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UVODNIK 

Ta številka je prav posebej namenjena vsem vam, ki se v iskanju najboljših in/ali najbolj zabavnih 

brežin biologije ozirate najbolj daleč, kar lahko v našem primeru sploh ni tako oddaljeno – čez mejo 

se pride hitro.  

Študentje biologije smo vzgajani v ljubezni do vseh mogočih mehanizmov, ki postanejo še enkrat 

tako komplicirani, če jih pogledaš še malo bolj od blizu, in ponosnemu zavedanju pomembnosti 

ohranjanja našega okolja, ki je v od človeka zravnani Evropi precej iskano in vedno bolj spoštovano 

stanje okolja. Hkrati z navdušenjem nad biologijo pa so nam kot Slovenskim študentom biologije 

vcepili tudi globoko nejevero v pravičen svet, ki ti v zameno za pridnost in navdušenje omogoči 

službo, po možnosti tako, v kateri bi lahko nekako uporabili vsaj kaj od tega, kar se v študentskem 

zanosu uspemo naučiti.   

Skratka, že v prvem letniku bodočim biologom bolj izkušeni razložijo, da jih čaka ena od treh 

scenarijev: nekakšna (po opisih dokaj sanjska) služba v tujini, delo za nekim pultom v Sloveniji 

(pregovorno je to McDonald's, toliko, da veste o čem govorim) ali pa ti nebo pade na glavo in 

nekako dobiš biološko službo. Potem mine nekaj let in nekoliko starejši kolegi, ki si jih kot 

izkušene študente spoznal na začetku študija, počasi magistrirajo – in poglej, poglej, obupani iščejo 

službo, nekateri so izginili čez mejo, kjer slišimo imajo službo ali še malo študirajo, spet tretji 

delajo v podjetjih bližnjih in daljnih znancev ali sorodnikov. No, ne pozabimo na tiste, za katere 

vsake toliko slišimo, da delajo na Leku® ali so dobili status mladega raziskovalca.  

Kako se torej lotiti tega vprašanja naše prihodnosti? Študij v tujini je pogost odgovor – glede na te 

bojda sanjske službe v tujini in precej širšo izbiro usmeritev znotraj biologije, ki jo ponuja, celo 

logičen. In stare modrosti nam pravijo, da več kot znaš, več veljaš, bolj sodobni izreki pa izraz 

izkušnja nadomestijo z referenco, kar je v današnjem svetu tisto, kar šteje.  

Tokratni uvodnik bi zaključila nekako v zraku…zdi se mi namreč, da je velik del študentov, ki 

zaključujejo študij, nekako v tem stanju – nekakšna panika, ki je posledica dejstva, da prav nič ni 

gotovega, ne glede na to kako pridno študiraš, kaj šele kako entuziastičen si glede biologije. In 

paniko spremlja prijetno pričakovanje, želje in ideje, ko so študij in neskončni učbeniki vedno bolj 

podobni dejanskim biološkim problemom. Zato v zraku: konec koncev je res, da smo vsak posebej 

tisti, ki moramo izbrati, s čim se ukvarjati iz dneva v dan in nekako se zdi, da so študentska leta tisti 

čas, ko se je treba take stvari odločiti. Pravijo, da nam je odprt in ponujen svet… karkoli si že o tem 

mislite, je res, da kar nekaj možnosti obstaja. Tu smo le poskušali zbrati nekaj izkušenj in pogledov 

na to temo od študentov biologije, ki so že pogledali, kako se študira drugje. 

 

Ana 

  



 

KAKO KORISTNO PREŽIVETI 
SVOJ PROSTI ČAS? 

Nina Erbida 

Mladi v Slovenskem odonatološkem društvu 

smo se odločili, da usodo vzamemo v svoje 

roke. Seveda ne moremo na svojo prihodnost 

vplivati brezpogojno, vendar pa se zavedamo, 

da le z razvijanjem lastnih interesov in 

ustvarjanjem projektov, ki veselijo nas, ter 

aktivnostjo in NE pasivnostjo bogatimo svoje 

znanje, izkušnje in seveda tudi poznanstva. Ker 

vemo, da je v današnjih časih težko in so 

možnosti omejene, smo se še bolj trdno 

odločili početi tisto, v čemer uživamo.  

Zakaj ne bi svojega prostega časa preživeli 

koristno, pri čemer pa se moramo zavedati, da 

to ne pomeni težaškega dela, zatirajočih 

obveznosti in dolgčasa, ki nas prežame že ob 

omembi besede koristno. Vsak se rodi z 

mnogimi talenti in sposobnostmi, ki pa 

potrebujejo razvijanje in negovanje. Zato 

običajno tekom življenja večino izgubimo. V 

resnici se človek lahko marsičesa priuči tudi 

kasneje v mladosti, celo tekom odraslega 

življenja. Seveda pa bi bilo neizmerno lažje in 

bolj učinkovito, če bi se temu posvetili že od 

rojstva. Na to vplivajo naši starši in širša 

družina, vrtec, nato šola in prijatelji. Kljub 

temu pa ni nikoli prepozno. Sama sem se 

zanimanja za naravo zavedla komaj na faksu 

in nisem 

imela 

praktično 

nobenega 

znanja 

izven 

tega, kar 

nas učijo 

v našem 

rigidnem 

šolskem 

sistemu. 

Pri izbiri 

študija sem imela več sreče kot pameti, kar 

tudi brez težav priznam. Študij biologije se je 

izkazal za nekaj najboljšega, kar se mi je 

zgodilo. Tu sem se našla. Tu sem se 

razcvetela. Zato bi rada svoje razodetje širila 

naprej in motivirala druge, da bi doživeli kar 

sem jaz.  

Zaradi občutka, da sta mi bila podarjena ta 

sreča in občutek izpolnjenosti, sem se 

zakopala v delo. To ne pomeni, da so bile 

moje ocene na biologiji blesteče ali da nisem 

imela prostega časa. Iz kupa dela, ki sem si ga 

naložila, sem vedno lahko ušla k prijateljem in 

lenarjenju. Včasih je trajalo prav dolgo. 

Vendar nikdar nisem dosegla takšnega občutka 

izpopolnjenosti, namena in koristnosti kot 

takrat, kadar sem svoj čas namenjala kačjim 

pastirjem in našemu društvu. Preko 

opazovanja teh pisanih letalcev sem se naučila 

več kot na predavanjih, pri sodelovanju v 

projektih sem se naučila več o ljudeh in 

sodelovanju. To je moja odskočna deska. 

Občutku 

izpopolnjenost

i, razumevanja, 

prijateljstva, 

svobode in 

zaupanju v 

lastne 

sposobnosti 

lahko dodam 

tudi bogate 

reference in 

poznanstva.  
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Najbolj recentni projekt, ki smo 

ga z združenimi močmi tako s 

starejšimi in bolj izkušenimi kot 

tudi z mladimi študenti, ki šele 

spoznavajo ta čarobni svet 

izvedli, je bil Kačji pastirji 

Ljubljane. Kaj je lažjega kot 

sprostitev ob bližnjem potoku po 

faksu ali obisk mlake na poti na 

žur. Tudi Ljubljana je polna 

življenja, ki ga je vredno 

raziskovati, še posebej, kadar 

nimamo časa ali denarja za 

celodnevne izlete nekam daleč. 

Tako smo s pomočjo STIKS-a, ŠOU v 

Ljubljani, Študentskega sveta Biotehniške 

fakultete in Študentske organizacije 

Biotehniške fakultete ter Oddelka za biologijo, 

ki nam je občasno nudil prostor, izvedli 

obsežen projekt. Vključeval je tako terenske 

dneve k bližnje ležečim vodnim telesom kot 

tudi predavanja, ustvarjalne delavnice in 

bralne krožke, kjer smo se seznanili z iskanjem 

in branjem znanstvenih člankov. V sklopu 

projekta smo želeli študentom ponuditi čim 

bolj celostni vpogled v organizacijo, izvedbo 

in pridobljeno kot tudi potrebno znanje za 

izvedbo takšnih raziskav. Seveda se bomo 

poklicno ukvarjali z različnimi področji, 

vendar pa je biologija znanost o naravi, ki bi 

torej vsakega, ki se je odločil za takšen študij, 

morala zanimati. Pa je res tako? 

Žal je bila udeležba mladih na naših 

aktivnostih manj kot zadovoljiva. Tako pa je 

tudi pri marsikateri drugi takšni aktivnosti. 

Sprašujem se, ali se zdijo povprečnemu 

študentu žuželke nezanimive ali jim 

primanjkuje motivacije za izobraževanje izven 

šolskih klopi. Podobne aktivnosti obstajajo za 

praktično vsak vidik naravoslovja, vendar je 

udeležba skoraj vedno neznatna v primerjavi z 

številom ljudi, ki se na takšno področje 

vpišejo. Vsakega od nas zanimajo druge stvari, 

vendar pa v njih lahko blestimo le v primeru, 

da svoje sposobnosti razvijamo celo življenje. 

Če želimo biti najboljši na področju, ki nas 

zanima, moramo iz svojega interesa narediti 

hobi in mu posvetiti svoje življenje. Naj vam 

bo ta članek v spodbudo in motivacijo, ki jo še 

kako potrebujemo pri uresničevanju naših 

ciljev. 

 

Pol leta v deželi tam spodaj 

Timotej Turk Dermastia 

Če bi želel svojo izkušnjo opisati brez 

stereotipov, bi bila naloga zelo težka. 

Avstralija, dežela, ki se ji (z razlogom) pravi 

tudi dežela tam spodaj, me je od nekdaj 

fascinirala zaradi svoje oddaljenosti, 

specifičnosti podnebja in nasploh precej 

neobičajnih pogojev za življenje. Kot biologu 

mi je seveda ta fascinacija še večja zaradi 

edinstvene biologije, ki na tem oddaljenem 

kontinetu uspeva. Vrečarji, stokovci, 

strupenjače, krokodili, morski psi, številne 

vrste ptic in stara gondvanska flora s sagovci, 

banksijami in evkalipti so samo del tega 

edinstvenega sestoja. Ko sem se januarja 2013 

odločal, kam bi se odpravil na izmenjavo v 

tretjem letniku študija, sem imel samo eno 

idejo. Nekam, kjer je topleje kot doma in kjer 

je ocean, v katerem bi lahko surfal. Tako sem 

se odločil za erasmus na Portugalskem. Potem 
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pa me je kolega Primož Gams opozoril na 

mail, ki je prišel z Univerze za razpis 

dodiplomskih izmenjav v Avstraliji. Izmenjave 

so v sklopu tako imenovane avstralsko-

evropske mreže, ki povezuje nekatere 

evropske in tudi avstralske univerze in v kateri 

sodeluje tudi Univerza v Ljubljani. Primožu 

sem še danes zelo hvaležen za opozorila, kajti 

razpis se je iztekel v treh dneh odkar sem mail 

dejansko videl. Tako sem na hitro zbral vse 

papirje in se prijavil bolj kot ne za hec, ker 

sem bil na Portugalsko že izbran. Vse, kar sem 

potreboval za prijavo, je bilo povprečje nad 

8.0 in dobro motivacijsko pismo v angleščini, 

kasneje pa je bilo treba priložiti tudi rezultate 

testa iz znanja angleščine. Na voljo je bilo več 

univerz, ki sem jih moral razporediti po 

prioriteti. Na prvo mesto sem dal univerzo 

Edith Cowan v Perthu na zahodni obali, na 

katero sem bil tudi sprejet. Mnogi so me 

vprašali, zakaj ravno Perth, ki velja za najbolj 

odročno mesto v Avstraliji in je poleg 

Honoluluja na Havajih tudi najbolj oddaljeno 

milijonsko mesto od naslednjega milijonskega 

mesta na zemljevidu. Slovi po rudarstvu in 

kmetijstvu in je zato tudi prestolnica 

avstralskih »redneckov« ali, kakor jim pravijo 

Avstralci, »bogans«. Odločitev pravzaprav ni 

bila težka.  

 

Kot biologa me je zanimala predvsem narava 

in Perth je mesto v Zahodni Avstraliji, ki je od 

vseh Avstralskih zveznih držav najmanj 

poseljena in ima tudi največjo površino (velika 

je za pol Evrope, ima pa 2 milijona in pol 

prebivalcev). Vedel sem, da je Perth mesto, ki 

živi v sožitju z naravo in oceanom, in je bil 

zato zame najbolj zaželena destinacija. Poleg 

tega pa slovi tudi po najboljši klimi, saj poleti 

praktično ne dežuje (februarja in marca nisem 

videl niti enega oblačka), pozimi pa 

temperature ne padejo pod 15 stopinj. 

Dejansko se vidi, da je mesto umeščeno sredi 

divjine, saj so se v parku za univerzo, kjer sem 

tudi stanoval, prosto sprehajali kenguruji, 

emuji, kljunati ježki, da o kačah ne govorim, 

ko pa sem šel surfat na bližnjo plažo, pa ni bila 

redkost, da so me pri surfanju pozdravili 

delfini, morski levi, enkrat je mimo priplaval 

celo kit in pa vsem strašni beli morski pes 

(ampak takrat nisem bil v vodi).  

Stanoval sem v študentskem domu, čeprav 

je bilo to naselje tridesetih hiš v kampusu. 

V vsaki hiši nas je živelo šest. Od 

predavalnice sem imel dve minuti hoje, 

tako da sem veliko privarčeval na času in 

tudi denarju, saj mi ni bilo treba koristiti 

javnega prevoza, med predavanji pa sem 

lahko šel domov na malico ali kosilo in 

nisem po nepotrebnem zapravljal denarja 

v lokalih. Res pa je, da je nastanitev v 

študentskem domu precej draga, vendar mi za 
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to izbiro ni bilo niti najmanj žal, ker v končni 

fazi z lastnim stanovanjem, ki bi si ga mogel 

deliti z drugimi, ne bi zares privarčeval zaradi 

prevoza, hrane in stroškov, ki so v Avstraliji 

izjemno dragi. Ker sem bil v Avstraliji samo 

pet mesecev, pa v tem času ne bi imel veliko 

možnosti spoznati novih ljudi in prijateljev, 

ker je samih predavanj in vaj izjemno malo. V 

študentskem domu pa sem imel od trenutka 

prihoda nove cimre in prijatelje, tako da sem 

se v roku enega tedna že zelo vklopil.  

 

 

Študentski dom je tudi zelo internacionalen in 

veliko študentov na izmenjavah ali pa rednem 

študiju iz tujine živi tam, tako da sem imel še 

precej stika z Evropo, kar mi je včasih zelo 

pasalo, saj Avstralci včasih niso najboljša 

družba. Sicer pa so zelo odprti, zabavni in zelo 

samosvoji, česar jim ne moremo zameriti. So 

sami na ogromnem kontinetnu, ki je v glavnem 

ena sama velika puščava, in ljudje, ki tam 

živijo, morajo biti prav tako posebni. V Perthu 

sicer živi veliko Slovencev, predvsem mladih, 

ki so šli s trebuhom za kruhom. Nekaj sem jih 

že poznal, ko sem prišel tja, in oni so me 

nekako uvedli, da sem naredil prve korake po 

Avstralskih tleh. Sicer pa je življenje izjemno 

lahko in se, kot rečeno, v enem tednu že 

popolnoma znajdeš. Konec koncev je to ena 

najbolj razvitih in bogatih držav na svetu, kar 

se seveda tudi občuti na cenah. Avstralija, še 

posebej zahodna, je zelo draga država. V 

supermarketih so cene sicer bolj ali manj 

primerljive z evropskimi ali slovenskimi, 

nekateri izdelki, kot so ribe in meso, so včasih 

še cenejši, storitve in hrana v restavracijah in 

lokalih pa so neprimerno dražje. To sem vedel, 

zato sem si že prej priskrbel štipendijo za 

študijske obiske študentov v tujini Javnega 

sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki mi 

je precej pomagala, a še zdaleč ni bila dovolj. 

V Avstraliji sem tudi delal kot dostavljalec 

rumenega tiska. Plače so izjemne in za to 

službo sem prejemal okoli 100$ na teden za 6 

ur dela, kar je dovolj za hrano in še mogoče 

kakšno pivo ob koncu tedna v lokalu. A brez 

prihrankov od prej in pomoči staršev ne bi šlo, 

saj že letalska karta do Pertha stane vsaj 

1000€, najemnine pa se vrtijo okoli 600€ na 

mesec. 

 

Sam študij v Perthu mi je bil izjemno všeč. 

Čeprav univerza Edith Cowan ni zelo priznana 

univerza, predvsem zato, ker je relativno nova,  
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je sistem in plan dela zelo na nivoju, 

definitivno pa mi je bolj všeč kot sistem doma. 

Predavanj in vaj ni veliko. Vsega skupaj sem 

imel 10 ur organiziranega poučevanja na 

teden. Delal sem 4 predmete, od tega so mi 3 

priznali tudi v Ljubljani. Pri vsakem predmetu 

vsak teden dobiš nalogo, ki jo moraš do 

naslednjega tedna izpolniti. Te so v obliki 

seminarjev, znanstvenih člankov, nastavitev 

poskusov, internetnih testov ipd. Za vse naloge 

si ocenjen brez možnosti poprave. Ocene so v 

obliki odstotkov, ki se pripišejo končnemu 

odstotku. Na koncu leta je izpit, ki je vreden 

od 40 do 50%, vse ostalo so odstotki, 

pridobljeni z nalogami. Na ta način se 

ogromno naučiš in si prisiljen sproti delati in 

sodelovati, če se želiš boriti za dobro oceno, ki 

pa jo je tu zelo težko dobiti. V Sloveniji dobiti 

10 ni nič posebnega, tam pa je treba pošteno 

garati za desetko, pa še to včasih ne uspe, saj 

ni popravnih izpitov in včasih ne veš točno, 

kaj profesor od tebe zahteva. Ocene, ki sem jih 

prinesel domov, so bile zato malo slabše, kot 

bi jih verjetno imel v Ljubljani, a znanja je bilo 

verjetno veliko več, saj se mi zdi, da sem se v 

5 mesecih naučil toliko kot prej v dveh letih in 

pol. 

Perth je sijajno mesto. Čeprav ima skoraj 2 

milijona prebivalcev, deluje bolj zaspano od 

Ljubljane, življenje se odvija počasi, vse se 

vrti okoli plaže, športa in sprehodov po parkih, 

naravnih ali umetnih. Ljudje radi jedo in pijejo 

v parkih, si prirejajo piknike in nasploh 

uživajo v odlični klimi. Mislil bi, da te tak 

tempo uspava in da postaneš neproduktiven, 

kar se tiče študija, a ravno ta sproščenost in 

veliko časa za rekreacijo in počitek sta mi dala 

elan, da sem se še bolj posvetil faksu in 

stvarem, ki so me zanimale. 5 mesecev je 

minevalo počasi, ravno zato, ker sem imel 

veliko časa. Živel sem praktično na faksu in 

moja celotna družba je bila iz študentskega 

naselja, tako da se ni bilo treba preveč 

premikati, razen zjutraj ali zvečer, ko sem šel  

surfat na plažo ali pa v telovadnico v kampusu 

na igro nogometa, košarke ali avstralskega 

nogometa. Za tiste, ki so jim blizu ocean, 

sprehodi v naravi, nova prijateljstva, rekreacija 

vseh oblik, izjemna biologija kontinenta in 

novi izzivi, ki jih prinašajo podnebne 

spremembe Avstraliji in ljudem, ki v njej 

živijo, je  Avstralija definitivno dobra izbira za 

študij, delo ali življenje. Edina pomanjkljivost, 

ki jo ima, je dejstvo, da je daleč. Zares daleč. 

In zares spodaj. 

 

Intervju: Doc. dr. Primož Zidar, 
koordinator Erasmus 

programov na oddelku za 
biologijo 

S koordinatorjem na Oddelku za biologijo se je 
pogovarjala Maša Zupančič 

Na našem oddelku vas med drugim 

poznamo tudi kot koordinatorja 

Erasmus izmenjav. Kako dolgo že 

opravljate to vlogo in zakaj ste se jo 

odločili prevzeti? 

Delo oddelčnega Erasmus koordinatorja 

opravljam peto leto. Vloga mi je bila 

ponujena in sem jo sprejel. 

Glede na vaše delo se zdi, da vas 

sodelovanje s tujino precej zanima. Ste 

imeli tudi sami v svojih študijskih letih 

kakšno izkušnjo čez mejo? Če je odgovor 

ja; kje ste bili in kaj ste od tega odnesli? 

Sam sem imel z delom in študijem v tujini 

dve dobri izkušnji. Tri mesece sem bil v 

Odenseju na Danskem, tri mesece pa v 

Amsterdamu na Nizozemskem. Izkusil sem 

delo v dveh različnih laboratorijih in 

spoznal njihov način študija. V obeh 

primerih je bila zelo pozitivna izkušnja. 

Ostala so prijateljstva in kontakti na 

strokovni in osebni ravni. 
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Seveda se ne morem izogniti nekaterim 

tehničnim vprašanjem o samem poteku 

prijave na izmenjavo. Razpis za 

naslednje študijsko leto je sicer že 

zaključen, vendar so te informacije lahko 

koristne za študente, ki o odhodu v 

tujino razmišljajo čez leto ali dve; koliko 

časa pred samo izmenjavo moramo 

začeti urejati vse potrebno za 

prijavo? Katere dokumente 

moramo pridobiti? 

Prijava na izmenjavo se ne začne z 

oddajo vloge. Ko odločitev za 

izmenjavo dozori, je potrebno 

izbrati ustrezno fakulteto glede na 

stopnjo študija in študijski program. 

Na naši fakulteti velja pravilo, da je 

potrebno predmete, ki so pri nas 

obvezni, nadomestiti z vsebinsko 

ustreznimi v tujini. Pri izbirnih 

predmetih imate več svobode in 

lahko izberete tudi vsebine, ki jih 

doma pogrešate. Iz seznama 

sklenjenih bilateralnih pogodb 

naredite najprej listo prioritetnih 

univerz, nato pa preučite njihove 

študijske programe, vsebine 

predmetov in termin izvedbe. 

Pogledate, v katerem jeziku se 

predmeti izvajajo, in ali je potrebno 

izpolnjevati katere dodatne pogoje 

npr .nekatere univerze zahtevajo 

mednarodno veljavna potrdila o 

znanju angleškega jezika; nekatere 

fakultete nudijo v angleškem jeziku 

le programe 'master' študija,… Če 

 univerza zadosti tudi vsem drugim 

vašim kriterijem, izpolnite prijavo, 

dodate izpis ocen (ki ga izda referat 

na BF), motivacijsko pismo in 

ostalo, kar zahteva razpis. Ker za 

isto univerzo lahko kandidira več 

študentov, imejte vedno tudi »plan 

B« in tudi »C«. Informacijo o pogojih 

za prijavo, zahtevanih dokumentih in rokih 

najdete na spletni strani fakultete 

(mednarodna dejavnost/aktualni razpisi). 

Izbrane študente nato naša fakulteta 

nominira za izmenjavo; to pomeni, da 

partnersko univerzo v tujini obvesti o vaši 

prijavi. 
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Partnerska univerza vas nato osebno 

kontaktira po e-pošti in vas obvesti o 

pogojih in rokih do kdaj morate poslati 

zahtevane obrazce. Ti obrazci so 'Learning 

agreement for studies', potrdilo o znanju  

jezika, potrdilo o opravljenih izpitih idr.. 

'Learning agreement for studies' je 

tristranska pogodba, ki jo študent pripravi v 

soglasju z menoj, nato pa pošlje v potrditev 

na izbrano univerzo v tujini. Priprava tega 

dokumenta zahteva kar nekaj časa zato z 

njo ne smete odlašati.  

Koliko mest za Erasmus izmenjave se 

letno razpiše za biologe? Kateri so 

kriteriji, po katerih se izbira kandidate 

in ali je veliko takih, ki se prijavijo, pa 

možnosti izmenjave ne dobijo? Se lahko 

v primeru, da za biologe ni dovolj mest, 

prijavimo tudi na razpis za katero drugo 

sorodno smer na Biotehniški fakulteti? 

Število izmenjav je vezano na število 

mesecev, ki so določeni v podpisanih 

bilateralnih sporazumih s partnerskimi 

univerzami. Če je sporazum podpisan za 2 

študenta za 12 mesecev pomeni, da 

partnerska univerza sprejme dva študenta, 

sakega za 6 mesecev ali pa enega za 12 

mesecev. Vsota mesecev ne sme presegati 

dogovorjenega števila. Oddelek za biologijo 

ima sklenjenih 20 sporazumov za skupaj 

več kot 220 mesecev. To pomeni, da lahko 

do leta 2021, za kolikor so sporazumi v 

okviru programa Erasmus+ podpisani, v 

tujino odide vsaj 36 študentov letno, vsak za 

6 mesecev. Poleg tega pa lahko študentje 

izkoristijo tudi katerikoli drugi sporazum 

sklenjen na Biotehniški fakulteti. Trenutno 

je ponudbe več kot je letne realizacije. 

Kriteriji za izbor so določeni z razpisom in 

dopolnjeni s sklepom Biotehniške fakultete. 

Objavljeni so na spletni strani fakultete 

(mednarodna dejavnost/aktualni razpisi). 

Do sedaj so na izmenjavo lahko odšli vsi, ki 

so se prijavili. Vendar že v letošnjem letu 

lahko pričakujemo tudi omejitve, če bo 

zanimanje preseglo finančne okvirje. 

Je med biologi na splošno veliko 

zanimanja za Erasmus izmenjave? 

Katere destinacije so najbolj 

priljubljene? Je kakšna država, ki še 

posebej »slovi« po dobrih programih za 

biologe? 

Zanimanje za izmenjave se od leta do leta 

razlikuje. V lanskem študijskem letu je del 

študijskih obveznosti v tujini opravilo 16 

študentov, v letošnjem letu sta na izmenjavi 

le dva študenta, medtem ko sem prejel 11 

prijav za naslednje študijsko leto. 

Študentje se na izmenjave prijavljajo iz leta 

v leto bolje informirani, z izoblikovanimi 

cilji. Izbirajo univerze glede na kvaliteto 

(QS, Šanghajska lestvica), študijske 

programe in ne le glede lokacije. Hkrati se 

vedno bolj zavedajo obveznosti, ki jih študij 

v tujini prinaša, saj je v tujini potrebno 

uspešno opraviti izpite in zbrati ustrezno 

število kreditov. 

Večina univerz, s katerimi ima oddelek 

sklenjen sporazum, ima za biologe ustrezne 

študijske programe. Le nekaj je takšnih, ki 

so 'manj biološke' in so namenjene zlasti 

raziskovalnemu delu v okviru magistrske 

naloge. 

Lahko gremo študentje samo enkrat na 

izmenjavo ali lahko kombiniramo več 

izmenjav? Kako pa je ob vpisu na višjo 

stopnjo; se lahko ponovno prijavimo na 

izmenjavo? 
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V okviru programa Erasmus+ greste lahko 

na izmenjavo na vsaki stopnji študija (I. in 

II. stopnji ter na doktorskem študiju) v 

skupnem trajanju 12 mesecev na stopnjo 

študija. To pomeni, tudi večkrat na isti 

stopnji vendar skupaj ne več kakor 12 

mesecev. 

Poleg študijskih izmenjav pa 

program Erasmus razpisuje tudi 

prakse v tujini. Se lahko nekdo, ki 

je že bil na študijski izmenjavi, 

prijavi tudi na prakso? 

Seveda. Na katerikoli stopnji, vendar 

pa skupno trajanje mobilnosti 

(izmenjava + praksa) ne sme preseči 

12 mesecev na stopnjo študija. Na 

prakso lahko greste tudi še eno leto 

po zaključku študija. 

Ob prijavi na prakso mora študent 

sam poiskati podjetje, pri katerem 

bo usposabljanje opravljal. Se 

pogosto zgodi, da so študentje 

sprejeti na program, pa ne najdejo 

primernega podjetja in zato prakse 

ne morejo opravljati? 

Ob prijavi ni potrebno navesti termina 

prakse ali lokacije, zato je število 

prijav precej večje od realizacije. 

Poiskati podjetje ali inštitucijo v tujini 

je težko. Vendar pa je to lahko vaša 

prva izkušnja pred vstopom na trg dela po 

zaključku študija. Lažje je, če veste kaj želite 

delati. V pomoč so vam lahko predavatelji in 

mentorji na oddelku ali širše, ki sodelujejo z 

različnimi inštitucijami v tujini. 
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Ker pa je za študente denar vedno 

problem, nam zaupajte še kaj o finančni 

plati izmenjave; kako je z Erasmus 

štipendijo – jo prejme vsak, ki gre na 

izmenjavo? Od česa je odvisna njena 

višina? 

Finančno plat Erasmus izmenjav ureja 

Služba za mednarodno sodelovanje 

Univerze v Ljubljani. Aktualne informacije 

so dostopne na njihovi spletni strani 

(http://www.uni-

lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave

/program_erasmus_plus/erasmus_plus_izm

enjavni_studenti/). 

Finančna pomoč ni zagotovljena 

avtomatsko. Zanjo je potrebno zaprositi s 

spletno prijavo in naložiti zahtevane 

dokumente. Višina je odvisna od višine 

razpoložljivih sredstev in števila izbranih 

študentov. Zaenkrat je višina od 300 do 400 

€ mesečno, odvisno od destinacije. Poleg 

tega lahko prejmete še dodatek  80€ 

mesečno, ki ga podeljuje Sklad RS za razvoj 

kadrov in štipendiranje, vendar pod pogoji, 

ki so razpisani na spletni strani Univerze. 

Študenti s posebnimi potrebami ali 

študentje, ki prejemate državno štipendijo 

ali druge socialne transferje, lahko zaprosite 

še za dodatek k štipendiji. 

Imate kakšen nasvet za študente, ki se v 

prihodnosti odpravljajo na izmenjavo? 

Pred odločitvijo se dobro pozanimajte o 

programih, ki vam jih nudijo univerze v 

tujini in pogojih študija. Prav tako pride 

prav tudi kak nasvet študenta s tovrstno 

izkušnjo. 

Za konec pa še to: zakaj bi študentom 

priporočali Erasmus izmenjavo? 

Spoznali boste drugačen način študija in 

dela ter vrstnike iz različnih držav, ne le 

države gostiteljice. Če boste nad tujino 

navdušeni, se boste vrnili z novimi idejami 

in željo po spremembah, v nasprotnem 

primeru pa boste znali ceniti to, kar vam je 

na voljo doma. A Erasmus izmenjava ni le 

študij v tujini. Je življenska izkušnja, je 

prehod v zrelost. 

 

Naši študenti o svojih Erazmus 
izmenjavi 

Študente različnih letnikov na Oddelku za 

biologijo v Ljubljani, ki so se vrnili z Erasmus 

izmenjav v različnih državah, sem prosila, da 

mi odgovorijo na nekaj vprašanj o svojih  

izkušnjah s študijem in življenjem v tujini. Še 

enkrat hvala vsem za sodelovanje in prispevan 

slikovni material – vsi skupaj pa upamo, da bo 

vsem bodočim biologom, ki razmišljajo o tem, 

kako je študirati čez mejo, dalo malo občutka, 

o čem se odločajo.  

V kateri državi, na kateri fakulteti in kdaj 

si bil/a na Erazmus izmenjavi? 

David Škufca: Nizozemska, Amsterdam – 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Je ena od 

dveh večjih univerz v Amsterdamu (druga je 

University of Amsterdam). 1. semester 2. 

letnika MSc programa Ekologija in 

biodiverziteta, zimski semester (šolsko leto 

2015/16), ki tukaj traja od konca avgusta do 

konca januarja. 

Ana Tratnik:  Nizozemska, Amsterdam – 

University of Amsterdam (UvA). 1. semester 

2. letnika MSc programa Ekologija in 

biodiverziteta, zimski semester (2013/14), ki 

se začne 1. septembra in konča 30. januarja. 

Tjaša Pršin: Španija, Aliante – Universidad 

de Alicante (UA), 1. semester 3. letnika študija 

biologije, zimski semester (2014/15), ki tu 

traja od septembra konca januarja. 

  

http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_izmenjavni_studenti/
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_izmenjavni_studenti/
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_izmenjavni_studenti/
http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_izmenjavni_studenti/
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Ana Špilak: Portugalska, Lizbona – 

Universidad Tecnica de Lisboa, 

Instituto superior de Agronomia, zimski 

semester (2013/14). 

Nina Erbida: Češka, Praga – Karlova 

univerza, zimski semester (2011/12). 

Tadeja Romih: Češka, Praga – Charles 

University (Faculty of Science), zimski 

semester 2014/2015 

Petra Hribovšek: Nemčija, Heidelberg 

– Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg  

Žiga Ogorelec: Nemčija, Essen –

 University of Duisburg-Essen (UDE), 

zimski semester (2015/16) 

Ana Gabrovec: Litva, Kaunas – 

Vytautas Magnus University (Vytauto 

Didžiojo Universitetas), poletni 

semester (2014/15).  

Ivan Kljun: Španija, Madrid – 

Universidad  Complutense de Madrid, 

Facultad de Biología. 

 

 

 

 

Zgoraj: Praga 

Pri strani od zgoraj navzdol: Lizbona, 

Amsterdam, Praga, Kaunas 

Desno: Univerzitetno mesto Heidelberg prav 

kliče po širjenju obzorij in čepenju v  knjižnici 

ali pa pohajkovanju po starem mestnem 

jedru in okoliških vzpetinah  
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Amsterdam – kot omenjeno so kolesa glavno in zagotovo 

najbolj praktično prevozno sredstvo   

Zgoraj: pogled iz študenstkega doma, ki stoji na robu naselja 

za mlade družine 

Kaj si pričakoval/a od izmenjave 

in zakaj si se odločil ravno za to 

državo/univerzo? Si zadovoljen/a 

z izkušnjo? 

David Škufca: Pričakoval sem, da 

bom izkusil študij in življenje v 

tujini, torej da bom spoznal 

Nizozemsko akademsko, socialno 

in kulturno in nabral izkušnje, ki mi 

bodo koristile v prihodnosti.  

Sam sem se odločil za izmenjavo na 

Nizozemskem, kjer sem leto prej 

obiskal prijateljici, ki sta bili prav 

tako na izmenjavi. Sicer pa sem 

Nizozemsko izbral, ker je ena od 

držav, kjer poteka mnogo 

znanstvenega raziskovalnega dela in 

razvoja, hkrati pa je zelo 

internacionalna. Razmerje med 

domačini in imigranti (oz. ljudmi 

druge narodnosti) je v Amsterdamu 

blizu 50:50, kar pomeni, da boš 

srečal tako domačine in ljudi, ki so 

priseljenci (ali njihovi potomci). 

Obenem pa je Amsterdam relativno 

majhno mesto (okoli 800.000 

prebivalcev), kar pomeni, da se ga 

hitro navadiš in ga praktično lahko 

prekolesariš za hec. 

Izkušnja je seveda nepopisno dobra, verjetno 

ena najboljših v mojem življenju. 

Ana Tratnik: Od izmenjave sem pričakovala 

nove izkušnje, spoznati sem želela sistem 

izobraževanja in ljudi v drugih državah ter 

njihov način življenja, hkrati pa se naučiti čim 

več bioloških znanj, ki se jih pri nas ne bi 

mogla. 

Amsterdam sem izbrala, ker mi je bilo všeč 

mesto, velik plus pa je bil tudi, da so bila vsa 

predavanja v Angleščini. 

 

 

Tjaša Pršin: Od izmenjave sem pričakovala 

predvsem izkušnjo življenja »na svojem«, 

nova poznanstva in izboljšanje znanja 

španščine. 

To je tudi eden od razlogov, da sem izbrala 

Španijo in odločitve nikakor ne obžalujem. 

Težko je v parih besedah opisati celotno 

izkušnjo, moja ni bila tipična Erasmus - žur 

24/7 in tudi ne bi ničesar spremenila. 

Izmenjava ti da priložnost spoznati nove ljudi, 

kulture, kraje, tuje jezike, nenazadnje pa 

seveda tudi novo  znanje na študijskem 

področju in jo absolutno priporočam. 
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Ana Špilak: V bistvu ne vem, kaj točno sem 

pričakovala od izmenjave, ampak karkoli je 

bilo, nisem ostala razočarana.  

Portugalsko sem izbrala, ker mi je všeč jezik, v 

Lizboni bila že prej in me je kot mesto 

navdušila. Hkrati je blizu oceana in vse to je 

pretehtalo pri izbiri. Lepo je živeti na morju. 

Seveda sem izbirala tudi glede na fakulteto, 

ampak se nisem odločila samo na podlagi tega. 

Nina Erbida: Od izmenjave sem pričakovala, 

da bom spoznala nove zanimive ljudi, videla 

kako študij poteka v drugi državi, se naučila 

novih stvari kar se tiče študija in izven njega, 

razširila svoja obzorja, preizkusila kako se 

znajdem sama v tujem okolju in se pri vsem 

tem zabavala. 

Izbrala sem na podlagi priporočila, pri čemer 

je bila upoštevana kakovost univerze in 

cenovna ugodnost življenja v državi. Z izbiro 

sem bila zelo zadovoljna, celotna izkušnja je 

bila točno taka, kot sem si želela. 

Tadeja Romih: od izmenjave sem si želela 

predvsem novih znanj, ki jih pri nas ne 

moramo dobiti, izkušnje živeti na svojem, 

živeti v tujini ne kot turist, temveč tako kot 

živijo lokalci, spoznati nove ljudi. Najprej sem 

želela na Norveško, ampak sem se zaradi 

financ in koledarskega urnika premislila.  

Češko sem si potem izbrala glede na to, kar je 

ostalo – zdela se mi je še najbolj primerna, tudi 

o univerzi in fakulteti sem veliko prebrala in 

slišala dobre izkušnje. Z izbiro sem zdaj, ko 

imamo tu izpitno obdobje, zadovoljna, saj je 

celo preseglo moja pričakovanja. 

Petra Hribovšek: Od izmenjave sem 

pričakovala nek občutek, da si prepuščen 

samemu sebi, samostojnost, da še bolje 

spoznam sebe in lastne interese, da se v mislih 

malo bolj usmerim na ožje področje biologije. 

Želela sem dobiti natančnejši vpogled v to, 

kako funkcionirajo strokovne in tudi vsakdanje 

stvari v tujini, spoznati ljudi in še bolje 

občutiti različne poglede na svet. 

Žiga Ogorelec: za izmenjavo sem se odločil, 

da bi dobil priložnost izboljšati znanje jezika, 

pridobil dodatna biološka znanja, pričakoval 

sem lasten preizkus, novo življenjsko obdobje, 

spoznavanje ljudi, šport, žur. 

Državo sem izbral zaradi (bolj slabega) 

predhodnega znanja jezika, v celoti: vsak nov 

začetek je težek, ampak se RES splača. 

Priporočam vsakemu. Tja prideš kot "tabula 

rasa" in se res lahko posvetiš tistemu, kar te 

veseli (lahko samo žuraš, lahko pa tudi zelo 

uspeš na različnih področjih) 
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Zgoraj: Terenjenje na nizozemskem  
Spodaj: velika igra šaha pred poslopjem 
University of Amsterdam (UvA) 

 

 

Ana Gabrovec: Za izmenjavo sem se 

odločila, ker sem želela dobiti izkušnjo študija 

v tujini, predvsem sem si želela preizkusiti in 

izboljšati svoje znanje angleščine, po drugi 

strani pa sem pričakovala nekaj časa daleč od 

vsega, kar me že celo življenje usmerja in 

priložnost ugotoviti, kaj bi rada počela znotraj 

biologije.  

Ker sem želela bolj na sever, za zahodno 

evropske ali nordijske države pa nisem imela 

dovolj finančnih sredstev, sem imela izbiro 

med Češko in Litvo in se odločila za slednjo. 

Sem pa izbrala tudi nekaj predmetov, ki jih pri 

nas ni na voljo, kar je bil eden od razlogov, da 

sem izbrala to fakulteto. Sam učni proces me 

je sicer malo razočaral, vendar mi pa ni prav 

nič žal, imela sem namreč veliko svobode, 

možnost od blizu spoznati baltske dežele in 

ljudi na tistem koncu Evrope, poleg tega je 

bila to izkušnja, ki jo ne pozabiš – da ti 

priložnost poskusiti in izkusiti stvari na novo, 

v čisto drugih okvirih. 

Ivan Kljun: Sprva sem želel izmenjavo 

opraviti na Nizozemskem, potem pa sem se na 

hitro odločil za Madrid, saj sem se v gimnaziji 

naučil španščine. Na izmenjavi sem nameraval 

utrditi zananje jezika ter spoznati študijsko 

okolje druge države. Z izkušnjo sem zelo 

zadovoljen. 
Kako si se počutil/a na faksu, se ti zdi učni 

proces drugačen oz. kako 

drugačen se ti zdi?  

David Škufca: V osnovi je 

podoben, vendar je nekaj 

pomembnih razlik. 

Semester je razdeljen na 3 

periode in praviloma imaš 

enega ali dva predmeta na 

periodo. Kar pomeni, da 

vsak mesec intenzivno 

študiraš nek predmet, na 

koncu tega meseca odpišeš 

izpit in zaključiš ostale 

obveznosti in se potem 

osredotočiš na naslednji 
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predmet. Moje mnenje je, da je tovrsten sistem 

boljši za študente, saj potemtakem niso 

razdrobljeni med 4 različne predmete naenkrat 

in morajo pisati 4 različne izpite v enem tednu. 

To tudi zmanjša prekrivanje med predmeti oz. 

obveznostmi različnih predmetov. Hkrati pa 

imajo manj rokov za ponovno pisanje izpitov – 

le enega ali 2 na leto.  

Ana Tratnik: Na faksu je bilo dobro vzdušje. 

Učni proces je precej drugačen. Učenje je 

intenzivnejše in bolj usmerjeno. Posamezen 

predmet (6 kt) traja 4 tedne in v tem času 

nimaš drugih obveznosti na faksu, zato je vse 

posvečeno temu predmetu. Ker sem imela 

predmete iz različnih smeri, pa je to tudi 

pomenilo, da sem vsak mesec zamenjala 

sošolce. 

Tjaša Pršin: Na faksu sem se od začetka 

počutila dobro. Verjetno je k temu pripomogla 

tudi odprtost Špancev (sošolcev in 

profesorjev), zaradi česar sem se hitro počutila 

del letnika. Drugačnost učnega procesa je bila 

predvsem  v tem, da smo imeli veliko več 

sprotnega dela. Po vsakih vajah, seminarjih, 

ipd. smo pisali kratek test, poleg tega pa še 

delne izpite (3 – 4 pri vsakem predmetu), ki so 

skupaj na koncu tvorili 50% ocene, ostalih 

50% pa je bil vreden končni izpit, kjer se je 

vsa snov ponovila. Ločenih kolokvijev iz vaj 

ni bilo, je bilo vse vključeno v izpit. Pa tudi to, 

da so bili dnevi, ko smo imeli faks od jutra do 

osmih ali devetih zvečer, kar pogosti. Tako da 

vsaj za UA prepričanje, da je v Španiji samo 

siesta in fiesta, ne drži.  

Ana Špilak: Ja veliko manj je praktičnih vaj 

in predavanja so obvezna. Prav tako imajo pri 

določenih predmetih vsak mesec delne izpite, 

ki so pogoj in del ocene končnega izpita. Pri 

večini predmetov smo imeli tudi seminarske 

naloge in predstavitve, ki so bile strogo 

ocenjene s strani večih profesorjev. Več je bilo 

sprotnega dela. Ocene so bile do 20, in se 

potem pretvorijo po neki standardizirani 

lestvici v naše ocene (mislim da je celo nekje 

na internetu). Na faksu sem se na začetku 

počutila navdušeno, nato zmedeno, na koncu 

pa prav fajn. Campus je res lep, sprehajajo se 

pavi, ti pa sediš na sončku in piješ cafe 

pingado. V popoldanskih urah pa tudi pivo, ki 

ga prodajajo tudi na faksu. 

Nina Erbida: Učni proces je bil vsekakor 

drugačen, predvsem imajo študentje večjo 

izbiro predmetov, ti se tudi iz leta v leto 

spreminjajo. Sama sem bila omejena z izbiro 

predmetov, ki so ustrezala našim, za 

priznavanje kreditnih točk. Njihovi predmeti 

imajo manj kreditnih točk, zato sem morala 

imeti dvakrat več predmetov kot bi jih imela 

pri nas. 
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Erasmus izmenjava na Portugalsko - Lizbona 

Tadeja Romih: Oh, na faksu je super. Že 

sama infrastruktura ti da občutek, da se je tu 

znanje akumuliralo več stoletij, kar se pozna 

tudi pri izvajalcih predmetov (Univerza je iz 

14. stoletja!). Profesorji so zelo korektni, 

predavanja so zanimiva, temeljijo na teoriji in 

na predstavitvi različnih študij, tudi njihovih, 

saj je večina profesorjev res strokovnjakov na 

svojem področju oz. na področju predavanega 

predmeta. Vsi profesorji – imela sem 10 

predmetov poleg češkega jezika – so snov 

podajali na zanimiv način, lahko se jih je 

poslušalo in prav vsako predavanje je bilo 

zanimivo, nikoli mi ni bilo dolgčas. Kar na 

žalost ne velja za določene predmete pri nas. 

Prav tako se mi zdi super, da je tu za izvajanje 

predmeta potrebno manjše število študentov 

(5), pri enem predmetu sva pa samo 2, ampak 

sva predmet še vedno lahko vpisali, le da ni 

predavanj, so pa konzultacije in izpit.  

Skratka, do sedaj nisem imela negativnih 

izkušenj s profesorji, so zelo prijazni, veliko se 

da dogovoriti z njimi in so veseli tujih 

študentov. 

Petra Hribovšek: To je najstarejša nemška 

univerza, ena izmed najvišje 

uvrščenih evropskih univerz na 

svetovni lestvici. Na področju 

biologije je bolj osredotočena na 

molekularno smer, obdaja pa jo tudi 

veliko svetovno znanih raziskovalnih 

inštitutov (EMBL, DKFZ, ZMBH, 

COS…). Samo mesto Heidelberg je 

manjše mesto z izjemno prijetno 

atmosfero, z izbiro sem več kot 

zadovoljna. Tudi študentje se  mi 

zdijo bolj zagnani in radi sodelujejo v 

diskusijah.  

Žiga Ogorelec: Učni proces je 

podoben, bolj je odvisno od 

profesorja. 

Ana Gabrovec: Ker sem imela pouk 

večinoma v obliki individualnih 

konsultacij, praktično nisem imela 

sošolcev in ker domačini večinoma 

neradi govorijo v angleščini, sem se 

na faksu počutila rahlo izolirano, 

vendar pa mi je takšna organizacija 

dala veliko časa, ki sem ga lahko 

posvetila stvarem, ki so me zanimale. 

Konsultacije so v praksi namreč izgledale bolj 

kot pogovor s profesorjem o stvareh, ki so me 

o neki temi posebej zanimale ali jih nisem 

popolnoma razumela. Učni princip je sicer po 

mojem občutku dokaj podoben našemu, morda 

je več poudarka na nastopu študentov in 

samostojnemu delu, hkrati pa so pri nas 

(laboratorijske) vaje na veliko višjem nivoju. 
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Nastanitev v študetnskem domu v Amsterdamu. Zgoraj: 

študentska soba v naselju VU, spodaj študentsko naselje 

Študentski dom ponujen erasmus študentom na izmenjavi 

na University of Amsterdam 

Ivan Kljun: Na faksu so me sošolci zelo 

dobro sprejeli ter mi pomagali pri obveznostih. 

Resnično sem se zelo hitro počutil domačega. 

Učni proces je podoben, pri nekaterih stvareh 

so boljši od nas (npr. pogosta uporaba 

aktualnih računalniških programov pri vajah, 

česar je pri nas na prvi stopnji manj). 

Profesorji so veliko bolj motivirani za 

predajanje snovi in so bili v povprečju 

bolj zanimivi. Mogoče je to zato, ker se 

profesorji zavedajo, da morajo študentje 

za vsak letnik plačati precej visoko 

šolnino (~1500 €). Slišati je bilo npr. 

pripombe kot: »glede na to, da 

plačujemo, bi bila lahko ta stvar bolje 

urejena«. Terenske vaje so delno 

plačljive, tako da udeležba ni nujna za 

vse študente. Sam sem se jih udeležil in 

moram reči, da stereotip o nedelavnosti 

špancev ne drži. Mogoče je bilo to tudi 

zaradi univerze, saj velja za eno najbolj 

uglednih v Španiji. Terenske vaje so bile 

brezhibno organizirane. 

V katerem jeziku so bile študijske 

obveznosti in izpiti? Kako je s 

priznavanjem predmetov in ocenami?  

David Škufca: Ker je tudi na fakultetah 

velik odstotek študentov iz tujih držav, 

je tudi večina MSc programov (ne pa 

tudi BSc) v celoti v angleščini in moč je 

izbrati ogromno predmetov, ki so v 

angleščini. Torej tudi, ko sem bil na 

predmetu, kjer sem bil eden redkih tujih 

študentov, je bilo vse, brez pardona, v 

angleščini. Predavanja, komunikacija, 

izpit, pisne naloge, predstavitve, itd. 

Erasmus študenti tako z jezikom nimajo 

problemov, kot jih imajo pri nas ali drugod. 

Ana Tratnik: Vsi predmeti na drugi stopnji v 

celoti potekajo v angleščini. Predmet, ki sem 

ga imela iz prve stopnje, pa je v angleščini 

potekal zaradi prisotnih Erasmus študentov, 

čeprav bi moral v nizozemščini. 

Problem sem imela le, ker so bili nekateri 

predmeti, ki sem jih tam opravljala, vredni 6 

kt, pri nas pa le 4 kt, zato so se mi priznale le 

4. Na srečo smo potem kombinirali z 

nekaterimi drugimi predmeti in se je izšlo. 

Ocene tam so take kot pri nas (do 10) in 

kriteriji so tudi dokaj podobni, čeprav je dosti 

težje dobiti 9 ali 10. Vendar pa so nam 

nizozemske ocene pretvorili v precej boljše 

ameriške kar je po pretvorbi nazaj v slovenske 

prineslo tudi kakšno oceno višje.  

Tjaša Pršin: Večina predmetov je potekala v 

španščini, nekaj se jih izvaja tudi v angleščini. 

Če želiš slediti predavanjem,  je po mojem 

mnenju predznanje španščine obvezno, pa 
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Zgoraj: študijski prostor v knjižnici na enem od oddelkov 

Vytautas Magnus University (VMU).  

Spodaj:  Študentska soba v študentskem domu Baltija v 

Kaunasu (Litva). 

čeprav ga univerza ne zahteva. Ujemanje s 

predmeti za 1. semester 3. letnika je 

minimalno (samo fiziologija živali), poleg tega 

pa so vsi predmeti na UA ovrednoteni s 6 KT, 

kar zahteva kombiniranje večih predmetov za 

priznavanje enega v Sloveniji. Predmetov kot 

so statistika, bioinformatika, evolucija in 

evolucija človeka nimajo ali pa se izvajajo v 

drugem semestru. Tako da je potrebno 

nekatere predmete opravljati vnaprej ali pa se s 

profesorji na BF kako drugače dogovoriti. 

Ana Špilak: Predavanja so bila v 

portugalščini, za izpite si se pa lahko zmenil, 

da so bili v angleščini. Se je pa tudi zgodilo, da 

je profesorica pozabila prevesti test. En 

predmet, ki sem si ga izbrala, naj bi bil v celoti 

v angleščini, vendar je večina predavateljev to 

nekoliko pozabilo. Je bilo fajn pri vajah iz 

ekologije, ker smo imeli posebno skupino za 

erasmus študente in so vaje potekale v 

angleščini. Nekateri profesorji so se res trudili, 

nekateri pa pač ne, moreš imeti malo sreče da 

naletiš na kakega fajn 

Nina Erbida: Samega študija znotraj učilnic 

nisem prav dobro spoznala, saj večine 

predmetov nisem mogla obiskovati, ker so se 

izvajali v češčini, razen treh predmetov. Za te 

sem dobila od profesorja angleško literaturo, 

ki sem jo nato sama naštudirala in imela ustni 

izpit. S predmeti, ki sem jih obiskovala, sem 

bila zelo zadovoljna. Predmete sem imela na 

koncu vse priznane, ocene so odražale mojo 

pripravljenost na izpit, kljub temu pa so bile 

višje kot v Sloveniji. 

Tadeja Romih: Že pri prijavi te na referatu 

prosijo, da si izbereš predmete, ki se izvajajo v 

angleščini. Če si želiš obiskovati nek predmet, 

ki je v češkem jeziku, moraš za vpis predmeta 

pridobiti soglasje izvajalca (profesorja) – če ti 

po mailu ne odgovorijo, zamenjaš 

predmet že v Ljubljani. Pri enem 

predmetu sem bila edina tujka, a sem 

ustni izpit opravljala v angleščini. S 

priznavanjem obveznih predmetov 

sem imela malo smole, saj sem od 3 

obveznih predmetov lahko vpisala le 

2. Mislim, da izpite popravijo hitro, 

saj sem rezultate po prvem pisnem 

izpitu dobila že 3. dan. Kako pa je s 

pretvorbo ocen pa ne vem, ker se še 

nisem vrnila. 

Petra Hribovšek: Splača se 

pozanimati o sistemu vrednotenja, saj 

ima skoraj vsaka država nekaj 

svojega. Mislim, da se morajo ljudje 

že vnaprej pripraviti na dejstvo, da 

bodo ocene mogoče malo slabše, že 

zaradi privajanja na strokovni jezik. 

Študijske obveznosti in izpiti na BSc 

stopnji so skoraj vsi na voljo samo v 

nemščini. Učni proces mora 

velikokrat biti intenzivnejši, učenje 

pri meni v tujem jeziku poteka tudi 
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Eden od študentskih domov v Kaunasu (Litva), 

slikan s parkirišča – sicer je ob glavni cesti, 

vendar imaš, ko stopiš ven pri zadnjih vratih, 

občutek, da si se znašel na dvorišču v majhnem 

mestu. 

malo počasneje. Kljub temu, da je moja 

nemščina približno na nivoju C1, se je 

marsikdaj še vedno težko izražati na izpitih o 

stvareh v strokovnih izrazih, ki jih v 

slovenščini že tako ali tako poznaš od prej. 

Priznavanje predmetov – gre, če si izbereš 

pravi semester, dobro preučiš predmetnike itd. 

Jaz opravljam izmenjavo v zimskem semestru 

3. letnika BSc. Sem pa morala žrtvovati par 

stvari in opravljati dva predmeta v Ljubljani, 

enega vnaprej in enega za nazaj. Čeprav je več 

dela in stresa, še vedno pravim, da se je zelo 

izplačalo. Imeti na voljo absolventsko leto je 

tudi uporabna zadeva. Trenutno pa sem že v 

procesu iskanja prakse za naslednje leto.  

Žiga Ogorelec: Študijske obveznosti so bile 

nekako pol v angleščini, pol v nemščini, s   

priznavanjem pa nisem imel težav, priznan mi 

je bil cel letnik (60 kreditov). 

Ana Gabrovec: Na faksu sem imela težave 

predvsem zaradi jezika, marsikateri profesor 

namreč ne govori ali slabo govori angleško, 

zato so bila celo tista predavanja, ki sem jih 

imela, dokaj nesmiselna. Sicer na Bsc stopnji 

tako ali tako niso imeli organiziranih 

predavanj v angleščini zaradi premalo 

prijavljenih tujih študentov in sem bila tako s 

profesorji dogovorjena za individualne 

konsultacije, pri čemer pa je bil jezik v 

nekaterih primerih tudi kar velika ovir. 

Ivan Kljun: Vse je bilo v španščini. Najbrž bi 

se lahko dogovoril za izpit v angleščini ampak 

sem se v tem času že dovolj naučil špansko, 

tako da sem brez problema odgovarjal na 

esejska vprašanja. Izmenjavo sem opravil v 

času absolventskega staža, tako da so mi po 

prihodu domov opravljene izpite dopisali k 

diplomi. 

Kako je z nastanitivijo? Se ti zdi bolje živeti 

v študentskem domu ali sam piskati 

stanovanje ali sobo? 

David Škufca: Sam živim v študentskem 

naselju VU, ulica se imenuje Uilenstede (uil = 

sova). Preko še kar dobro urejenega portala 

podjetja, ki nudi študentom nastanitev, sem si 

izbral sobo glede na površino, ceno, število 

sostanovalcev, itd. Je kar nekaj izbire, vendar 

je dobro pohiteti. V tem študentskem naselju 

so sobe brez izjeme individualne (delil si 

kuhinjo in kopalnico), kar je nekoliko drugače 

kot v Sloveniji. Sam sem zadovoljen s svojo 

izbiro, saj je tovrstna nastanitev v prvi vrsti 

cenejša, hkrati pa so bile bistvene točke največ 

10 minut kolesarjenja stran (fakulteta, 

trgovina, športni center VU). Center in nočno 

življenje je sicer nekoliko dlje, vendar je s 

kolesom vse v Amsterdamu blizu. Edina slaba 

izkušnja, ki jo imam, je samo podjetje, ki nam 

je nudilo nastanitev (imenovano DUWO), saj 

so bili zelo slabi v komunikaciji glede 

obnavljanja, sprememb in česarkoli. Ponavadi 
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je tudi dolgo trajalo, da so kako zadevo 

popravili.  

Ana Tratnik: Univerza nam je ponudila 

nastanitev prek agencije, ki nudi nastanitve do 

enega leta, kar je precej poenostavilo proces 

iskanja sobe. Ni poceni, vendar se v primerjavi 

z iskanjem privatne sobe izplača (v 

Amsterdamu so bolano drage). Nastanitev tako 

dobiš v »študentskem domu« 

kjer so sami tujci in tako nimaš 

dosti stikov z domačini, spoznaš 

pa ljudi s celega sveta. 

Tjaša Pršin: V Alicanteju je po 

mojem mnenju bolje živeti v 

stanovanju z erasmus/španskimi 

študenti. Sam kampus ni v 

mestu Alicante, ampak v San 

Vicente-ju, ki je z avtobusom 

oddaljen približno 20 min 

vožnje. Študentski domovi so 

ob kampusu in so dražji od 

stanovanj v Alicanteju, poleg 

tega pa povezav po 22:30 s centrom Alicanteja 

(kjer je plaža, žur, ipd.) ni.  

Ana Špilak: Verjetno odvisno kam greš in 

kakšen tip človeka si, ne vem. Jaz sem bila v 

stanovanju in ne bi mogla biti bolj zadovoljna. 

In mislim, da bi bilo isto če bi bila v študentu 

:P 

Nina Erbida: Sama menim, da je bolje živeti 

v študentskem domu, saj je ceneje poleg tega 

je bolj živahno. So se pa nekateri kolegi iz 

doma odselili v stanovanje in bili tam potem 

bolj zadovoljni. Študentski dom, v katerem 

sem bila jaz, je bil precej oddaljen od centra in 

fakultete, poleg tega so bile kuhinje in pralni 

stroji skupni.  

Tadeja Romih: Tu v Pragi je več študentskih 

domov, a se zaradi osebnih razlogov nisem 

odločila za to. V najemu imam stanovanje, a 

sem imela veliko srečo, da smo ga našli, saj 

večina ljudi ne želi imeti najemnika samo 6 

mesecev, kaj šele manj (kot dejansko traja 

izmenjava). Imela sem tudi srečo, da lastnik 

stanovanja dobro govori angleško, saj znanje 

angleškega jezika ni ravno vrlina Čehov (tudi 

mlajših). Sem pa opazila, da je na FB veliko 

tujih študentov, ki iščejo cimre, tako da če ti je 

tak način všeč, mislim, da ni večjih 

problemov. 

Petra Hribovšek: Stanujem z dvema 

Nemcema v tradicionalnem nemškem WG-ju, 

vendar znotraj študentskega doma, kar je 

super, vendar pa z drugimi sostanovalci zaradi 

neobstoja skupne sobe na žalost ni pretiranega 

stika. Študentski dom/stanovanje: tukaj nimam 

nobenega nasveta. Mogoče samo to, da je fino, 

če ne pristaneš ravno v stanovanju s samimi 

Erasmus študenti. 

Žiga Ogorelec: Bil sem v študentskem domu, 

a bi bilo bolje poiskat sobo, študentski dom je 

namreč drag, lahko se ti zgodi, da sploh ne 

poznaš sosedov… 

Ana Gabrovec: Meni so že takoj, ko sem se 

vpisovala na Erasmus izmenjavo, ponudili, da 

mi uredijo nastanitev v študentskem domu, kar 

sem z veseljem sprejela. Sicer pa je, kot sem 

slišala od drugih študentov, tako domačinov 

kot Erasmus študentov, enostavno in poceni 

najeti tudi sobo oz. stanovanje. Zagotovo pa si 

v študentskem domu veliko bolj vključen v 
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Študentje na študijski izmenjavi v Amsterdamu 

 

družabno življenje, predvsem v družbo ostalih 

Erasmus študentov, večina študentov na 

izmenjavi namreč živi v nekaj študentskih 

domovih. 

Ivan Kljun: Najprej sem en teden živel v 

hostlu potem pa sem našel stanovanje, kjer 

sem živel z dvema Špancema iz Valencie (oni 

imajo izmenjavo tudi znotraj države!). 

Plačeval sem 280€ + stroški, kar je za Madrid 

precej poceni. Študentski domovi so zelo 

dragi. 

Bi šel/šla ŠE študirati v tujino? 

David Škufca: Seveda. Ta izmenjava, ki je 

bila mimogrede moja prva, je samo povečala 

mojo željo po študiju v tujini.  

Ana Tratnik, Tjaša Pršin: Če bi se ponudila 

dobra priložnost, ja. 

Ana Špilak: Seveda. 

Nina Erbida: Definitivno.  

Tadeja Romih: Mislim, da je zame izmenjava 

lepa izkušnja, ampak mi ni žal, da sem 1. 

stopnjo in 1. letnik 2. stopnje opravila doma, 

zaradi več osebnih razlogov, ki v bistvu 

nimajo veze s študijem. Če bi se odločala za 

študij v tujini le na podlagi študija, bi verjetno 

šla. Bi pa z veseljem šla na doktorski študij v 

tujino, če bo to sploh v igri. 

Petra Hribovšek: Študij v tujini? Že prej se 

mi ideja ni zdela preveč tuja, po izmenjavi pa 

nimam prevelikih zadržkov, če bom nekje 

drugje našla ustreznejši program za MSc 

študij. 

Žiga Ogorelec: V tujino vsekakor še grem 

študirat 

Ana Gabrovec: Ja, zelo rada, predvsem za 

višje stopnje študija se mi zdi to dobra opcija, 

če imaš v glavi konkretno oz. ozko usmerjeno 

smer biologije. 

Ivan Kljun: Da. 

Kakšen je odnos do okolja v državi (ali 

območju, ki ga poznaš) izmenjave? 

David Škufca: Ker sem študiral na Faculty 

of Earth and Life sciences, je bilo mišljenje 

ljudi tam seveda naravovarstveno 

naravnano. Vendar je dejstvo, da je na 

nizozemskem bore malo prave narave, 

čeprav je veliko zelenih površin. S 

spreminjanjem svojega okolja so pričeli 

tako zgodaj in tako vztrajno, da je 

praktično vsak vodotok, gozdiček in sleheren 

kotiček antropogen. Tudi ulice v Amsterdamu 

so bolj umazane in zasmetene od Ljubljanskih 

(čeprav jih čistijo vsak dan), kar velja 

predvsem za turistične, kjer je gostota ljudi 

mnogo večja. Opaziti je tudi mnogo manj 

smetnjakov na ulicah, kar je verjetno vzrok, da 

ljudje mečejo smeti in ogorke po ulicah bolj 

pogosto. Vendar na splošno bi težko rekel, da 

je odnos bistveno slabši ali boljši od našega. 

Ana Tratnik: Nizozemska nima več narave, 

tako da so zelo zaščitniški do tistega, kar še 

imajo in hkrati poskušajo renaturirati nekatere 

predele. Vendar pa ima zelo močno besedo pri 

tem kakšna naj bi ta »narava« izgledala tudi 

lokalna skupnost (ki si želi jahat, kolesarit, se 

sprehajat in da jim ne poplavi hiš). Poleg tega 

pa si je težko zamislit karkoli naravnega tam, 

kjer bi bilo naravno morje, tako da morajo pri 

vsem skupaj paziti, da jih ne poplavi. 



 

 24 

 

Tjaša Pršin: Mislim, da precej slabši kot pri 

nas. Normalen prizor so divja odlagališča 

odpadkov praktično pred vhodom v narodni 

park, ljudje brez pomisleka v trgovini prosijo 

za plastično vrečko, pa čeprav so kupili 2 

izdelka, klimatske naprave so bile pogosto po 

nepotrebnem vključene tudi oktobra. Tudi 

ločevanje odpadkov ni stalna praksa. 

Ana Špilak: Odvisno, koga vprašaš. Glede 

nekaterih stvari so neverjetni, npr. študenti 

agronomije obdelujejo polje pri faksu, zmenili 

so se za zastonj semena, zastonj mlin, da 

meljejo moko in delajo testenine.. in potem kar 

pridelajo dajo revnim, kar se mi zdi res super. 

Glede samega okolja in varstva narave pa sem 

dobila občutek, da jih toliko ne zanima, 

oziroma o tem  ne vedo veliko. Čeprav so 

izjem in če primerjam študente biologije na 

dodiplomskem študiju pri na se mi zdi 

podobno. Ene varstvo okolja zanima, ene pa 

pač ne.  

Nina Erbida: Po mojem občutku primerljivo z 

našim, morda za malenkost boljši kot pri nas. 

V mestu stvari manj ležijo po tleh, za 

podeželje pa si ne bi upala reči. 

Tadeja Romih: Zdi se mi, da so Čehi zelo 

radi v naravi – radi se ukvarjajo s športom, 

hodijo na izlete, vikende, v Pragi je veliko 

parkov, na vsak lep vikend jih je 

veliko na praškem griču Petřin 

(podobno je Tivoliju in Rožniku, le 

da večje)... Vseeno pa se na skritih 

delih mesta vidi veliko smeti, 

ločevanje smeti ni tako razvito kot 

pri nas (vsaj v LJ) – podobno je 

temu, kar je bilo pri nas v Ljubljani 

pred 15 leti. Kar se tiče gozdov jih 

pa veliko zasajajo, tako da mi ti 

gozdovi, kjer sem bila (izven 

Prage), delujejo nekoliko umetno... 

Ampak vseeno, mislim, da se 

zavedajo pomena narave, čeprav 

imajo še veliko potenciala na tem področju. 

Žiga Ogorelec: To območje (Porurje) je bilo 

okoli 1970 med najbolj onesnaženimi v 

Evropi. Kako dobro so vse to sanirali, je skoraj 

neverjetno. Imajo odlične čistilne naprave in 

druge rešitve za zmanjševanje onesnaženosti 

(od njih se res da učiti). Takšne lepote narave, 

kot je v Sloveniji, pa seveda drugje ne moreš 

pričakovati. 

Ana Gabrovec: Dobila sem občutek, da je 

podobno kot pri nas, morda pred nekaj leti – 

uvajajo ločeno zbiranje odpadkov, vendar to ni 

ravno samo po sebi umevno. Ogromno je 

parkov, tako večjih na obrobju mest, ki so 

primerni za piknike, kot mestnih, ki so 

namenjeni vsakodnevni rekreaciji in so tudi 

temu primerno opremljeni z vadbenimi 

napravami. Sicer pa je narava v veliki meri 

dokaj neizkoriščena oz. ohranjena in velike 

površine gozdov in travnikov po mojem 

občutku, podobno kot v Sloveniji, jemljejo kot 

nekaj samo po sebi umevnega.  

Ivan Kljun: V Madridu je ogromno velikih 

mestnih parkov in skoraj kjerkoli živiš imaš 

zraven bloka en »Tivoli«. Mesto je zelo čisto, 

saj ulice pogosto perejo. V slabih 20 minutah 

pa si na bližnjem hribčku Pardo in ti nad glavo 

letajo beloglavi in rjavi jastrebi, španski 

kraljevi orli, kragulji orli,...   

Erasmus izlet v Rigo (Latvija) 
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Mastering Ecology in Sweden: 

From great expectations to 
great adaptations 

Urša Fležar 

Since I just returned to Slovenia after more 

than two years of studying and living abroad, 

it is much easier for me to describe the course 

of events that happened during that time and to 

explain the contrasts, opportunities and 

prospects of Swedish education in English. 

Besides, I suppose that you, reader, are also 

interested in the “side effects” of studying 

outside your home country – getting your 

English to level C2 is definitely one of them. 

To get the facts straight – I started (and 

successfully finished) my Master’s studies in 

Sweden, at Lund University. I choose that 

Nordic country because I wanted to study for 

free, in “wealthier” Northern Europe, at an 

internationally recognized university. Lund 

offered all that, and besides, the most 

important – a Master’s programme I liked, i.e. 

Ecology, with a major in Conservation 

Ecology. 

But I didn’t stay in Skåne (the province where 

that cute little university town is located) the 

whole two years of the programme; I travelled 

to Africa twice and spend the last few months 

of my education at another Swedish university, 

SLU, where I choose to write my degree 

project. Actually I stayed in Lund only in the 

first year of my Master’s where I completed 

the four compulsory courses. Afterwards, I felt 

that those courses did not give me enough 

knowledge and I realized that what I got was 

far from what I had wanted, or had expected, 

from the Swedish education. 

The study system in Sweden is very unlike 

ours. You have only one 15 ECTS course at a 

time (giving 2 courses per semester, or 4 per 

year), with much less contact hours (less time 

at university) and a completely different 

structure than the courses we’re used to at BF. 

A typical course in Sweden will start with 

some lectures and exercises (held by several 

different lecturers, each talking about his/her 

research that fits into the main course 

framework), continue with seminars, 

discussions and literature overviews and finish 

with a group project and a written exam, 

which could be, for instance, writing a missing 

discussion of a scientific paper. 

All that might seem very complicated but it’s 

far from that. Students have plenty of time to 

study and work outside university walls and 

I never felt as if I was running out of time 

for any assignment. I had more than enough 

time to join all the parties (which were not 

few), social events and student trips without 

skipping a single fika in the schedule. At this 

point, it is crucial that I explain fika. It is a 

concept in Sweden, similar to British tea – not 

 

Pictures above, from left to right: collecting data for one of the group projects at the end of the 

Population Dynamics course, Lund University main building and the typical countryside in Skåne. 
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really a meal, but more of a break at 

work/school, a chat with your colleagues, with 

a mug of dark brewed coffee in one hand and a 

bulla or kaka (a bun or a biscuit) in the other. 

As an international student, I was fascinated 

by the number and the length of such breaks 

and before I realized, I was addicted to 

Swedish pastries and coffee (and am now 

proudly baking kanelbullar (cinnamon buns) at 

home to escape the withdraw symptoms). 

Although, soon I felt as if the lectures were 

interrupting fika breaks instead of the 

opposite. I realized how “laid-back” and 

effortless studying in Lund was 

and got a little upset because 

that was not what I signed up 

for. Thus, I decided to make 

things a little more difficult and 

complicated for myself, and – 

surprisingly – I succeeded. The 

best thing about the Swedish 

educational system is that it 

allows you to enrol in any 

course, at any of the Swedish 

universities, any time. 

Additionally, Lund had a long 

list of contracts with 

universities worldwide, from 

which you could choose the 

courses and include them in 

your programme. Providing you 

got the credits, everything was possible. 

Therefore, you keep the status of a student as 

long as you’re enrolled in a course; there is no 

limited, i.e. per year “student status” like, for 

instance, in Slovenia. I took the advantage of 

the system’s flexibility and signed up for a 

course with TBA (Tropical Biology 

Association from UK) and spend a month in 

Kenya. Then I arranged a one year long degree 

project at SLU (Swedish University of 

Agricultural Sciences) that sent me back to 

Africa, where the field work for my project 

took place. This D-tour in my studies was far 

from easy and required much personal effort 

and lots of annoying bureaucracy, but it 

allowed me to develop plenty of unique skills, 

to work in really exciting places and to spend 

precious time with the most amazing people. 

During my Master’s in Ecology abroad, I 

learnt about life and I learnt for life. Study-

wise, I did not gain much new knowledge, but 

rather skills which is, I’d say, the opposite that 

studying in Slovenia offered. But the most 

valuable learning process happened in my 

 

Photos above: making kanelbullar or cinnamon buns 

 

Photos above: left; setting up a camera trap for my degree project 

in South Africa and right; standing on the equator in Kenya 
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everyday life; things like living on your own, 

managing your own time and money, planning 

your travels, creating a new network of friends 

and getting familiar with the local culture and 

lifestyle. The longer you live abroad, the more 

you expand your mind and realize how big the 

world is, how much diversity in opportunities 

there are and how very possible it is to live 

your dream – you only need to walk through 

those open doors. 

Quick facts about studying in Sweden 

MONEY: about 700€ per month, including 

monthly rent for a private student room in a 

corridor (300-400€) and living costs (food, 

transport, memberships). Not including 

travels, trips or monthly extras (like shopping). 

SOCIAL LIFE: awesome. Lund is a university 

town, everything is happening around and for 

students. Student events, parties, trips, “mentor 

groups”. As a fresh international, you’ll be  

introduced to and pulled into the Lund’s 

student life by the senior students, Swedish or 

foreign. 

ALCOHOL: only available at System Bolaget; 

the only licenced store for alcohol in the whole 

country, with strict opening hours and 

astronomic prices. Usually people have to 

queue at the entrance door at the end of the 

week. 

p.s. in a pub, you’ll pay 7-10€ for a small beer 

or a glass of wine. 

AT SCHOOL: departments with stable 

financing, with researchers involved in 

international projects, offering students many 

possibilities for involvement. Professors are 

called by their first names, they help you 

generously and join the parties (if invited). 

PEOPLE: like to keep their distance, but 

extremely friendly when drunk. They all speak 

English, but won’t talk to you more than 

necessary. Again, this changes when some 

alcohol is involved. 

COUNTRY: monotonous, flat, cultivated land 

in the South (around Lund), but beautiful and 

wild as you go North. Architecture is pretty 

everywhere, red houses with white windows 

are a standard. 

 

Prostovoljstvo v naravnem 
rezervatu 

Špela Golob 

Ena od mojih največjih želja je bila že od 

nekdaj potovanje v Afriko. Ker sem načeloma 

proti precenjenim organiziranim izletom, in 

ker mi je manjkalo poguma, da bi potovala 

popolnoma sama, sem izbrala vmesno opcijo - 

prostovoljstvo v naravnem rezervatu. 

Prvi korak k uresničitvi cilja je bil izbrati pravi 

program. To je ponavadi dobro narediti že 

kakšno leto pred odhodom. Za pridobivanje 

potrebnih informacij se na internetu najde 

neskončno število strani, ki ponujajo različne 

možnosti na vseh koncih sveta. Bila sem 

opozorjena in opozarjam tudi vas, da vsem 

prostovoljnim organizacijam, ki jih najdemo 

na spletu, ni za verjeti. Nekatere obljubljajo 

veliko več, kot so zmožne izpolniti, druge 

obstajajo le na papirju. Da bi se izognila 

prevari, sem kontaktirala organizatorje po e-

mail-u, predvsem pa sem njihovo 

verodostojnost preverila po večih forumih in 

spletnih straneh. Pomembno je, da ima 

organizacija oziroma program veliko 

pozitivnih komentarjev in ocen s strani drugih 

prostovoljcev. 
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Kot biologinjo me je, bolj kot pomoč ljudem, 

zanimalo prispevanje k ohranitvi naravnega 

okolja. Svoj izbor sem zožala z izbiro 

programov, ki so bili nekoliko manj turistični 

in so imeli na spletni strani podrobno opisane 

svoje projekte. Končno odločitev  sem sprejela 

tudi glede na ceno posameznega programa, saj 

se je tudi finančna obremenitev izkazala za 

precejšnjo omejitev. Sama sem si pod 

prostovoljstvom predstavljala kakršenkoli 

prispevek družbi oziroma okolju z izjemo 

finančnega. Izkazalo se je, da največ 

prispevamo prav z našim denarnim nakazilom. 

Programi v Afriki, ki se ukvarjajo z 

ohranjanjem naravnega okolja, zahtevajo 

minimalne “prispevke” v višini 1000 evrov ali 

več. Ta cena običajno vključuje bivanje, hrano 

in pijačo za obdobje štirih tednov. Ko k temu 

prištejemo še letalske karte in krajša potovanja 

v lastni režiji, pridemo na okvirno ceno 3000 

evrov. 

Po prvotnem šoku in veliki sreči pri zbiranju 

denarja, sem nato le izbrala program, ki mi je 

ustrezal. Odvijal se je v zasebnem rezervatu v 

Južnoafriški Republiki, katerega lastnik je 

goreč zaščitnik narave z “nekoliko” preveč 

Zgoraj: Pikasta hijena (Crocuta crocuta) s 

svojimi mladiči 

Desno: V okviru 30.000 hektarjev velikega 

zemljišča so na rezervatu zgradili tako 

imenovane “breeding camps”, kjer so 

ogrožene antilope zavarovane pred 

predatorji, dokler se čreda ne poveča do 

zadostnega števila, da jo lahko izpustijo v 

glavni del rezervata. Ker so njihove ograde 

manjše, in ker je zaradi inbreedinga njihova 

odpornost na zunanje dejavnike zmanjšana, 

zahtevajo antilope posebno pozornost. Poleg 

štetja in spremljanja odraščanja mladičev, se 

spremlja oziroma zaznava tudi njihove 

poškodbe, znake bolezni, nastavlja se jim 

hrano in pršila proti klopom.  
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denarja.  Njegova želja je kupiti čim več 

zemlje od propadlih kmetov in tja vrniti 

avtohtone rastline in živali. Laikom se morda 

zdi, da je ta cilj lahko dosegljiv, vendar vsi 

biologi vemo, da naloga nikakor ni lahka. V 

družbi desetih drugih prostovoljcev sem tako 

štiri tedne poskušala biti čim bolj koristna- v 

rezervatu smo se ukvarjali tako z živalmi, ki 

smo jih šteli, popisovali, gojili, opazovali in 

jim sledili; kot tudi z rastlinami, pri katerih 

smo se osredotočali predvsem na njihovo 

uporabnost za preprečevanje erozije ter 

izločanje invazivk. Poleg tega smo se 

preizkusili tudi v manj in bolj zahtevnem 

ročnem delu- gradili smo hranilne posode za 

gojene ogrožene antilope, popravljali in 

barvali ograje, … 

Poleg stalnega programa se v rezervatu 

ukvarjajo tudi s kratkoročnimi in dolgoročnimi 

projekti. V okviru enega izmed projektov so 

proučevali še dokaj nepoznano vedenje rjavih 

hijen. V ta projekt smo bili vključeni tudi 

prostovoljci. Hijene so v času raziskave nosile 

GPS ovratnice, ki naj bi po vseh pravilih same 

odpadle. Na eni od živali je sistem zatajil, zato 

smo morali ovratnico odstraniti sami. Hijeno 

smo zvabili v manjšo ogrado, kjer jo je 

veterinar lahko uspaval za toliko časa, da smo 

jo osvobodili ovratnice. Pojasnjeno nam je 

bilo, da se uspavanja živali lotijo le v skrajnih 

primerih in da se trudijo, da v naravne procese 

ne posegajo. 

V Južni Afriki so invazivne rastline predvsem 

iz področja Srednje in Južne Amerike. Na tem 

območju 

odlično 

uspevajo 

kaktusi, 

kot je na 

primer 

rod Optunia. Proti njim se 

zaenkrat uspešno, vendar počasi, 

borijo z vbrizgavanjem 

posebnega strupa, v teku pa je 

tudi raziskava, ki bi v boju proti 

tem invazivkam omogočila 

uporabo njihovih naravnih 

predatorjev- larv vešč iz Južne 

Amerike.  

V času bivanja se je prav vsak, ne 

glede na predhodno znanje, dobro 

poučil predvsem o praktični 

uporabi ekologije, nekoliko pa 

tudi o etologiji in samem 

upravljanju naravnega rezervata. 

Desno: Antilopa (Kobus ellipsiprymnus) 

Spodaj: Ker je rezervat zagrajen z ograjo, se večina živali ni 

zmožna umakniti naravnemu požaru. Zato se je v času našega 

bivanja izvajalo umetno nadzorovano požiganje, ki je poleg 

preprečevanja nevarnih divjih požarov omogočilo tudi 

nadaljevanje naravnih procesov na tistem območju. 
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Dodobra smo se naučili prepoznavati rastline 

in živali na tem območju. Ker je program 

namenjen vsem, ne le tistim z biološkim 

ozadjem, ne zahteva pretirano intenzivnega 

učenja. Obstaja pa možnost opravljanja 

diplomske, magistrske ali doktorske naloge v 

njihovem rezervatu, vendar bi morali za 

financiranje zopet poskrbeti sami oziroma 

zaprositi za štipendijo na svoji univerzi. 

Kljub nekaterim začetnim oviram predstavlja 

ta način opravljanja prostovoljstva 

pridobivanje novih znanj in nevsakdanjih 

izkušenj, ki ponujajo spoznavanje novih ljudi, 

krajev in kultur. Priporočila bi ga vsakemu, ki 

bi želel izkoristiti študijske počitnice ali 

absolventsko leto in združiti prijetno s 

koristnim. 

IAESTE – plačana praksa v 
tujini 

Bernarda Bele 

Vsi poznamo Erasmus prakse, bolj malo 

študentov pa pozna ostala društva, ki se 

ukvarjajo s praksami v tujini. Eno od njih je 

IAESTE (The International Association for 

the Exchange of Students for Technical 

Experience); mednarodna študentska 

organizacija, ki povezuje več kot 85 držav. 

Študentom vseh naravoslovnih in tehniških 

smeri ponuja možnost pridobivanja 

praktičnih izkušenj v tujini na plačanih 

praksah. V Sloveniji delujeta dva lokalna 

komiteja društva; IAESTE Ljubljana in 

IAESTE Maribor. 

Če si sprejet na prakso, ti društvo poišče 

podjetje, za katerega si najustreznejši 

kandidat, seveda pa jih moraš še vedno 

prepričati s svojim življenjepisom in 

motivacijskim pismom. Administrativne 

zadeve ureja društvo, tvoja edina skrb je 

prevoz v mesto prakse. 

Zakaj pa se splača na prakso? Najbolje, da 

vam odgovori kar bivša praktikantka. 

Praksa na Norveškem 

Pozdravljene, soštudentke in soštudenti 

biologije! 

 

Moje ime je Bernarda in ker sem bila 

predlansko leto na IAESTE praksi na 

Norveškem, so me prosili, če bi lahko 

napisala nekaj vrstic o svoji izkušnji na tej 

praksi. No, naj začnem na začetku. Že med 

študijem sem bila 2 leti Erasmus tutorka za 

tuje študente, ki so prihajali na našo 

fakulteto, in se nato leta 2011 tudi sama 

udeležila Erasmus izmenjave v Alicanteju v 

Španiji. Po končanem študiju biologije sem 

si nato želela še malce izkusiti delo v tujini 

in praksa v tujini preko društva IAESTE se 

mi je zdela idealna priložnost za to.  

Šla sem na Norveško, zato ker dosti izbire 

nisem imela; pred začetkom prakse sem 

namreč že diplomirala in izbor držav, 

kamor te sprejmejo brez statusa študenta, je 

pač omejen. Ampak kakorkoli, zmeraj sem si 

želela par mesecev preživeti v Skandinaviji 

in ker sem za Erasmus izmenjavo na koncu 

izbrala Španijo in ne Švedske, sem bila 

nadvse vesela, da sem se lahko prijavila na 

prakso na Norveškem in so me tudi sprejeli. 

Ko sedaj pogledam nazaj, lahko rečem, da je 

bila Norveška res super izbira in da verjetno 

ne bi mogla izbrati boljše države. Na praksi 
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sem bila v Bergnu leta 2013 in sicer za 2 

meseca, od julija do začetka septembra, kar 

je tudi podnebno najboljši čas za obisk 

Skandinavije, vsaj če imate radi malo višje 

temperature.  

Delala sem na Univerzi v Bergnu in sicer na 

ekološkem oddelku. Moram reči, da je bilo 

moje delo zelo razgibano. Prvih nekaj 

tednov sem preživela na terenu, kjer smo 

preučevali spremembe na rastlinah, ki so 

bile prenesene iz različnih klimatskih in 

okoljskih pogojev. Da vam malo bolj 

pojasnim; že nekaj let pred mojo prakso so 

na preučevanih mestih izrezali kvadrate 

substrata z rastlinami vred, velike 25x25 

cm, in jih prenesli na druga mesta v različne 

klimatske razmere, na primer iz visokogorja 

v sredogorje, v razmere z nižjo vlažnostjo. 

Jaz kot praktikantka pa sem na teh 

kvadratih odstranjevala travne bilke ter 

iskala in popisovala obročkane rastline. 

Preverjali smo, ali so te še žive, koliko 

cvetov, listov in pritlik imajo. Poleg tega 

terenskega dela pa sem v kasnejših tednih 

na Univerzi v Bergnu vnašala terenske 

podatke v računalnik in preučevala kaljivost 

semen v laboratoriju. 

Moram reči, da mi je bilo delo zelo všeč, 

ravno zato, ker sem delala tako na terenu 

kot tudi v pisarni in v laboratoriju. S 

sodelavci sem se odlično razumela in prav 

tako tudi s profesorico, ki je bila vodja 

projekta. Prve tedne sem stanovala na 

terenu, saj smo se selili od preučevane 

postaje do preučevane postaje in smo spali 

v lesenih brunaricah v kampih. Kasneje pa 

sem stanovala v stanovanju blizu centra 

Bergna z norveškimi člani društva IAESTE. 

Moram reči, da sem se naučila precej 

novega, tako o delu na terenu kot o 

podatkovnih bazah in vnašanju podatkov.  

V okviru društva iz Bergna so za nas 

organizirali manjše izlete, skupne večerje, 
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zabave in bowling dan, tako da smo spoznali 

druge praktikante, ki so bili istočasno na 

praksi in se tudi družili z njimi. Mi je bilo pa 

zelo všeč tudi to, da je IAESTE na državnem 

nivoju organiziral vsaka dva tedna kakšno 

ekskurzijo v okviru regionalnih odborov 

društva. Tako smo recimo imeli Mountain 

weekend, Bergen weekend, Stavanger 

weekend, Oslo weekend. V okviru teh 

ekskurzij smo imeli organizirano prenočišče 

v hotelih ali hostlih, prevoze, hrano in 

dnevne ekskurzije. Moram reči, da so mi bili 

ti vikendi res super, saj smo doživeli in 

videli precej, pa tudi spoznali praktikante 

društva iz drugih mest. 

 

Vse prakse v okviru IAESTE so plačane. Je 

pa plača odvisna od delodajalca in države, 

kamor potuješ. Zase moram reči, da pred 

odhodom nisem bila prepričana, ali bo plača 

dovolj za življenje ali ne, ker je Norveška 

pač precej draga država. Ampak po moji 

izkušnji lahko rečem, da mi je plača 

zadostovala za življenje, kakšen izlet in 

nekaj denarja mi je na koncu še ostalo. Je pa 

to seveda odvisno od potreb vsakega 

posameznika. 

Kako pa se izkušnja s prakso v tujini 

razlikuje od študijske izmenjave ali 

prostovoljnega dela? 

Pred prakso na Norveškem sem bila že 5 

mesecev na Erasmus izmenjavi v Španiji in 

po praksi tudi na Evropski prostovoljni 

službi - ravno tako 5 mesecev v Španiji, s 

katere sem se vrnila ravno pred 2 tednoma. 

Vsaka od teh izkušenj je bila posebna in 

drugačna od druge, vse pa so bile definitvno 

pozitivne. V osnovi so si vse podobne, saj 

gre za bivanje in delovanje mladih v tujini, 

je pa vseeno razlika, če greš v tujino 

študirat, delat ali delat kot prostovoljec. 

Moram reči, da mi je bila izkušnja prakse v 

Bergnu od vsega najboljša, saj sem delala na 

področju biologije, ki me precej zanima, in 

sem se prvič tudi počutila, kot da delam 

nekaj res pomembnega na področju mojega 

študija. Všeč mi je bilo tudi to, da je bilo delo 

odgovorno in strokovno in imam občutek, 

da sem res razširila svoja znanja o biologiji. 

Od prakse v Bergnu sem odnesla precej. 

Naučila sem se novih tehnik dela na terenu, 

upravljanja z obsežnimi podatkovnimi 

bazami, delovanja v tujem okolju itd. Če 

primerjam svojo Erasmus izkušnjo s prakso 

na Norveškem, lahko rečem, da sem v 

okviru prakse delala praktično vsak dan, 

imela sem večjo odgovornost in sem se 

počutila bolj zrelo, konec koncev je Erasmus 

ponavadi izmenjava, na katero gredo mnogi 

študenti bolj uživat in žurat kot pa bit resni 

in odgovorni. Delo v okviru EVS 

prostovoljstva je bilo precej drugačno od 

dela na praksi, nepovezano z biologijo, s 

precej manj odgovornosti in manj 

strokovno. 

Na vsakem od svojih treh doživetij, bivanja 

in dela oz. študija v tujini, sem nabrala 

precej novih izkušenj in znanj, le da so ta z 

različnih področij. Menim, da je vsaka stvar 

prišla nekako ob pravem času; tekom 

študija študijska izmenjava, takoj po študiju 

strokovna praksa in sedaj še prostovoljstvo. 

Vsakomur bi nadvse priporočala, da se 

odpravi na strokovno prakso v tujino in tudi 

Erasmus izmenjavo, če je to le mogoče. 
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Menim namreč, da je super, če si razširimo 

obzorja in spoznamo delo in študij v tujini, 

se seznanimo z  njihovimi metodami in 

navsezadnje vzpostavimo prijateljske vezi 

tudi izven Slovenije. Da ne omenjam, da je 

to tudi velik plus za življenjepis, ki ga boste 

morali slej kot prej napisati, ko boste iskali 

zaposlitev v Sloveniji ali izven nje. 

 

Biologinja v argentinski pampi 

Marjanka Grohar 

Sem potomka Slovencev, a sem se rodila v 

Argentini. Ker je zavest in pripadnost 

slovenskemu narodu med tukajšnjimi Slovenci 

zelo močna, doma govorimo v slovenskem 

jeziku, zato ga tudi obvladam. Diplomirala 

sem iz biologije in v tem prispevku bom 

opisala študij tega predmeta v Argentini ter 

razmerje s tujino, posebno pa s Slovenijo. 

Na splošno je v Buenos Airesu, glavnem 

mestu Argentine, odnos do biologije in narave 

zelo drugačen kot v Sloveniji, ker so 

najpomembnejše univerze sredi velemest, kjer 

študentje živijo med velikimi stolpnicami in 

betonskimi cestami. V vsakdanjem življenju je 

malo stika z naravo, saj se moramo voziti vsaj 

dve uri, da pridemo iz mesta na deželo. V 

notranjosti Argentine, kjer so mesta manjša in 

so ljudje bolj v stiku z naravo, je to manj 

opazno. Vsekakor pa se ta trend pozna tudi v 

naravovarstvenem gibanju. Tu, v prostrani 

Argentini je toliko naravnih virov, da se ljudje 

težko zavedajo, kako pomembno je varstvo 

okolja. Po drugi strani pa je toliko prebivalcev 

– 40 miljonov, da je izredno težko, da se 

naravovarstveni ukrepi resnično izvršijo. 

V Argentini imamo veliko različnih univerz, ki 

kljub poenotenim programom izobraževanje 

osmislijo na dva različna načina. Ena od 

smeri je bolj naturalistična – študente 

formirajo v znanju biologije na splošno, 

druga pa je bolj znanstvena – študentje si 

izberejo neko specializacijo, to je lasten 

program predmetov, ki so povezani s 

smerjo, v kateri želijo delovati po 

končanem študiju. 

Jaz sem študirala na buenosaireški univerzi, 

ki se poslužuje drugega pristopa. Prva štiri 

leta sem imela splošno izobraževanje z zelo 

podobnimi predmeti kot na prvi stopnji v 

Sloveniji (fizika, kemija, matematika, 

zoologija, botanika, celična molekularna 

biologija, ekologija, genetika itd). Zadnja tri 

leta pa sem kot smer izbrala botaniko, zato 

sem imela z njo povezane predmete (rastlinska 

fiziologija in sistematika, fitopatologija, 

rastlinska reproduktivna biologija, ekonomska 

botanika itd). 
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Študij biologije je v bistvu zelo podoben 

slovenskemu. V Argentini je sicer precej daljši 

– 7 let do prve diplome, a predmeti so si zelo 

podobni s tistimi na prvi in drugi stopnji 

slovenskega sistema. Je pa ta študij zahteven, 

ker ima vsak predmet vsaj šest ur predavanj, 

osem ur laboratorijskega dela in tri ure 

seminarjev na teden. Če se k temu doda še 

dvourna vožnja do fakultete in še dve nazaj, 

ostane študentom biologije res malo časa za 

zabave in podobno … 

Na državnih univerzah, ki so najbolj 

kakovostne pri nas, je zelo malo tradicije v 

študentskih izmenjavah. Verjetno zato, ker je 

birokracija tako neznosna, da še pri 

sporazumih med domačimi univerzami vedno 

pride do problemov, kaj šele s tujimi 

univerzami! Vsekakor pa se je zadnja leta 

začelo premikati tudi na tej ravni. Prišlo je do 

kar nekaj razpisov, ki so sicer bolj 

osredotočeni na južno- in srednjeameriške 

države, kot so Brazilija, Mehika in Čile, a 

sprejeli so zelo malo študentov. Uspelo je tudi 

nekaj razpisov s Španijo, sicer pa je stik z 

Evropo in Severno Ameriko precej boren. 

Sama sem si želela na izmenjavo v Slovenijo, 

seveda iz osebnih razlogov, a med Slovenijo in 

Argentino na področju naravoslovnih ved ni 

nobenih pogodb. Tako sem se morala sama 

pozanimati, da sem prišla v stik z biologi v 

Sloveniji, kar je izredno težko. Da o možnostih 

za zaposlitev v Sloveniji niti ne govorimo!  

Super izkušnja pa je bila vsekakor sodelovanje 

na RTŠB-ju, kjer sem se v botanični skupini 

naučila slovenski tehnični besednjak, pa tudi o 

slovenski flori, ki je precej drugačna od 

argentinske.  

Mislim, da imajo izmenjave svojo vrednost 

predvsem, če resnično pripomorejo k boljšemu 

znanju in omogočijo profesionalne stike med 

kolegi tujih držav. Sploh za nas, ki nimamo 

toliko stika s tujino, kot ga imate v Evropi, je 

zanimivo, da se študent vživi v tuje razmere in 

se kulturno obogati ter se privadi študiju v 

tujem jeziku. Cilj je vsekakor ta – osebna 

kulturna (tudi turistična) in profesionalna 

obogatitev. A ne smemo pozabiti tudi druge 

plati: odgovornost, da se izobraževanje, 

pridobljeno v tujini, pozneje posreduje svojim 

domačim kolegom in se tako skupno 

pripomore k napredku lastne države, ki je v 

bistvu izmenjavo financirala. Kot asistentka na 

buenosaireški univerzi tudi sama poskušam v 

svojih učencih vzbuditi to narodno 

odgovornost, pa tudi željo po čim večji 

profesionalnosti, kar ni nujno povezano z 

izmenjavami, ampak mnogo bolj z osebnim 

trudom in odgovornim študijem. 

Da si želim čim več profesionalnih stikov med 

Argentino in Slovenijo, je jasno. Pa ne samo v 

biologiji, ampak tudi na vseh drugih področjih, 

saj vsi stremimo k istemu cilju: da bi s 

pridobljenim znanjem in sposobnostmi bili 

pošteni in koristni državljani, kar je vsekakor 

bistvo vsakega šolskega sistema.  
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Pred vhodom v najdaljšo Kosovsko jamo, "Gryka e madhe".  

Sedim v meandru in razmišljam 

Potovanje treh biologov in 
programerja v deželo plisov 

Behare Rexhepi, 

Foto: Matic Di Batista 

Izgubljena v detajlu meandra Bele griže sem, 

čakajoč, da me ostali člani ekipe najdejo, 

pomisila na vsem znane glose Marka 

Radmiloviča in njegov slaven smisel za humor 

in satiro. Moje pisanje v resnici nima veliko 

skupnega s tem, a kaj izgubljenemu človeku 

drugega preostane, kot da mu misli prosto 

preskakujejo po spominih in sestavijo 

reportažo s preteklega 

popotovanja? Zanimivo je, 

česa vsega se človek spomni, 

ko čakanje preseže mejo 

udobja in je potrebno misli 

preusmeriti k bolj zabavnim 

stvarem. Naša odprava na 

Kosovo je zagotovo dala 

dovolj materiala, kateremu se 

lahko skupaj smejimo še 

nekaj časa.  

 

Kjub veliki meri motivacije, 

je naše popotovanje še pred 

začetkom zaznamovala 

Negotovost. Začne se tako, da smo na dan 

planiranega odhoda ostali brez avtomobila, vrh 

pa doseže, ko se z izposojenim avtomobilom 

člani ekipe izgubljajo po predmestju Prištine. 

Niti meni, ki sem na ekipo čakala pri svoji 

družini, občutek negotovosti ni bil prihranjen. 

Skoraj bi lahko rekla, da se na ta občutek 

lahko navadiš, če veliko časa preživiš na 

Balkanu pa zagotovo začneš v njem na prav 

poseben način uživati.  

Z namenom biološkega raziskovanja jam smo 

se 23. avgusta na avtobusni postaji mesteca 

Skenderaj, ki ga ni na nobenem zemljevidu, 

končno dobili Špela Borko, Matic Di Batista, 

David Škufca in jaz.  

Po zajtrku pri mojem dedku smo se odpravili 

proti našemu cilju. Raziskati smo hoteli jame v 

okolici mesta Peja (Peč). Zaradi avtomobilskih 

prigod se je že tako kratek dopust še dodatno 

skrajšal, za raziskovanje Kosovskih jam pa 

nam je tako ostalo le nekaj dni. Lahko si 

predstavljate kako so člani ekipe, ki so čez noč 

prevozili več kot 1000 km, preživeli prvi dan 

bivanja.  Krajši  dopoldanski sprehod po 

centru mesta je razkril, da smo v mesto prišli 

ravno ob pričetku festivala animacije, v sklopu 

katerega se vsak večer odvijajo različni 

družabni dogodki. Če polovico dneva prespiš, 

je pametno, da vsaj večer in noč koristno 

izkoristiš. Seveda smo to tudi naredili, ob 

poslušanju kosovskega rocka ter spoznavanju 

lokalcev in njih botaničnih spretnosti. 

Naslednji dan se je začel zgodaj zjutraj- 

zapustili smo hotel in se odpravili na našo prvo 

pustolovščino. Čakala sta nas dva pomembna 

podviga: 
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Nepridipravi so nam med fotografiranjem in ogledovanjem vhoda odvili 
vijake na kolesu. Fanta sta jih privila nazaj in poskrbela, da kolo ni šlo 
naprej po svoje.  
 

1. Najti gostilno ali lokal kjer strežejo 

zajtrk 

2. Najti edinega Kosovskega jamarja 

Fatosa 

Ne glede na to, kako enostavno se sliši, nismo 

mogli realizirati nobene od točk. Zaključili 

smo v kavarni, vsak s svojim burekom v roki, 

mačkom v glavi in skrbjo, kako se bo naše 

raziskovanje jam odvilo brez edinega človeka, 

ki ve kaj o njih.  Po nekaj kavah smo se 

odpravili proti Planinskemu društvu 

»Gjeravica«. Ker se nam jamar ni javil, smo se 

odločili obiskati najvišji vrh Kosova.  

Sredi dogovarjanja za naš izlet je zazvonil 

telefon – Klical je Fatos in zatrdil, da pride do 

nas v nekaj minutah. Tako so se plani o 

jamarjenju povrnili še preden smo jih v resnici 

dobro spravili iz glave, izlet na najvišji vrh pa 

smo prestavili na prihodnje dni. 

Naše srečanje je bilo prav hecno. Jaz sem se z 

gospodoma sprva pogovarjala albansko in 

poskušala sproti ostalim prevajati povedano v 

slovenščino, a se je izkazalo, da je 

najučinkovitejši način komunikacije 

polomljena slovenosrbohrvaščina z občasnimi 

intervali angleščine. 

Negotovost je počasi 

izginjala in naš »Trip« je 

počasi začel dobivati 

obliko. Plan. 

Kot se za biologe (in 

programerja) spodobi, 

smo na prvo mesto 

postavili zganjanje 

znanosti. Najprej jame in 

jamske živali, nato vse 

ostalo. Prva na sporedu 

jam je bila »Shpella e 

Mbretereshes«, jama v 

začetnih stenah 

Rugovskega kanjona, do 

katere se pride izključno 

po ferati. Polni 

pričakovanj smo se 

odpravili proti kanjonu. Ker smo bili ravno v 

okolici, sem želela ostalim članom ekipe 

pokazati vhod v najdaljšo Kosovsko jamo, ki 

se nahaja le nekaj sto metrov stran od ceste 

skozi kanjon. Njen obisk smo sicer načrtovali 

za prihodnje dni. Jama je zaradi zaščite 

zaklenjena, mi pa v tistem trenutku še nismo 

imeli ključa. To nas seveda ni odvrnilo od 

tega, da bi potešili svojo radovednost in si 

ogledali vsaj njen vhod. Parkirali smo ob cesti 

in se odpravili poiskat jamo. Nekaj časa smo 

uživali  v hladu, ki je prihajal iz nje, se slikali 

in pozabili vzeti koordinate.  

Brez ključa nismo mogli kaj dosti, zato smo se 

odpravili nazaj.  Ko smo se približali 

avtomobilu, smo zaslišali nenavaden zvok 

loputanja z vrati. Naša peta članica odprave, 

Negotovost, se nam je zopet pridružila. Fanta 

sta stekla proti avtu, a sta bila za trenutek 

prepozna. David, ki je prvi prispel do ceste je 

še lahko videl, kako se je z razširitve ob cesti 

sunkoma odpeljalo večje vozilo.  Naš avto je 

bil še vedno tam.  Misleč, da je vse v redu, 

smo se posmehnili Negotovosti v brk in se 

odpravili naprej.  
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Spodaj: priprave na obisk najdaljše Kosovske 
jame 
Naslednja stran: osvojili smo najvišji vrh 
Kosova, Gjeravico. 
 

Zdaj pa zares, naša prva jama! Vozimo se po 

ovinkasti cesti skozi kanjon, zabavamo se ob 

pogledu na kolesarja s prazno gumo, ki divje 

vozi za vozom polnim sena in na lokalce, ki 

divje trobijo ob izsiljevanjih skozi ozke tunele. 

Z visoko hitrostjo smo se približevali najbolj 

vročemu delu dneva.  Hvala bogu za klimo.  

TK,    TK,     TK,      TK,   TK,   TK,   TK,   

TK, TK,  TK,  TK, TKTKTKTKTKTKTKTK.  

Ta zvok ni bil znan nikomur izmed nas.  

Ustavimo vozilo in stopimo ven, misleč da se 

nam je kaj zataknilo v podvozje.  Obhod je 

razkril, da nam v zadnjem desnem kolesu od 

petih en vijak manjka, en pa  je bil odvit. Če bi 

tudi ta odpadel, bi kaj kmalu zadnje kolo 

ubralo svojo pot. Očitno smo bili na poti od 

jame dovolj glasni, da so nas nepridipravi 

slišali in se odpeljali ne da bi dokončali svoje 

začeto delo – kolesa pač ne moreš odnesti če je 

še vedno privita z nekaj vijaki. Živijo, 

Negotovost! 

Dajmo, že, to jamo. Saj ne more iti več nič 

narobe. Privili smo vijake in vztrajali pri 

prvotnem planu. Če smo prišli do sem, bomo 

šli pa še v jamo! Ah, ko bi takrat vedeli, da nas 

vesolje na vsak način želi odvrniti od te ideje... 

Malce bolj kislih obrazov, z Negotovostjo, ki 

je vsake toliko časa skočila iz prsnega koša 

nazaj v možgane in nas opominjala na 

manjkajoči vijak, smo šli. Parkirali smo ob 

cesti, prečili viseči mostiček in že smo bili na 

prvi Kosovski ferati! 

Po Fatosovih navodilih, nas bo po 140 metrih 

ferate čakala neraziskana jama. Preoblekli smo 

se, si nadeli opremo in se odpravili. Začetek 

našega vzpona je perfektno sovpadal z 

začetkom opoldanske pripeke. Ko bi le prej 

vedeli, da 140m ferate pri Albancih ne pomeni 

nujno to kar se sliši.  Sonce, ki nam je žgalo v 

glavo in tilnike je prebudilo speče mačke in 

tigre, ki smo jih pridobili prejšnji večer na 

zabavi. Meter za metrom smo v najhujši 

pripeki naredili 140m višinske razlike, misel 

na hladno jamo polno novih vrst hroščev nas je 

gnala naprej v še tako obupnih razmerah 

(stopnja obupnosti je bila sicer odvisna od 

prealkoholiziranosti). 
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Vse, ki berete ta članek prosim, da si 

zapomnite: Na Kosovem nič ni tako kakor ti 

povejo.  

Jame na vrhu stene ni bilo. Pred nami se je 

odprl spodmol sicer lepih razsežnosti, a daleč 

od prave jame. Jamske živali bi lahko bile v 

takih sušnih in sončnih razmerah le 

halucinacija. Skozi celo ferato se je odpiral 

čudovit pogled na Rugovski kanjon, a kaj, ko 

smo si mi želeli več kot le aktivni turizem. Ker 

smo bili na vrhu popolnoma brez vode ali 

hrane, smo se mogli prav kmalu spustiti nazaj 

proti avtu.  

Tole smo zaključili, pojdimo naprej. V mestu 

nas je čakal Fatos. Dogovorjeni smo bili da mu 

poročamo o naših najdbah v jami, on pa nam 

prinese ključ, ki odklepa vrata najdaljše 

kosovske jame.  Lahko si predstavljate, kako 

hitro lahko človek poroča o najdbah ki jih ni. 

Fatos je očitno naše razočaranje opazil in se 

odločil, da nas še isti dan razveseli. Tokrat s 

pravo jamo.  

Odpeljali smo se v vasico Radac. Fatos je 

predlagal, da bi si le na hitro ogledali kje se 

jama nahaja, saj se je večerilo in nismo imeli 

veliko časa. Večino opreme smo tako pustili v 

avtih. Seveda se nismo mogli zadovoljiti zgolj 

s pogledom na vhod. V jamo smo se zapodili 

kar brez opreme, le s čelado na glavi. 

Pričakalo nas je malo morje netopirjev in malo 

večje morje gvana. V jami se zagotovo 

nahajajo tudi druge jamske živali, a smo našli 

le nekaj stonog. Naša ekspedicija je namreč 

potekala v času največje suše v zadnjih nekaj 

letih, kar je za iskanje hroščev in ostalih 

majhnih gomazečih živali zelo neugodno. 

Sledilo je pivo in jamarska razprava, ki nikoli 

ni kratka - dneva je bilo že skoraj konec, mi pa 

še vedno nismo imeli prenočišča. To težavo je 

Fatos rešil zelo elegantno. Odpeljal nas je na 

turistični ranč, in nam predstavil svoje 

prijatelje: župana mesta, lastnika edinega 

hotela s petimi zvezdicami na Kosovu in še 

nekaj živin.  Na ranču so nas pričakali z 

navdušenjem in nam gostoljubno postregli z 

domačim kozjim sirom, olivami in nadvse 

specialnim (in sumimo, da temu primerno 

dragim) vinom, Fatos pa nam je s prav 

posebnim žarom v očeh predal ključ najdaljše 

kosovske jame in njen načrt.  

Do jame smo se odpravili takoj zjutraj in v njej 

preživeli večino dneva.  Jamo smo raziskovali 

z biološko počasnostjo - pogledali smo v 

vsako lužico, kotanjo in razpoko in po več 

minut strmeli v stene, v upanju da najdemo 

kakšno pravo podzemno žival. Začuda je 

programer najdlje vztrajal, baje se je pripravil 

na 12 urno strmenje v blato in kar ni mogel 

verjeti da smo obupali po zgolj petih urah! 

Biološke ekstaze sicer nismo dosegli, a sta 

lepota in obsežnost jame definitivno poskrbeli 

za navdušenje. S svojimi 11 kilometri jama niti 
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Zgoraj: jamo v vasi Radac smo v polni zagnanosti obiskali kar brez 
opreme, le d škornji in čelado.  
Naslednja stran:  mistično jezerce "Liqeni i madh" na 2312m 
nadmorske višine 
 

slučajno ni izčrpala svojega potenciala in le 

slutili smo lahko obsežnost sistema, ki se 

skriva pod gorovjem Prokletije. Podzemne 

reke in jezera, prostrane galerije, kamini ki jim 

ne vidiš konca in mestoma nadvse nenavadna 

in izjemna siga so zagotovo pustili vtis. Še se 

bomo vrnili. 

Vrnili smo se na ranč in se dogovorili za 

naslednjo dogodivščino. Če smo že imeli čast 

obiskati najdaljšo kosovsko jamo, se spodobi 

obiskati tudi najvišji kosovski vrh, Gjeravico. 

Do izhodišča nas je po praktično neprevozni 

poti z rahlo obnemoglim terencem odpeljal 

predsednik planinskega društva. Vmes smo 

imeli možnost opazovati evropski »napredek« 

v živo – gradnja ogromne magistrale, ki bo na 

neokrnjeno planino pripeljala civilizacijo, je v 

divja pobočja vsekala globoko in bolečo rano. 

Čas bo pokazal kako usodna je ta poteza za 

lokalno biodiverziteto. 

Po povratku nazaj smo izvedeli, da je na eni od 

ekspedicij pokojni profesor Wraber dejal, da bi 

se zaradi lepote teh krajev po smrti želel 

reinkarnirati v kravo, ki bi se pasla na tem 

območju. Zdaj lahko razumemo zakaj - 

gorovje je posejano s travnatimi izravnavami z 

visoko botanično pestrostjo, celo pot do vrha 

pa te mimo pašnikov in ledeniških jezerc 

spremljajo zaplate borovnic. Vzpon je bil 

lahek in kopanje v ledeno hladnem jezeru je 

bila pika na i. 

To čudovito izkušnjo smo zaključili v 

majhnem pastirskem naselju, kjer se ljudje 

preživljajo izključno s kozjerejo in nabiranjem 

borovnic. Nakupili smo ogromne količine 

nadvse okusnega sira in našo pot nadaljevali 

proti Črni Gori, kjer smo si 

privoščili barbarski dopust 

v pravem pomenu besede.  

Obiskovali smo zapuščene, 

neobljudene plaže, se 

sestali z obema 

črnogorskima jamarjema in 

se v različnih situacijah  

zopet srečevali z našo 

prijateljico - Negotovostjo.  

Ta je zdaj že popolnoma 

neprikrito sedela z nami v 

avtu in  spraševala zdaj 

enega, zdaj drugega, kdaj se 

bomo na vidiku zagledali 

mejni prehod-Kosovo smo 

namreč zapustili, še vedno 

pa nismo uradno vstopili v 

Črno Goro.  Po nekaj deset kilometrih 

»nikogaršnjih serpentin« se pred nami končno 

prikažejo lesene barakice in mejni prehod.  

Nato pa spet dolgo časa samo narava. Rahlo 

utrujeni od izleta v planine in poti smo se 

počasi začeli zavedati, da smo pozabili na 

večerjo. Izgubo nutrientov smo morali kar se 

da hitro nadoknaditi in s ceste smo zapeljali na 

ozko stezo, ki je vodila v neznane gozdnate 

pokrajine Črne Gore. Natančnejše lokacije 

verjetno ne bomo vedeli nikoli.  

Okrepčani smo se odpravili naprej, proti 

Podgorici, k enemu izmed dveh jamarjev, ki 

delujeta na območju Črne gore. Tokrat nam jo 
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je zagodla  (ali pa tudi ne) utrujenost.  Po 

nekaj urah naporne vožnje po sistemu »tko je 

jaći, taj tlači« smo se odločili da postavimo 

šotor in noč prespimo na prvem primernem 

prostoru. V bližini Mojkovaca smo zavili na 

ozko pot, ki je vodila proti gozdu kmalu našli 

jaso, ki se je zaključevala z strugo izjemno 

široke reke, Tare po imenu.  

Vedoč, da smo nekje v rovtah, bogu za 

hrbtom, kamor ne bo živega človeka, smo si 

postavili šotor in se utaborili.  Pred kratkim je 

deževalo in ozračje je bilo hladno, tla pa 

mokra in mrzla. Ker se kampiranje sredi 

neznanega ne zdi dovolj barbarska ideja, smo 

kmalu sklenili zakuriti čisto pravi taborni 

ogenj. Kljub dežju je kombinacija tamponov, 

fiksativov za živali in odstranjevalca laka za 

nohte majhen a vztrajen plamen kmalu 

spremenila v kres.  

Ravno, ko se je ogenj najbolj razplamtel pa 

presenečenje. Nenadoma so se na poti ob jasi 

prikazali trije avtomobili. Vsak izmed nas je v 

glavi vrtel svoj scenarij filma, sekunde so 

postale neizmerno dolge. Izkazalo se je, da so 

naključja na naši strani - avtomobila, ki sta po 

tej neugledni poti peljala vsak po svojih 

opravkih sta se pred jaso ustavila zgolj zaradi 

preozke poti. Iz tretjega avtomobila pa je 

izstopil moški in se napotil proti nam.  

Naše oči so postale ogromne, fanta sta z glave 

nemudoma odstranila plisa, Špela pa je brez 

pomisleka potisnila mene naprej. Na Kosovem 

sem namreč kot edini član odprave skrbela za 

večino komunikacije med nami in domačini.  

Pogoltnila sem cmok in se pripravila na 

razpravo o kampiranju na privatni posesti, 

kazni za kurjenje ognja v naravi in splošno 

nerganje o tem, da se turizma pač ne moremo 

iti kjerkoli si to zamislimo.  Presenečenje je 

bilo večje.  

Tudi tretji avtomobil je pred jaso stal po 

naključju. Trije Čehi so se peljali v Albanijo 

na dopust in se odločili, da bodo zaradi dolge 

poti noč prespali na primernem neobljudenem 

prostoru. Z negotovimi koraki in prestrašenim 

obrazom je k nam pristopil edini član njihove 

odprave, ki je znal govoriti angleško in nas 

vprašal, če jim dovolimo prenočiti na »naši« 

jasi. 

Mi smo jim seveda nesebično dovolili.  

Angleško govoreči Čeh je v znak zahvale iz 

prtljažnika v znak zahvale potegnil kitaro ter 

nekaj steklenic raznih alkoholnih pijač in 

začela se je najbolj nepričakovana zabava na 
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prostem. Pozno ponoči smo že znali govoriti 

češko in prerokovati iz plisov! 

Zjutraj smo se od naših gostov poslovili in se 

odpravili naprej proti Podgorici, kjer nas je 

čakal Miloš, najbolj lenoben visokogorski 

jamar, kar jih svet pozna. Ob domačem 

črnogorskem vrancu se je razvila dolgotrajna 

jamarska debata. Po kosilu smo se odpeljali 

proti Ulčinju in si poiskali prenočišče, tokrat z 

nešteto zvezdicami. Poiskali smo si zapuščeno, 

neobljudeno plažo, do katere lahko dostopajo 

le najbolj vztrajni. Pot do plaže namreč vodi 

po izjemno zanemarjeni makadamsko-peščeni 

poti,  vožnja po njej pa je na trenutke 

spominjala na kombinacijo spusta z vlakcem 

smrti in sprehoda skozi pragozd. A se je 

izplačalo. Ujeli smo še dovolj sonca za 

kopanje v sončnem zahodu, večerjali pa smo v 

soju tisočerih zvezd in tabornega ognja.  

Po zajtrku in jutranjem kopanju je sledil 

odhod. Negotovost je v avtu tokrat sedela 

spredaj, saj nismo bili prepričani da bomo to 

slabo in strmo pot sploh uspeli prevoziti ne da 

bi poškodovali podvozje.  Pot nam je 

prekrižala še lisica, ki se je očitno poslavljala 

od svojega življenja. Bolna in komaj še živa je 

ležala na poti – z zadnjimi močmi se je 

umaknila v grmovje šele po nekaj minutah 

neutrudnega hupanja.  

In spet smo bili na poti - tokrat proti 

civilizirani plaži z dostopom do interneta. 

Špela in Matic sta namreč nekaj svojih 

»službenih« obveznosti pripeljala s seboj na 

dopust. Odpeljali smo se do »Velike plaže« v 

Ulčinju, kjer sta odgovorna člana ekipe, pod 

velikim pritiskom, z nogami v mivki in 

koktejlom z dežničkom v roki, delala na 

daljavo. 

Po opravljenih obveznostih in kosilu nas je pot 

peljala naprej. Internet je omogočil 

komunikacijo, komuniciranje pa nove plane. 

Napotili smo se proti Baru, kjer sta nas čakala 

Miloš in njegov dober jamarski kolega Leonid. 

Kot dobrodošlico sta nam pripravila zabavo na 

strehi stanovanjskega bloka. Pozna ura in 

dobro vino sta na plano privlekla resne in manj 

resne jamarske debate, anekdote in 

visokoleteče načrte, ter začrtala smernice 

naslednjega dne. Miloš na poroko svoje sestre, 

mi pa z Leonidom v jamo v okolici Lovčena.  

Zjutraj smo se kljub težkim glavam vestno 

držali dogovora s strehe in se po zajtrku 

odpravili na teren. Po vročem sprehodu po 

skalnatem Lovčenu, smo vsi člani ekipe stali 

pred vhodom v jamo in spoštljivo gledali v 

vhodno brezno. Test z metom kamna je dal 

slutiti, da bo jama od nas zahtevala precej 

napora, zato smo se odločili kot bi se vsak 

stereotipni Črnogorec. Poslovili smo se od 

jame in se odpravili nazaj proti avtu.   

Prosti čas, ki nam je  ostal zaradi »hitrega 

povratka s terena« smo izkoristili za ogled 

Njegoševega mavzoleja, monumentalnega 

kompleksa, zasnovanega kot tunel z 461 

stopnicami, ki vodi do Njegoševe grobnice in 

razgledne ploščadi. Privoščili smo si še kavo 

in črnogorske priganice (miškam podobno 

pecivo, le da ni sladko) ter se odpravili proti 

našem naslednjem prenočišču – plaži Plavi 

horizont v Tivatu.  
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Zgoraj: »selfie« na plaži, kjer sta odgovorna člana ekipe delala na 
daljavo 
Spodaj: po ogledu Njegoševega mavzoleja smo si privoščili kavico 
in priganice 
 

Skuhali smo si večerjo in se ob sončnem 

zahodu pripravili na gurmansko uživanje v 

testeninah s pestom in zelenjavno omako. Še 

preden smo si zaželeli dober tek, so nas 

presenetili nepovabljeni gostje. Roj nadležnih 

komarjev je bil nad svojo večerjo prav toliko 

navdušen, kot smo bili mi nad našo. Ogenj, ki 

smo ga zakurili iz nabranega lesa in klopi ter 

občasno namakanje v morski 

vodi je to težavo nekoliko 

omililo. Zjutraj smo se vsi 

popikani še enkrat vrgli v 

vodo ter se odpeljali ravno v 

času, ko so najbolj zagreti 

turisti šele začeli prihajati na 

plažo.  

Pot domov  skozi Bosno in 

Hercegovino smo začinili s 

postankom v Trebinju, kjer 

smo nakupili vse kar smo 

potrebovali, da nas bodo 

člani družine ob prihodu 

nazaj veseli, privoščili pa 

smo si tudi najboljšo 

krompirjevo pito v mestu. 

Potovanje nas je naučilo 

veliko stvari, to, da cariniku 

na vprašanje »Šta ima?« ne 

odgovoriš »Pa evo, svega 

ima!«, da se imaš lahko 

neverjetno dobro tudi kadar 

stvari ne grejo po planu in da 

na Kosovem nič ni tako, kot 

vam povejo.  Biološko 

raziskovanje kosovskih jam 

ni uspelo v takem obsegu kot 

bi si želeli, a nič zato, še 

pridemo.  

Koraki, ki se slišijo iz spodnjih 

delov jame se približujejo in 

moje čakanje se zaključuje. Ob 

Špelinem vzkliku »Kaj pa ti 

delaš tam gor?!« se nasmehem, zavpijem da 

sem se izgubila in se odpravim proti svetlobi, 

ki prihaja od njene čelade, nekje v globinah 

meandra. Preden se spustim v razpoko, ki je še 

malo prej izgledala neperspektivna in preozka 

potiho šepnem svoji Negotovosti. 3 proti 0!  

 

 

 



Študentsko življenje med tujimi študenti 

Hrana je bila verjetno vso zgodovini človeštva kar pomemben socialni dejavnik – vsi moramo jesti 

in veliko bolj zabavno (in slišala sem, da tudi bolj zdravo) je jesti v družbi – da ne govorimo o tem, 

da se hrano lažje ulovi, čeprav tu morda bolj govorimo o ustvarjanju le-te.  

Kakorkoli iz konteksta študija v tujini se to sicer zdi, se izkaže, da ni – kamorkoli se na izmenjavo 

odpravite, ne glede na to, kateri jezik govorite in sploh neodvisno od tega, kako dobro ali radi 

kuhate, se tako ali drugače znajdete na družabnem večeru, kjer glavna tema niti ni pijača, ampak 

hrana-  

Falafli na študentski način 

Idejo in okviren recept je prijateljica prinesla 

iz izmenjave v Beogradu in ker je tako 

preprosto, dobro (ocvrto!) in primerno tudi 

tistim, na katere je treba po navadi posebej 

misliti, z veseljem trosiva 

zamisel širom po Evropi   

Sestavine: 
• 400 g sušene čičerike 

• 5 strokov česna 

• začimbe (peteršilj, 

mleta paprika, sol, 

ostale tebi in tvojemu 

nosu ljube)  

• priloge – klasične 

solata in paradižnik,  

po želji paprika, 

zelje, kumare,  in kar 

koli drugega se vam zdi dobro 

• preliv: jogurt, kisla smetana, 

začimbe 

Najmanj 4 ure namakaj sušeno 

čičeriko v vodi. Ko naraste, jo 

zmelji, da dobiš vlažno maso. 

Dodaj strt česen, peteršilj, sol, 

mleto papriko in ostale dobre 

začimbe po želji. Vse skupaj 

dobro premešaj. Iz  te mase 

naredi kroglice s polmerom 2 

cm. Ker je to delo zamudno, 

dolgočasno in precej pocasto, k njemu povabi 

prijatelja. Če te zavrne, mu zagrozi, da bo ostal 

brez večerje. Če je falafel že kdaj jedel, bi 

morala biti ta grožnja dovolj, da si premisli. 

Cimra, ki si je prišel skuhat hrenovke in se 

zmrdovat nad tem, da spet ne bo nič mesa, z 

grdim pogledom preženi iz 

kuhinje. 

Potem ocvri kroglice, ko 

porjavijo na eni strani, jih 

obrni, da se spečejo še iz 

druge. Ko so kuglice ocvrte 

z obeh strani, jih postavi v 

posodo s prtičkom. Tortilje 

na hitro pogrej na ponvi.  

Tvoj pomočnik naj medtem otrebi 

in nareže zeleno solato, naseklja 

paradižnik, in naredi jogurtov 

preliv iz jogurta, kisle smetane, 

soli in začimb, pri čemer je treba 

zaupati njenemu/njegovemu nosu in 

domišljiji – to lahko uporabi tudi za 

dodajanje in modificiranje prilog, ki 

se jih v naslednjem koraku razstavi 

po mizi skupaj z ocvrtimi falafli, da 

si jih vsak po svoje lahko zavije v 

tortiljo.  

K jedi povabi vse lačne  v bližnji 

okolici, ja, tudi cimra, ki se je 

zmrdoval nad pomanjkanjem mesa. 

Hvaležno bo sprejel povabilo. 

Uživaj v obdobju slave, časti in 

vsesplošne blaženosti, ki si jo s to super jedjo 

povzročil. Ko mine, postopek ponovi.  



½ kg krompirja (skuhan v lupini in olupljen) 

2 kumari 

2 pesti rdečih redkvic 

5 jajc (trdo kuhana) 

½ kefirja ali jogurta (kar vam je ljubše) 

5 velikih žlic majoneze (navadne) 

Po želji tudi nekaj žlic kisle smetane 

2-3 mladi čebuli 

Steblo zelene 

Sveži listi kopra, svež drobnjak in peteršilj (drobno narezano), sol in 
poper 

 

 

Mrzla poletna juha iz Rusije 

V Litvi, na severu Evrope je bilo še precej preveč mrzlo, da 

bi s sostanovalko skakali od navdušenja, ko je dekle iz 

Kazahstana, s katero sva živeli, slavnostno napovedala, da bo 

ona k nedeljskemu kosilu prispevala predjed – mrzlo juho. 

Ko nama je dala listek za v trgovino, sva bili še bolj 

skeptični:  

No, začudeno sva ji gledali pod prste, kar si nobena od naju 

ni mogla predstavljati juhe, ki bo nastala iz teh sestavin 

(edino morda dejstvo, da bo mrzla…) 

Torej: VSE trdne sestavine narežeš na 

kocke,vse (razen šunke) zmešaš v veliko 

skledo, dodaš jogurt ali kefir, majonezo in po 

želji kislo smetano, začimbe in zmešaš – na tej 

stopnji se lahko nekako sprijazniš z 

poimenovanjem »juha«. Postaviš za nekaj ur v 

hladilnik, da bo zagotovo »mrzla« in ko 

postrežeš v skodelice, se po vrhu potrese še na 

kocke narezano šunko – če ti je všeč, seveda  

Karkoli že si o tem mislimo kremnih in 

golaževih in govejih juh navajeni Slovenci, je 

bila presenetljivo dobra. Če bi le bilo kosilo 

opoldne na kakšno vročo poletno nedeljo…• 


