v 
proizvodnji in podobno. Na študentskih servisih se vsak dan pojavi na desetine novih 
opcij. Med delodajalci pa se žal večkrat najdejo tudi taki, ki s svojim odnosom do 
študentov opravljanje dela spremenijo v pravi malo pekel: od študenta preprosto 
zahtevajo preveč njegovega časa, ga preobremenjujejo, se do njega obnašajo 
neprimerno, ali pa ga – kar je od vsega najhuje – pustijo večno čakati na še kako 
zasluženo plačilo.

Da se temu lahko izogneš, smo ti pripravili 5 ključnih nasvetov za lažjo orientacijo pri 
vstopu na študentski trg dela.

1. Izbira servisa
Pri nas sta največja servisa, ki omogočata stik med delodajalci in študenti, agencija 
m-servis in e-servis. Oba ponujata široko ponudbo del, razlikujeta pa se predvsem v 
načinu nakazovanja: ko delodajalec vrne izpolnjeno napotnico (število študentovih 
opravljenih ur z vsoto, ki jo mora zanje plačati), e-servis še isti dan na račun nakaže 
celoten znesek, četudi delodajalec zneska še ni nakazal. 
Zakaj je to koristno vedeti? Predvsem zato, ker ti sistem zalaganja s strani servisa 
zagotovi, da boš za delo ob vrnjeni izpolnjeni napotnici vedno tudi plačan.

2. Seznam neplačnikov
Pred zaposlitvijo vedno poglej, ali se tvoje bodoče podjetje nahaja na seznamu 
neplačnikov. Neplačniki.info, stop-neplacniki.si in podobne spletne strani beležijo 
podatke o podjetjih, ki zamujajo s plačili ali pa sploh ne plačajo. Ob pojavu suma, da 
pri podjetju nekaj ni v redu, se raje obrni in poišči drugo opcijo, tudi če ti delodajalec 
sam zagotavlja, da plačuje redno. 
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opcij. Med delodajalci pa se žal večkrat najdejo tudi taki, ki s svojim odnosom do 
študentov opravljanje dela spremenijo v pravi malo pekel: od študenta preprosto 
zahtevajo preveč njegovega časa, ga preobremenjujejo, se do njega obnašajo 
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-  N a t a l i j a
    V i d i c

Natalija Vidic je z letom 2017/18 zaključila svoje 

dvoletno predsedovanje na Klubu ajdovskih 

študentov in dijakov (KAŠ). Z njenim 

predsedovanjem se je KAŠ-eva ekipa povsem 

zamenjala in pomladila ter se bila tako primorana 

soočiti s številnimi novimi izzivi. Natalija nam je 

zaupala, kako so se z njimi spopadali, kako je ekipi 

poveljevala, kaj se je na klubu naučila in kaj sploh 

pomeni biti aktivist KAŠ-a. Prijetno branje!

intervju z “bivšo”



pelinkovcu, seveda!  Ti dve leti sta bili 
uspešni tudi za to pijačo, saj verjamem, 
da bo še dolgo časa na prvem mestu po 
priljubljenosti *optimističen smeh*.

Kako so tvoji bližnji sprejeli, da si morala 
veliko časa preživeti na KAŠ-u in za 
KAŠ? Kako ti je uspelo usklajevati ob 
tem še vse študijske obveznosti?

Moji starši, kot pravi starši študentke, 
faks postavljajo na prvo mesto. Iz tega 
razloga sem v začetku svojega 
»poglavarjenja« bila o KAŠ-u doma kar 
zadržana. Če sem iskrena, sta o moji 
izvolitvi izvedela iz medijev. A pri večini 
polemik in problemov sta mi kasneje 
pomagala ravno mama in tata. Na tem 
mestu je pravilno, da se celotni družini 
zahvalim za potrpljenje ter vso pomoč. 
Hvala! A navkljub vsemu času, ki sem ga 
dala za KAŠ, je bil strah mojih staršev 
odveč, saj sem jeseni postala 
diplomirana inženirka živilstva in 
prehrane na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, sedaj pa mojo študijsko pot 
nadaljujem na magisteriju Živilstva na 
isti fakulteti. 

Vidimo, da nisi čisto izplula iz 
vodstvenih vod, saj si letos postala vodja 
Primorske regije Zveze ŠKIS, prav tako 
pa si tudi aktivna na ŠOS-u. Kako ti pri 
tem pomagajo izkušnje s KAŠ-a?

Obe organizaciji sta po hierarhiji 
študentskih organizacij nad 
študentskimi klubi, Zveza ŠKIS kot 
nekakšna mama klubov, Študentska 
organizacija Ljubljana pa kot glavna 
študentska organizacija. Na obeh 
organizacijah mi je zaradi mojega znanja 
o načinu delovanju študentskih klubov 
veliko lažje. Kot vodja regije imam 

nalogo, da pomembne informacije z 
Zveze ŠKIS pridejo čimprej do 
predstavnikov klubov, ti pa se lahko 
name obrnejo ob kakršnem koli 
vprašanju, nejasnosti ali problemu, ki so 
povezani s klubom. Zaradi izkušenj z 
vodenjem kluba lažje razumem 
probleme ostalih klubov, kar je zelo velik 
plus zame – tako lahko predsednikom 
klubov lažje pomagam in svetujem. Je 
pa vsak klub zgodba zase, delo pa je 
pomembno in odgovorno, četudi nimam 
ravno vodstvenega položaja.

V dveh letih si zagotovo pridobila veliko 
izkušenj. Kaj bi svetovala novi 
predsednici?

Predvsem naj bo vztrajna in naj nikakor 
ne obupa. Ni vedno z »rožcami« posuto, 
ampak se zaradi vseh novih poznanstev, 
dogodkov, spominov in izkušenj splača. 
Ob vseh padcih pa naj se zaveda, da ima 
ob sebi tako novo ekipo kot tudi staro – 
z njima korakati naprej je vedno veliko 
lažje. 

Natalija, za tabo je že drugi mandat 
predsedovanja Klubu ajdovskih 
študentov in dijakov. Po čem si boš ti dve 
leti najbolj zapomnila? V čem se je drugi 
mandat razlikoval od prvega?

Huh, še sama ne morem verjeti, da je šlo 
tako hitro mimo, res ne. Ti dve leti bo 
težko kar tako pozabiti, dali sta mi toliko 
življenjskih izkušenj in toliko spominov. 
Bili so padci, ampak bili so tudi vzponi in 
prav po tem se je drugi mandat tudi 
razlikoval od prvega. Iskreno, prvo leto 
sem se na svojih napakah toliko naučila, 
da sem v drugem letu mandata stopala 
bolj previdno.  Veliko sem delala na 
povezovanju znotraj ekipe, še bolj pa na 
urejanju birokracije, ki jo je v študentskih 
klubih zelo veliko. 

Si s preteklima mandatoma zadovoljna? 
Ti je uspelo izpeljati vse projekte in 
uresničiti vse cilje, ki si si jih zadala? Bi 
kaj spremenila?

Sem, naredili smo veliko. Iz zelo 
»mlečne« ekipe smo postali aktivni mladi 
v našem domačem mestu. Kljub temu, 
da smo v teh dveh letih veliko delali na 
internem urejanju stvari, smo v tem času 
organizirali veliko uspešnih projektov, 
med drugim tudi dva izredno uspešna 
Letna vrta, Kinodejki, Kulturni zimi in še 
številne druge projekte, ki jih je pa 
preveč, da bi jih naštevala. Ob vsem tem 
smo letos pomladi  še obdarili OŠ Šturje 
z glasbili v sklopu Sokijevega projekta 20 
za 20. Lepo je videti, da so ljudje tako 
dobro sprejeli vse projekte in se jih 
udeležili. Po dolgotrajni organizaciji 
projekta ni nič lepšega od visoke 
udeležbe in zadovoljnih 
obiskovalcev. Glede na zelo 
raznovrstne projekte, delavnice ter 
koncerte izvajalcev različnih 

glasbenih zvrsti upam, da smo 
mladim v Občini Ajdovščina in 
Vipava pokazali, da smo tukaj za in 
zaradi njih. Če smo to dosegli, so 
moji cilji izpolnjeni. Seveda pa se 
noben uspeh ne bi mogel spisati 
brez celotne ekipe, ki se ji še enkrat 
zahvaljujem za vse.
 

Nam lahko zaupaš nekaj najbolj 
nepozabnih dogodkov, ki so se ti 
zgodili v vlogi predsednice KAŠ-a?

Vsak dogodek v teh dveh letih je 
tako klubu kot meni doprinesel 
veliko. Mogoče bi v ospredje dala 
vso srečo in ponos ekipe, ko smo 
organizirali naš prvi Letni vrt. Da 
smo na prizorišču dogajanja 
obiskovalce po vseh teh letih, od kar 
smo se preselili v Pale, dvignili s 
tribun pod oder, je bil res kar velik 
uspeh. 
 

Kaj je KAŠ »dal« tebi in kaj si 
doprinesla ti njemu?
 
Ufff, KAŠ je dal meni zelo veliko. Kot 
že povedano, v teh dveh letih sem 
dobila kar nekaj izkušenj s številnih 
področij. Kaj sem pa jaz dala KAŠu? 
Upam, da čim več – če ne drugega, 
upam, da sem dala celotni ekipi vsaj 
vztrajnost. 

Po čem meniš, da boš ostala 
kaševcem najbolj v spominu?

Hm, verjetno po tem, da sem jih 
vedno držala za besedo. Aktivisti so 
se morali svojih obljub držati in jih 
izpolniti, v nasprotnem primeru sem 
bila kar huda in sitna. Haha, in po 
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