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ČEBELN’AK
P U B L I K A C I J A

V mojem srcu je nemir
na jesenski ta večer,
tiho stopim sam čez prag,
grem v moj stari čebelnjak.
(Lojze Slak)
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ČEBELN'AK

V TEM ČEBELN'AKU SI LAHKO PREBERETE

AKTUALNO
>Z NOVELO ZViS ŠTUDENTJE DO VEČ PRAVIC, VISOKOŠOLSKI
PROSTOR PA ZA ZDAJ BREZ SISTEMSKIH REŠITEV (4,5)
>NA MARIHUANA MARŠU VEČ TISOČ MLADIH SPOZNAVALO
KULTURO KONOPLJE (6,7)
>ŠTUDENTSKA KRVODAJALSKA AKCIJA ČASTIM POL LITRA! PO
NOVEM KAR CEL MESEC (8)
>Z NOVELO
ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU VEČ PRAVIC
ŠTUDENTOM (9)
PRAZEN ŽELODEC(10,11)
TRENIRAJMO MOŽGANE (12,13)

www.krs-klub.si
www.facebook.com/klubradovljiskihstudentov
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KLUB RADOVLJIŠKIH ŠTUDENTOV

NASLOVNICA

www.prlekija-on.net
AVTORJI PRISPEVKOV

Peter Podlogar
Martin Krivec
Jaka Rakovec
IZDAJATELJ

Klub radovljiških študentov
ODGOVORNA UREDNICA

Lara Nemeček
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ČEBELN'AK - AKTUALNO

Z novelo ZViS študentje do več pravic,
visokošolski prostor pa za zdaj brez
sistemskih rešitev
Na študentski organizaciji Slovenije v predlagani noveli
Zakona o visokem šolstvu (ZViS) pozdravljamo predvsem
ukrepe, ki prinašajo več pravic študentom- to je trajanje
statusa študenta ob diplomiranju in večja vključenost v
bolj demokratično vodenje visokošolskih zavodov.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je
oktobra 2015 oblikovalo delovno skupino za pripravo
novele ZViS, kjer smo bili zastopani deležniki v visokem
šolstvu. Kljub zahtevam ŠOS, da se prenove visokošolske
zakonodaje lotimo sistemsko, se zavedamo nujnosti
implementacije rešitev na prioritetnih področjih, zato smo
konstruktivno pristopili k pripravi novele, hkrati pa od MIZŠ
zahtevali obljubo, da se nemudoma po sprejemu novele
lotimo tudi izziva priprave sistemskega prenovljenega ZViS.
Novela, ki je trenutno v javni razpravi, prednostno ureja
področja internacionalizacije, financiranja in kakovosti. Ob
tem pa se dotika tudi vprašanja demokratizacije javnih
univerz ter pravic študentov.
Na ŠOS z veseljem pozdravljamo spremembo, s katero se
bo študentom po diplomiranju (na 1. stopnji) omogočilo,
da obdržijo status študenta do izteka študijskega leta, torej
do konca septembra. S tem se jim omogoča socialno varno
obdobje med diplomo in nadaljevanjem študija (ali
zaposlitvijo), prav tako pa se razbremenijo tudi visokošolski
zavodi, ki so se zdaj pogosto spopadali z goro postopkov,
povezanih z zaključkom študija (pregledi diplom, zagovori
…), s katerimi so študenti pogosto odlašali prav do
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Nadstandardno stalno pripravljen minister
Mramor bi si polnil žepe na račun
študentov
V okviru javne razprave o noveli Zakona o visokem šolstvu
(ZViS) je na ministrstvo prispelo okoli 40 prispevkov s strani
različnih deležnikov - posameznikov ali organizacij - ki
sooblikujejo visokošolski prostor, med drugim tudi
Ministrstva za finance (MF). Na Študentski organizaciji
Slovenije (ŠOS) pričakujemo, da se bo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) do prejetih
predlogov opredelilo na sestanku delovne skupine za
pripravo novele prihodnji teden. Glede na vse varčevanje,
ki je že bilo naloženo na pleča študentov pa pričakujemo,
da bo MIZŠ jasno zavrnilo predloge MF, ki gredo v smeri
uvajanja in višanja šolnin študentom. Predlog MF pa
razumemo kot še eno idejo ministra Mramorja, kako po
“inovativni” poti do sredstev, ki bodo “inovativno” izplačana
“stalno pripravljenim” in “nadstandardno požrtvovalnim”
vodstvenim delavcem oz. pripadnikom akademskih elit.
Ljubljanska Ekonomska fakulteta je denimo poskušala
prilive dvigniti tudi z uvajanjem t. i. nadstandarda ter 600%
dvigom vpisnin, kar so po mnenju ŠOS “šolnine skozi
stranska vrata”.
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Na Marihuana maršu več tisoč mladih
spoznavalo kulturo konopljo
21. aprila je na ljubljanskem Študentskem kampusu
potekal 12. tradicionalni Marihuana marš, ki ga organizira
ŠOU v Ljubljani. Njegovi začetki segajo že v leto 2002.
Letos je dogodek potekal v obliki festivala kulture konoplje.
Festival je potekal med 15. uro in polnočjo obiskalo
približno 4000 udeležencev. Nadaljevalo se je v Klubu K4,
kjer je potekal After party Marihuana marš.
V času festivala so potekala tudi tri predavanja, ki smo ga
pripravili v sodelovanju z Odborom za konopljo. Na prvem
predavanju O zeliščarstvu in represiji je Klemen Piber
(Društvo SKSK) poudaril, da je konoplja izredno učinkovito
zdravilo, vendar se je žal znanje o njej izgubilo, čeprav nas
varuje že od vedno. Drugo predavanje je vodila Tanja
Cvetrežnik (Hopla-konoplja), ki je osvetlila področje
uporabe industrijske konoplje. S sabo je pripeljala še
gostjo Leo, ki je dvakrat preživela raka na dojki. V procesu
zdravljenja s kemoterapijo si je pomagala s konopljo, za
katero pravi, da ji je “ta čudežna roža pomagala k
izboljšanju življenja”. Na zadnjem iz serije predavanj je
Gregor Zorn (civilna iniciativa Zbudimo.se), nutricionist in
biolog, predstavil konopljo kot rastlino in vse možnosti
njene uporabe. Konoplja je namreč rastlina, ki ima veliko
zdravilnih učinkov ob primernem doziranju - med drugim
zmanjšuje raven anksioznosti, število rakavih celic in
pomaga pri nespečnosti. Predstavil je najprimernejšo
uporabo konoplje: kako jo uživati, da deluje zdravilno ter
kakšna je primerna doza, da dosežemo primerne rezultate.

KLUB RADOVLJIŠKIH ŠTUDENTOV

5

6

ČEBELN'AK - AKTUALNO

Študentska krvodajalska akcija Častim pol
litra! po novem kar ves mesec
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) s svojimi
organizacijskimi oblikami že tradicionalno izvaja
vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo “Častim pol
litra!”. Projekt je bil prvotno zasnovan kot vseslovenski
študentski krvodajalski teden, a je kmalu prerasel ta okvir
in posamezne akcije so se izvajale čez ves mesec. Ker je
zanimanja za krvodajalstvo med študenti čedalje več - v
okviru jesenske krvodajalske akcije oktobra 2015 smo s
1.382 krvodajalci podrli študentski krvodajalski rekord smo se odločili akcijo razširiti kar na ves mesec. Aprila bo
tako možno na različnih lokacijah po Sloveniji darovati kri.
Sicer je letošnji svetovni dan zdravja posvečen sladkorni
bolezni, zato tudi študentske organizacije pripravljamo
različne aktivnosti, ki spodbujajo in promovirajo zdrav
življenjski slog.
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Z novelo Zakona o visokem šolstvu več pravic
študentom
Osrednja točka obravnave je bila novela Zakona o visokem šolstvu
(ZViS). Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) je med pripravo
novele uspelo izpogajati nekaj pozitivnih sprememb za študente.
Izpostavljamo predvsem možnost ohranitve statusa po
diplomiranju - do konca študijskega leta. Prav tako nas veseli, da
smo bili uspešni pri pogajanjih glede šolnin na način, da redni
študij še vedno ostaja brezplačen, tudi v dodatnem letu, poleg
tega pa po novem študentom ne bo več treba plačevati za t. i.
nadstandardno izvedbo. Odpirajo se tudi možnosti za sistemsko
financiranje doktorskega študija. Poleg naštetega pa novela
zakona študente tudi aktivneje vključuje v akademsko skupnost.
Udejanjili smo tudi prizadevanja za boljšo skrb za zdravstveno
preventivo študentov. Še vedno pa je osrednje prizadevanje ŠOS
čimprejšnja priprava celovito in sistemsko prenovljenega
visokošolskega zakona.
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Solata iz bučk
Sestavine:
bučke – manjše
sol
jabolčni kis – lahko tudi sok limone
olivno olje
česen
peteršilj
Postopek:
Bučke operemo, prerežemo na pol in jih na hitro pokuhamo
(cca. 10 minut) v osoljeni vodi.
Kuhane odcedimo, ohladimo in narežemo na manjše
koščke.
Sesekljamo peteršilj in česen potresemo po bučkah,
dodamo olje in kis ter narahlo premešamo. Po potrebi še
dosolimo.
Najboljše so malo ohlajene, vsaj eno uro v hladilniku.
Odlično se
priležejo kot
priloga skoraj
vsem jedem, ali
pa kot lahka
večerja s kosom
polnozrnatega
kruha.
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Bananino– čokoladni shake
Sestavine:
2 banani
2 žlici nutelle
3 dl hladnega mleka
malo cimeta
Postopek:
Banani, žlici Nutele in mleko zmešamo, da bo masa tekoča,
ampak ne preveč. Na koncu dodamo malo cimeta in
postavimo za eno uro v hladilnik.
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ČEBELN'AK - TRENIRAJMO MOŽGANE
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