
INFORMATOR



KIŠD INFORMATOR

uredniki:  Luka Pirker, Lea Prodan

avtorji:		 Angelika	Vižintin,	Bojan	Jelić,	Luka	Pirker,	Zveza
  ŠKIS

pregledala: Gaia Sluga

založniki:		 KLUB	IZOLSKIH	ŠTUDENTOV	IN	DIJAKOV	-	CLUB	
	 	 DEGLI	STUDENTI	DEL	COMUNE	D’ISOLA,	KLUB
	 	 ŠTUDENTOV	OBČINE	KOPER	-	CLUB	DEGLI	
	 	 STUDENTI	DEL	COMUNE	DI	CAPODISTRIA

naklada:		 20	izvodov

	 	 prva	izdaja,	prvi	natis
	 	 Izola,	2019



KAZALO	

4 ..................... KOŠA, TI?

5 ..................... KLUB IZOLSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 

7 ..................... 10 TEDNOV V ZDA PREKO PROGRAMA ASEF

10 ................... KOŠARKAŠKI KLUB SIXT PRIMORSKA

14 ................... 1. DECEMBER - DAN BOJA PROTI AIDSU

16 ................... ZAKAJ NA ŠTUDENTSKO IZMENJAVO?

18 ................... 100-LETNICA UNIVERZE V LJUBLJANI



4

KOŠA, TI?
KIŠD in KŠOK skupaj pripravljata informator, ki bo vsem članom in člankam 
pomagal (al pa tudi ne) v vsakdanjem življenju. Allora, v informatorju bo 
govora o različnih temah, od zabavnih do manj zabavnih, od uporabnih do 
manj uporabnih, skratka, vsega po malem.
Kljub temu, da bomo kmalu vstopili v leto 2020, KIŠD in KŠOK vabita vse 
študente in dijake, da se pridejo včlanit. Članstvo je BREZPLAČNO	in ti prinese 
ful enih ugodnosti.
Uleti kaj mimo klubov in se ga vidimo.

Luka Pirker, Lea Prodan

#koša
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Klub financira Študentska organizacija 
Slovenije – ŠOS, skupaj z ostalimi 
študentskimi klubi iz Slovenije pa se 
združuje v Zvezo ŠKIS. Poslanstvo in namen 
kluba je povezovanje študentov in dijakov 
na območju Izole, zagotavljanje možnosti 
za obštudijske in obšolske dejavnosti ter 
njihovo izvajanje. Klub s svojim delovanjem 
skrbi za čimbolj pestro dogajanje ter ponuja 
mladini možnost kvalitetnejšega preživljanja 
prostega časa z različnimi dejavnostmi, kot 
so ustvarjalne delavnice, tečaji, kulturni 
večeri, udejstvovanje v različnih športno- 
rekreativnih aktivnostih, večerne zabave, 
druženje v klubskih prostorih itd.

KLUB	IZOLSKIH	ŠTUDENTOV	IN	DIJAKOV	
KIŠD 

Klub	izolskih	študentov	in	dijakov	–	KIŠD	je študentski klub v občini Izola, ki 
skrbi za popestritev študijskih in srednješolskih dni izolske mladine. Klub je 
bil ustanovljen 1. februarja 1994 in je od takrat izvedel kar precejšnje število 
projektov. 

Poleg različnih aktivnosti KIŠD ponuja tudi 
popuste oz. cenovno zelo dostopne storitve 
za svoje člane, kot so brezplačno printanje 
in kopiranje na klubski info točki, ugodnejša 
organizirana smučanja v sodelovanju z 
drugimi obalnimi klubi, popust pri nakupu 
pice, cenejši fitnes in še mnoge druge. KIŠD 
torej skrbi, da lahko njegovi člani kar se da 
najbolje preživljajo študentska leta.

Klub izolskih študentov in dijakov ima za 
mladino v lastni občini velik pomen, saj 
združuje in povezuje posameznike ter 
uresničuje njihove potrebe po dodatnih 
obšolskih dejavnostih. V sodelovanju s 
Klubom študentov Občine Koper, Centrom 
za kulturo, šport in prireditve Izola, Občino 
Izola ter ostalimi obalnimi društvi smo v letu 
2019 priredili več kot 30 različnih dogodkov. 
Največji dogodek, ki smo ga organizirali, je 
bil dvodnevni glasbeni festival Izola Mjuzik 
Fest 8. Festivala se je v dveh dneh udeležilo 
preko 500 ljudi. Prav tako smo priredili 
koncert z izolskim rapperjem Drillom, ki se 
ga je udeležilo veliko število mladih. V klubu 
so se mesečno odvijali Stand Up večeri, kjer 
so nastopili številni manj in še manj znani 
slovenski stand up komiki.
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Tedensko se v Klubu odvija tudi Jam Session, 
kjer se lahko vsakdo preizkusi v igranju na 
različne inštrumente ter se podruži z ostalimi 
člani KIŠDja. Januarja 2020 bo klub prevzelo 
novo vodstvo, ki bo vanj vneslo sveže ideje in 
novo energijo za prihodnja leta.
Včasih je klub bil predan svojemu delovanju. 
Včlanjenih je bilo preko 300 študentov. Klub je 
bil center druženja, kjer so se čez dan odvijale 
razne delavnice, izobraževanja, večere pa 
si lahko preživljal v »kišti«, kakor pravimo 
klubskim prostorom, kjer smo skupaj igrali 
igrice, karte, igrali na kitaro, bobne, peli in se 
družili. Klub je bil soudeležen pri organizaciji 
večjih obalnih dogodkov, mladino na obali 
pa je usmerjal na pravo življenjsko pot. Da 
oživimo stare čase, vabimo vse študente 
in dijake, da se ponovno vpišejo ter da se 
spoprijateljimo in naredimo našo Izolo bolj 
zanimivo.

EKIPA KIŠD
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10	TEDNOV	V	ZDA	PREKO	PROGRAMA	ASEF
Tekom magistrskega študija Biokemije na Univerzi v Ljubljani sem spoznala, 
da bi se v prihodnosti rada delovala na področju biomedicine, zato sem se 
prijavila na razpis Slovensko-ameriške	 raziskovalne	 fundacije	 (ASEF) za 
10-tedenski raziskovalni obisk v tujini pri dr. Mihaeli Pavličev na Pediatrični 
bolnišnici v Cincinnatiju, eni najboljših pediatričnih bolnišnic v ZDA, ki ima 
poleg kliničnega še zelo velik raziskovalni del.

ASEF je skupnost, ki povezuje Slovence v tujini 
in Slovenijo. Slovenski akademiki, ki delujejo 
v tujini na prestižnih univerzah, v s svojo 
raziskovalno skupino sprejemajo nadarjene 
slovenske študente; študentom slovenskih 
korenin po svetu pa ASEF nudi znanstveno-
raziskovalni obisk v Sloveniji. Raziskave moje 
ASEF mentorice dr. Mihaele Pavličeve se 
nahajajo na preseku med evolucijsko biologijo 
in medicino, osredotočajo pa se predvsem na 
evolucijo ženskega reproduktivnega sistema 
pri sesalcih. Javnosti je verjetno najbolje 
poznana kot soavtorica znanstvenih člankov 
o evoluciji ženskega orgazma. Konec avgusta 
2017 sem se ji pridružila v Cincinnatiju, 
mestu, ki se nahaja v dveh zveznih državah – 
Ohiu in Kentuckyju. 
Delala sem na projektu, čigar cilj je bil 
odkriti nove genetske elemente, ki vplivajo 
na izražanje v celicah človeške posteljice. 
Mutacije v teh genetskih elementih so 
namreč povezane s mnogimi boleznimi. 
Moja mentorica me je spodbujala, da se 
naučim čimveč novih laboratorijskih tehnik 
ter se udeležujem gostujočih predavanj, ki 
so potekala v bolnišnici in tudi na Univerzi 
v Cincinnatiju. Zame je bila zelo zanimiva 
tudi sama izkušnja dela v bolnišnici, saj je 
to okolje, ki ga nisem vajena. Znanja, ki 
sem jih pridobila v ZDA so mi tudi bistveno 
pomagala, da sem prišla do svoje trenutne 
zaposlitve. Sedaj sem namreč zaposlena kot

raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko 
na projektu, ki ga izvajamo v sodelovanju z 
ameriškim podjetjem Medtronic. Projekt 
je osredotočen na razvoj nove metode 
ablacije srčne mišice – »uničevanje« celic, ki 
povzročajo motnje srčnega ritma. Seveda pa 
je bilo zanimivo spoznavati življenje v ZDA. 
Cincinnati je po številu prebivalcev podobno 
veliko mesto kot Ljubljana.
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V mesto se je priselilo veliko nemških 
imigrantov, zaradi česar se je razvila močna 
pivovarska tradicija, danes pa mesto 
zaznamuje zelo živahna scena kraft pivovarn. 
Raziskovalno in pedagoško delo pediatrične 
bolnišnice v Cincinnatiju je prepleteno z 
Univerzo v Cincinnatiju, bolnišnična pa se 
tudi nahaja tik zraven kampusa univerze, 
tako da sem imela možnost odkrivati tudi 
tamkajšnje študentsko življenje. Po obisku 
tekme ameriškega nogometa in žurki 
bratovščine lahko trdim, da je res podobno 
tistemu, kar vidimo v Hollywoodskih filmih. 
Sem pa tekom bivanja v ZDA začela tudi bolje 
ceniti življe v Sloveniji, predvsem z vidika 
varnosti, sociale in varovanja okolja. ASEF 
izkušnjo tako vsem toplo priporočam – na 
letošnji razpis za 10-tedenski obisk v ZDA, 
Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji,

Novi Zelandiji ali Avstriji se lahko do 15. 
januarja prijavijo študenti s področij 
kot so fizika, matematika, strojništvo, 
elektrotehnika, računalništvo, biologija, 
medicina, (bio)kemija, ekonomija, okoljske 
znanosti, glasba, pravo, lingvistika, 
politologija in humanistika preko strani www.
asef.net.

Angelika Vižintin
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nori dogodki, razne ugodnosti in veliko zabave
Čakajo te 

           Vpis na info točki v prostorih KIŠD - Cankarjev drevored 50, 6310 Izola - Isola
       Za vpis potrebuješ potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto in osebni dokument.

Kontakt: 068 633 969    Mail: klubizola@gmail.com   Delovni čas: Pet./ Sob .: 16:00 - 19:00 

  včlani 
tudi TI! 
se  v  

KIŠD 

Bodi  Č LA N 

Ob vpisu prejmeš KIŠD kartico!
Poleg pa tudi Evropsko mladinsko kartico s katero pridobiš veliko ugodnosti

- preko 70 tisoč popustov in ugodnosti v Sloveniji in v 38 evropskih državah, s 
področja kulture, neformalnega izobraževanja, prevozov, potovanj, nakupov, 
ogledov, tečajev ipd.;
- sodelovanja pri različnih projektih in mednarodnih dejavnostih;
- prostovoljnega dela (vodenje delavnic, pisanje novinarskih prispevkov, tehnična 
podpora ipd.).
- 20 % na torbe Nitro in Walker, 15 % popusta na tujo strokovno literaturo ter 10 % 
na knjige v Mladinski knjigi;
- vsaj 10 % popusta na vse nočitve v hostlih Hostelling International po celem 
svetu;
- 20 brezplačnih tiskov na vseh napravah Printbox v Sloveniji ter 10 % dodatnih 
brezplačnih tiskov za polnjenje računa nad 10 evrov;
- zagotovljen najcenejši najem avtomobila pri podjetju Avantcar in ekskluzivne 
ponudbe za uporabo električnih vozil s storitvijo Avant2go;
- 10 % popusta na različne aktivnosti v organizaciji Šport Ljubljana (savna, pla-
vanje, fitnes ipd.);
- 10 % popusta na vse prevoze GoOpti;
- 5 % popusta na vse maturantske izlete in festivalske pakete pri Kompas Young;
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KOŠARKAŠKI	KLUB	SIXT	PRIMORSKA
Pred tremi leti, leta 2016, se je v Kopru rodila nova košarkarska zgodba. V 
Košarkarski klub Sixt Primorska sta se povezala Košarkarski klub Lastovka in 
Košarkarsko društvo KOŠ Koper.
KK  Lastovka  je  nastal  
leta  1997  v Domžalah. Kljub temu, 
da ni bil v prvi ligi, pa je imel klub na tribunah 
številčno podporo. Prvič je v 1. slovenski ligi 
zaigral v sezoni 2015/16 in se takoj prebil 
na zaključni turnir Pokala Spar, kjer je v 
finalu izgubil. Obdržal je prvoligaški status, 
a se je vse težje spopadal z organizacijo in 
financiranjem. Vodilni možje Lastovke so se 
sestali z vodilnimi Sixta Slovenije in dosegli 
dogovor o nastanku KK Sixt Primorska. 
Mlajše kategorije so nastopale v Domžalah, 
člani pa v Kopru. V uvodni sezoni je imela KK 
Sixt Primoska številčne podpornike, a to ni 
bilo dovolj za odmevnejši rezultat.
Pred sezono 2017/18 so v klubu aktivirali 
številna znana imena slovenske košarke. 
Trener je postal nekdanji član slovenske 
članske reprezentance Jurica Golemac. Matej 
Avanzo, ki je v preteklosti na Košarkarski 
zvezi Slovenije deloval kot direktor članskih 
reprezentanc in marketinga, je prevzel 
športni del kluba. Miro Alilović, nekdanji 
osebni trener NBA igralca, je prevzel mlajše 
kategorije, ki spadajo pod sedanjo KOŠ 
Primorsko.
V letu 2018 so člani nepričakovano osvojili 
Pokal Spar, ko so v finalu premagali Šenčur z 
83:63. To jim je uspelo kljub primanjkovanju 
menjav in prevelikem zanašanju na glavnega 
igralca Marjana Čakaruna. Predsednik pravi, 
da je uspeh v pokalu posledica najnovejšega 
in zelo inovativnega načina treniranja 
takratnega glavnega trenerja. Dodal je, da 
je k uspehu veliko pripomoglo tudi glasno 
občinstvo v zelo lahko dostopni dvorani 

Bonifika. ŠD Koš, ki se je združilo s KK 
Lastovka, je svoj največji uspeh zabeležilo leta 
2009, ko so postali prvaki v kategoriji U-17. 
Ponos mladinskega dela kluba so evropski 
prvak iz leta 2017 Vlatko Čančar, Jaka Brodnik 
in drugi.
Košarkarski klub Sixt Primorska želi povezati 
Primorsko v kar se da velikem obsegu in 
ima s tem namenom tudi uradni slogan 
»Vstala primorska košarka« ter »hashtag« za 
družbena omrežja #vstalaprimorskakosarka. 
Uradna himna kluba je pesem Vstala 
Primorska, klubska maskota pa je tiger, 
s katerim želijo spomniti na primorsko 
protifašistično organizacijo s kratico TIGR 
(Trst, Istra, Gorica, Reka).  Kljub temu pa 
klub pestita odsotnost strategije in nejasna 
strateška usmeritev. Pričakovanja vodstva 
organizacije KK Sixt Primorska so sledeča: 
bolj uspešna članska ekipa ter čez nekaj let 
naslov prvaka 1. slovenske košarkarske lige. 
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Na ta način želi vodstvo doseči še en 
pomemben cilj, in sicer dvig zanimanja za 
košarko v regiji. Pričakuje se tudi, da bo klub 
vsako leto brez težav dosegel vse pogoje za 
pridobivanje licence.

Licenca
Vsak slovenski košarkarski klub mora 
za nastop v 1. slovenski ligi izpolnjevati 
določene pogoje in kriterije, ki jih zahteva 
KZS (Košarkarska zveza Slovenije). Če klub 
izpolnjuje vse kriterije, ki so navedeni v 
zakonu, pridobi licenco.
Zahteve, ki jih mora izpolniti prosilec za 
licenco, so razdeljene v pet kategorij: športni, 
infrastrukturni, kadrovski, pravni in finančni 
kriteriji. Vsaka kategorija je nato razdeljena 
v dve stopnji (obvezni kriteriji in priporočila). 
(Pravilnik o licenciranju košarkarskih klubov-
KZS, 2018-19) (KSZ)

Vizija
Do leta 2023 bo naš klub redno zasedal visoko 
uvrščena mesta v ABA ligi, prav tako tudi v 
domačem prvenstvu in evropskih klubskih 
tekmovanjih.

Bojan Jelić
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ZONCOLAN        TARVISIO         PIANCAVALLO        FORNI DI SOPRA

2020
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1.	DECEMBER	–	DAN	BOJA	PROTI	AIDSU
1. december je dan, ko lahko z nošenjem rdeče pentlje izrazimo svoje zavedanje 
o prisotnosti AIDS-a in solidarnost ter podporo okuženim. 

Ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u 
bodo študentski klubi po vsej Sloveniji svojo 
podporo obolelim izkazali z opozarjanjem in 
ozaveščanjem o problematiki spolnih bolezni. 
Študentje so z deljenjem rdečih pentljic v 
znak solidarnosti, kondomov za preventivo 
in brošur s pomembnimi informacijami o 
virusu HIV in AIDS-u ter lokacijah testiranja 
po Sloveniji začeli že v preteklem tednu, svoje 
delo pa bodo nadaljevali tudi v prihodnjem.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 
za leto 2019, ko se mednarodni dan boja proti 
AIDS-u praznuje že 31. leto zapored, določila 
slogan ̋ Skupnosti naredijo razliko˝. S tem želi 
opomniti na pomembno vlogo organizacij, 
ki javnost ozaveščajo o HIV-u in AIDS-u ter 
opozarjajo na potrebo po širšem sodelovanju 
pri krepitvi primarne zdravstvene oskrbe za 
uspešnost boja.
Od 37,9 milijona ljudi, kolikor jih je z virusom 
HIV živelo konec leta 2018, se jih je 79% 
testiralo, 62% jih je prejelo zdravljenje, 
53% pa je doseglo zatiranje virusa HIV z 
zmanjšanim tveganjem okužbe drugih.
Številke v Sloveniji so veliko bolj spodbudne, 
saj spadamo celo med države z najvišjo 
uspešnostjo zajezitve HIV-a. V letu 2019 je do 
sedaj na novo okuženih z virusom HIV samo 
25 oseb, vendar je zaradi pozne diagnoze kar 
5 od teh že okuženih z AIDS-om. Zdravljenje 
virusa HIV je zelo uspešno, saj je kar 95% 
zdravljenj uspešnih do te mere, da virus ni več 
prenosljiv. Poleg poznega odkrivanja virusa 
pa je v Sloveniji še vedno pereč problem 
stigma, ki odvrne posameznike od testiranja, 
zaradi česar je predvideno, da se kar ena 

petina obolelih ne zaveda, da ima ta virus.
AIDS (sindrom pridobljene imunske 
pomankljivosti) je končna faza okužbe s HIV 
(virus humane imunske pomankljivosti). 
HIV napada celice imunskega sistema 
in počasi slabi obrambno sposobnost 
telesa. Posledica tega je oslabljen imunski 
sistem, zato se poveča dovzetnost za 
različne okužbe in rakava obolenja.
HIV okužba se globalno najpogosteje prenaša 
preko spolnih odnosov, in sicer kar v 75-
85% primerih. 70% teh okužb predstavljajo 
nezaščiteni sploni odnosi. Izmenjava okuženih 
igel med intravenskimi uživalci nedovoljenih 
drog je kriva za 5-10% HIV okužb pri odraslih. 
Nekoliko nižji odstotek, 3-5%, HIV okužb 
pa nastane zaradi transfuzije okužene krvi 
oziroma krvnih pripravkov. Prenos okužb 
od matere na otroka je vzrok za 90% HIV 
okužb pri novorojencih in otrocih. V Sloveniji 
nosijo največje breme okužb s HIV predvsem 
moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. 
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HIV okužbi se lahko izognete, če:
-upoštevte načela varne spolnosti: stalni 
partner, zaupanja vreden partner;
-zaščita s kondomi;
-izogibanje stiku s telesnimi tekočinami 
drugih ljudi;
-uporaba sterilnih igel, brizg in drugih ostrih 
predmetov;
-uporaba lastnega pribora za telesno higieno.

HIV se ne prenaša:
-z uporabo istega stranišča, kuhinje, 
sedeža,...;
-z dotiki, objemanjem, rokovanjem, 
poljubljanjem (razen če je prisotna kri ali 
semenska tekočina);

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Slika prikazuje procent odraslega prebivalstva okuženega s HIV.
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ZAKAJ	NA	ŠTUDIJSKO	IZMENJAVO?
Priložnosti in izkušnje, ki jih študentom omogoča mednarodna študijska 
izmenjava, so številne. Zaradi katerih pa je izmenjava zares vredna vloženega 
truda in časa?
Študijske	izkušnje
Čeprav so izmenjave morda najbolj znane 
po svoji zabavljaški plati, lahko študentje, ki 
želijo v tujini pridobiti znanje in veščine za 
dopolnitev ali nadgradnjo njihovega študija 
na domači univerzi, od izmenjave pridobijo 
ogromno! Tuje univerze namreč omogočajo 
pester nabor predmetov, od katerih se številni 
izvajajo v angleščini. Program za študente na 
izmenjavi namreč ni vnaprej fiksno določen, 
temveč si ga študent oblikuje sam – izbirnost 
predmetov je odvisna predvsem od dobre 
volje domačega oddelčnega koordinatorja. 
Prav tako mnoge tuje fakultete dopuščajo, 
da študent opravi del obveznosti na drugih 
oddelkih oz. fakultetah, kar še poveča 
možnost izbirnosti. Na ta način lahko pridobiš 
neprecenljive vsebine s področij, ki si jih 
vedno želel študirati.

Mreženje	in	karierne	priložnosti
Izmenjava omogoča, da se seznaniš z 
načinom dela na drugih univerzah, spoznaš 
številne tuje profesorje in študente z 
lastnimi pestrimi izkušnjami ter si pridobiš 
nenadomestljiv vpogled v karierne možnosti 
znotraj svoje stroke. Med izmenjavo si namreč 
v stiku s številnimi profesorji z različnih 
področij v različnih stopnjah svoje kariere, 
ki ti lahko pomagajo pri usmerjanju svoje 
nadaljnje študijske in poklicne poti. Pogosto 
so pripravljeni napisati tudi priporočilna 
pisma, če si jih navdušil s svojim trudom pri 
predmetu. Poleg tega različne študentske 
organizacije organizirajo karierne dogodke, 
na katerih so predstavljene številne možnosti 
za nadaljnji študij in zaposlitev.

Socialno	življenje
Poleg akademskega vidika je seveda 
pomemben vidik celovite in pestre študijske 
izkušnje v tujini razširjanje svoje socialne 
mreže. Aktivne prostovoljske organizacije, 
kot je ESN (erasmus students network), 
omogočajo, da se udeležiš ogromno socialnih 
dogodkov, namenjenih prav povezovanju 
mednarodnih študentov. Ti so vsi v podobni 
(sprva nepoznani in včasih težavni) situaciji, 
zato so večinoma zelo zainteresirani za 
spoznavanje drugih tujih študentov, s katerimi 
pogosto ohranjajo stike tudi po izmenjavi. 
Zato je zelo priporočljivo, da se udeležuješ 
spoznavnih dogodkov, ekskurzij, izletov in 
družabnih večerov, kjer je zagotovljeno, da se 
sprostiš, spoznaš organizacije in društva ter 
stkeš prijateljstva.

Osebni	razvoj
Tekom izmenjave si se prisiljen dokončno 
naučiti samostojno premagovati številne 
izzive, od iskanja stanovanja, uglaševanja 
s cimri, orientiranja po mestu, urejanja 
dokumentacije, do soočanja s povsem 
novim načinom dela in ocenjevanja. Začetni 
proces privajanja je lahko precej stresen, 
ampak univerze običajno nudijo širok 
nabor možnih virov pomoči, od študijskih 
svetovalcev, kariernih služb, mednarodne 
pisarne do psihološkega svetovanja. Na 
določenih točkah, sploh na začetku in koncu 
izmenjave, je lahko posebej težko, najprej 
zaradi privajanja vsem novostim, na koncu 
pa zaradi mešanih občutkov ob poslavljanju. 
Vendar prav ta proces omogoča, da vadiš 
konstruktivno in samostojno soočanje s
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s težavami. Te prav pridejo vedno, ko se 
odločiš zapustiti območje udobja, vendar 
tudi omogočajo, da ga razširiš in si naslednjič 
upaš še več – morda se odločiš celo, da bi v 
tujini nadaljeval s študijem in/ali poklicno 
potjo.

Bogatenje	kulturnih	izkušenj
Od soočanja z drugim jezikom, izpostavljenosti 
številnim različnim kulturnim navadam, 
normam in vrednotam, do nenavadnih 
kulinaričnih izkušenj in spoznavanja novih 
načinov, kako zabavno preživeti večere, 
izmenjava zagotavlja, da si boš nabral/a 
množico edinstvenih doživetij, ki jih ne moreš 
izkusiti iz domače dnevne sobe. Je odlična 
priložnost, kako lahko v sicer varnem zavetju 
študentske rutine izkusiš, kako živijo ljudje 
izven tebi znanega okolja. Fakultete, še bolj 
pa študentska društva in organizacije, prav 
v ta namen organizirajo ogromno družabnih 
dogodkov: od nepozabnih mednarodnih 
kulinaričnih večerov, kjer se lahko ponašaš s 
svojimi kuharskimi sposobnostmi ali pa samo 
preizkušaš jedi s povsem različnih koncev 
sveta, do delavnic, kjer se lahko pobližje 
seznaniš z navadami in običaji svojih sošolcev.

Mednarodni odbor Zveze ŠKIS
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100-LETNICA	UNIVERZE	V	LJUBLJANI
Začetki visokošolskega izobraževanja segajo v leto 1704, ko so Jezuiti ustanovili 
stolici za logiko in cerkveno pravo. Leta 1705 so ustanovili še stolico za fiziko 
in matematiko, leta 1766 pa stolico za mehaniko. Prva prava univerza je bila 
ustanovljena leta 1810, v času Ilirskih provnic, pod imenom Écoles centrales. 
Na žalost univerza ni obstajala dolgo in je bila leta 1813, ko je območje 
Slovenije prišlo pod Avstrijsko oblast, ukinjena. Zaradi neugodnih političnih 
razmer prava univerza ni bila ustanovljena vse do začetka 20. stoletja. 

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena 
23. julija 1919, ko je regent Aleksander 
Karađorđević podpisal »Zakon o Univerzi 
Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v Ljubljani«. Danes se univerza imenuje 
Univerza v Ljubljani. Njene ustanovne članice 
so bile tedanje fakultete. Teh je bilo pet: 
Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, 
Pravna fakulteta, Tehniška fakulteta in 
Teološka fakulteta. Univerza v Ljubljani 
rojstni dan praznuje 3. decembra. Leta 
1919 je na ta dan v tedanji deželni zbornici 
Kranjskega deželnega dvorca slavist dr. Fran 
Ramovš predaval o historični gramatiki 
slovenskega jezika. V časopisu Slovenski 
narod so dogodek opisali z naslednjimi 
besedami: »In napočil je dan 3. decembra 
1919, zgodovinski dan za vse Slovence, za 
vso Jugoslavijo, ki ga je naklonila velika doba 
našemu malemu narodu, da nam je ustvarila 
v naši svobodi tudi naše ognjišče znanosti, 
vede in kulture, dan, ko je naša akademska 
omladina, zbrana v deželni zbornici poslušala 
od 9-ih do 10-ih dopoldne prvo predavanje 
v pravkar ustvarjeni slovenski univerzi«. Prvi 
rektor Univerze v Ljubljani je bil slovenski 
matematik Josip Plemelj.
Prvo študijsko leto se je na Univerzo v 
Ljubljani vpisalo 942 študentov. Od tega jih je 
kar 914 bilo moških, kar je bilo v tistih časih 
običajno. Zanimivo je, da je bil prvi doktorski 

naziv na Univerzi v Ljubljani podeljen 
ženski. Prejela ga je Ana Mayer leta 1920 
za disertacijo z naslovom »O učinkovanju 
formalina na škrob«.

Letos je Univerza v Ljubljani praznovala 100 
let od ustanovitve. Danes jo sestavlja 23 
fakultet in 3 umetniške akademije. Univerza  
nudi študij na vseh področjih – naravoslovlje, 
družboslovlje, humanistika, tehnika, 
medicina in umetnost. Vsako leto je vpisanih 
skoraj 40 000 študentov, od tega 24 000 na 
dodiplomskih in 16 000 na podiplomskih 
programih. Danes spada ljubljanska univerza 
med 3 odstotke najboljših univerz na svetu.
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Pod univerzo spadata tudi dve knjižnici – 
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) in 
Centralna tehnična knjižnica (CTK). NUK je 
nacionalna knjižnica Republike Slovenije in 
največja knjižnica v državi. Knjižnica hrani 
preko 2.5 miljona zapisov.

Luka Pirker
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