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Bolj ekstravagantno, kot je bilo zadnje 
leto, si ga skoraj ne moremo zamisliti. A 
hkrati so taki prelomni časi tudi priložnost 
za vpogled vase, spremembe na boljše in 
postavljanje novih ciljev. Tako je danes 
drugačen tudi ta uvodni del, dodobra 
pa je obenem spremenjena še vsebina 
v nadaljevanju, za kar upam, da ti bo 
še bolj berljiva, še bolj zanimiva in bolj 
bogata. Toda prvo spremembo si verjetno 
opazil/-a, še preden je tvojo pozornost 
dobila ta stran in vse naslednje. Naslov. 
Spet upam, da všečna skovanka najbolj 
»popularne« besede lanskega leta in naše 
Ekstravagance.

Uredniško oko
A brez skrbi. Ekstravaganca se bo že 
naslednjič vrnila v svoji znameniti podobi. 
Vsaj z naslovom, ki ga ne damo za nič na 
svetu. Vse drugo pa je na tebi. Kot rečeno, so 
časi za kakšen svež veter pravi. Priložnost 
je tukaj. Le odzvati se moramo in narediti 
prvi korak. Kar velja tako za revijo kot 
tudi za naša življenja, ki jih je koronavirus 
pripeljal na razpotja. Izberimo pot, po 
kateri bomo stopali z navdušenjem in 
hrepenenjem po znanju ter izkušnjah. 
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»Postajamo malenkost apatični in nemotivirani« 

Študij na daljavo je postal vsakdanja resničnost, za katero si večina od nas ni niti približno 
predstavljala, da se bo udejanjila. Nekateri jo obvladujejo kot mačji kašelj in so postali 
celo zagovorniki tega načina, medtem ko se drugi le z muko priklapljajo na računalnike 
in poslušajo predavanja brez izmenjave mnenj in interakcije, kakršne smo bili navajeni 
»v živo«. Tako si niti predstavljamo ne, s kakšnimi občutki se srečuje naša članica Maša, 
ki kljub slepoti študira vzporedno. Ljubiteljica narave, knjig in kave s prijatelji se je 
prijazno odzvala na intervju in nam vse podrobno pojasnila.

ki ima najbolj kul psa (naj kar komentiram, 
da ima to po lastniku).  

Kakšni so tvoji hobiji v prostem času, ko 
nisi med knjigami?

Zelo rada berem. Včasih celo preveč. :) Berem 
vse vrste knjig, na koncu pa vedno pristanem 
pri psiholoških trilerjih. Poleg tega zelo rada 
pišem, največkrat pesmi. Svoj prosti čas rada 
preživljam tudi v naravi, ki me vedno pomirja, 
in seveda z ljudmi, ki so mi najbolj blizu.

Sicer pa si, kot si že prej omenila, še 
študentka. Nam, prosim, lahko podrobneje 
zaupaš, zakaj ravno ta študij?
Za študij psihologije sem se odločila, ker so me 
ljudje vedno zanimali. Zanimalo me je, zakaj 
se odzivamo, kot se, hkrati pa sem v enem 
delu želela bolj razumeti tudi sebe. Po prvih 
letih študija psihologije sem ugotovila, da 
potrebujem še nekaj več. Ta »več« sem našla 
v študiju psihoanalitične psihoterapije. Skozi 
ta študij vse bolj spoznavam naravo človeka 
in dinamiko našega delovanja. Hkrati tudi 
spoznavam, da nikoli ne bom vedela vsega, 
kar mi je tudi všeč, ker tako vedno obstaja 
prostor za razvoj.  Za študij psihoanalitične 

INTERVJU  Z MAŠO 
PUPAHER

Na samem začetku bi te prosila, da se 
našim bralcem, ki te še ne poznajo, na 
kratko predstaviš. Kdo je Maša Pupaher?
Sem študentka prvega letnika magistrskega 
študija psihologije in drugega letnika 
specialističnega študija psihoanalitične 
psihoterapije. Sem koordinatorka tutorjev za 
študente s posebnim statusom na Filozofski 
fakulteti, članica komisije tutorstva za 
študente s posebnim statusom na Univerzi 
v Ljubljani in prostovoljka na različnih 
področjih. Sicer pa človek, ki skuša razviti 
svoj potencial in se na splošno konstantno 
razvijati. Če pa bi vprašali ljudi, s katerimi 
smo si blizu, bi me najverjetneje opisali 
kot osebo, ki ima veliko energije, smisel za 
humor z dovoljšno mero sarkazma, ki je 
včasih zasanjana, vedno polna (včasih norih) 
idej, ki je zanesljiva prijateljica, in kot osebo, 

psihoterapije sem se odločila tudi zato, ker 
verjamem v notranji potencial vsakogar 
izmed nas in sem zato hvaležna, da bom 
lahko pri svojem delu spremljala človeka v 
enem koščku njegove poti.

Zaradi slepote imaš status študentke s 
posebnimi potrebami in s tem pripadajoče 
prilagoditve. Za kakšne prilagoditve gre 
pri tebi?
Najpogostejše prilagoditve, ki jih potrebujem, 
se povezujejo z dostopnostjo gradiv. Da bi 
lahko sledila vsem obveznostim, je zelo 
pomembno, da mi profesorji gradiva, ki jih 
preostali študentje dobijo v fizični obliki, 
posredujejo v elektronski obliki. Prilagoditev, 
ki mi zelo koristi je tudi podaljšan čas pisanja 
izpitov in možnost izrednih izpitnih rokov. 
Vsekakor pa ne gre brez možnosti uporabe 
računalnika in Braillove vrstice.

Ali se ti zdi, da na tvojem študijskem 
programu uspešno nudijo te prilagoditve?
V večini bi rekla, da. Zagotovo bi lahko naštela 
kar nekaj situacij, ko je prišlo do težav, 
vendar so se te, na srečo, kar hitro rešile. Zdi 
se mi, da je pri dogovarjanju prilagoditev 
(tako kot pri ostalih stvareh v življenju), 
odgovornost obojestranska. Na meni je, da 
profesorju povem, kaj potrebujem, na njem 
pa, da to upošteva, kolikor se le da. Prišlo je 
do situacij, sploh na začetku študija, ko tudi 
sama nisem točno vedela, kaj potrebujem, 
vendar je s časom tudi to postalo lažje.

4 5



Kaj te je pri tvojem študiju doslej 
najbolj navdušilo in kaj zmotilo? Morda 
kaj pogrešaš?
Všeč mi je raznolikost. V vseh letih študija 
psihologije sem dobila res veliko znanja na 
številnih področjih. Kot pa sem že omenila, 
sem vseeno sčasoma začela pogrešati še 
nekaj več. Ko sem opravljala potrebne 
obveznosti in se učila, se mi je zdelo, da 
pogrešam nekakšno globino. Potrebovala 
sem nov izziv in nova spoznanja, ki sem jih 
našla v psihoanalizi. Pri psihoanalizi mi je 
všeč, da ob prebiranju knjig njihovo vsebino 
ob vnovičnem branju vedno razumem 
drugače. Vedno odkrijem nekaj novega, kar 
sem prvič spregledala. To je tisto, kar sem 
pri študiju psihologije pogrešala. Manjkale 
pa so mi tudi praktične izkušnje, ki jih 
pridobivam zdaj, na študiju psihoanalitične 
psihoterapije in tudi skozi vsa prostovoljna 
dela, ki jih opravljam.

Koronavirus je v zadnjem letu postal 
naš vsakdanjik. Kako ti doživljaš vse 
skupaj?
V vsej tej situaciji vidim, kako hvaležna sem, 
da se na nove razmere hitro prilagodim. 
Skozi življenje me vodi to, da verjamem, da 
nobena stvar ni nespremenljiva. Verjamem, 
da bo nekega dne drugače, tudi trenutna 
situacija ni dokončna. Sama se skušam 
izogibati bombardiranju z informacijami 
in skušam sprejeti le tiste, ki neposredno 
vplivajo na moje življenje, kot so npr. ukrepi. 

Tudi na področju študija je prišlo do 
marsikaterih sprememb. Katerih si bila 
na lastni koži deležna ti in kako si jih 
doživljala?
Na začetku študijskega leta me je zelo 
skrbelo, kako bo vse skupaj potekalo. 
Dodaten izziv mi je predstavljalo dejstvo, da 
sem se na študij psihologije vrnila po dveh 
absolventskih letih, kar je že samo po sebi 
sprememba, prav tako pa skoraj nikogar 
od sošolcev nisem poznala. Spomnim se, 
da sem lani marca rekla, da sem vesela, 
da grem na faks šele oktobra, ko bo vse 
mimo, ker si ne predstavljam, kako bom 
sploh sledila. No, pa sem se motila. :) 
Študij na daljavo mi je sprva predstavljal 
velik izziv in mi ga še vedno. Nisem vedela, 
ali bo Zoom, ki ga uporabljamo na FF, 
zame dostopen ali ne. Na vse sem se bila 
primorana navaditi čisto sama, kar mi je 
včasih povzročalo močno stisko. Težko 
mi je bilo, ko so me profesorji in sošolci 
spraševali, kaj potrebujem, pa še sama 
nisem točno vedela. Težavo je predstavljalo 
tudi sledenje socialnim interakcijam. 
Ko smo bili v predavalnici, mi je kdo od 
sošolcev lahko takoj povedal, kaj se dogaja 
– na primer na kakšnem posnetku, ki smo 
ga gledali, ali pa, če se je nekaj zgodilo čisto 
na neverbalni stopnji – sedaj pa tega ni. Ko 
smo še bili na faksu, mi prav tako ni bilo 
treba tolikokrat poudarjati in izpostavljati 
tega, da ne vidim, saj se je to prepoznalo že 
po beli palici. V trenutni situaciji pa sem se 
morala naučiti to jasno izraziti na drugačen 
način. Dejansko mi je to težavo nekako 

uspelo preprosto rešiti – če se med vajami 
ali seminarji zgodi kaj takega, čemur ne 
morem slediti, mi sošolki, s katerima sem 
v stiku, to takoj napišeta in je takoj lažje. 
:) Med drugim je zame nedostopen tudi 
portal exam.net, po katerem na Oddelku za 
psihologijo trenutno izvajamo izpite, zaradi 
česar sem se za vsak izpit morala posebej 
dogovoriti, kdaj in na kakšen način ga bom 
opravljala. S podobnimi težavami sem se 
srečevala tudi pri študiju psihoanalitične 
psihoterapije, pri katerem pa je v nekaterih 
pogledih vseeno nekoliko lažje, saj nas je 
manj in je pristop bolj oseben.

Leto 2020 je bilo v vseh ozirih resnično 
burno in nenavadno. Na naše dejavnosti 
pa so vplivali predvsem valovi epidemij. 
Kako je na vašem oddelku potekal 
študijski proces ob začetku prvega vala 
epidemije in vpeljavi ukrepov ter kako 
poteka sedaj, ob zadnjem valu? Ali so 
opazne kakšne bistvene razlike?
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Na začetku je bilo kar nekaj zmede, so se 
pa profesorji vedno trudili, da so nam 
informacije posredovali pravočasno in 
jasno. Težave so nastajale pri oblikovanju 
urnikov. Načeloma vse študijske obveznosti 
potekajo po Zoomu, izpiti pa portalu exam.
net. To je zdaj že utečen sistem. Prisotnega 
je tudi veliko razumevanja za tiste, ki imajo 
težave z dostopom do računalnika in slabo 
povezavo, kar me veseli. Edina razlika, ki jo 
zaznavam, je ta, da postajamo že malenkost 
apatični in nemotivirani, saj res veliko časa 
preživimo pred računalniki.

Ali lahko kot slepa oseba še zmeraj dobro 
slediš študijskemu procesu in opravljaš 
vse študijske obveznosti? Kaj ti je v tem 
času predstavljalo največji izziv?
Trenutno vsem obveznostim sledim 
brez težav. Skozi izkušnje sem ugotovila, 
kaj je zame dostopno in kaj ne. Najbolj 

obremenjujoč je bil zame strah pred 
neznanim, ko dejansko nisem vedela, kako 
se bom znašla. Zdaj ugotavljam, koliko 
stvari je v bistvu zelo vizualnih in kako 
enostavno se dajo prilagoditi na meni bolj 
dostopen način, kadar je volja.

Ali imaš še naprej zagotovljene vse 
prilagoditve, ki jih potrebuješ?
Ja, še vedno imam zagotovljene vse 
prilagoditve, kar je zelo pomembno. Ne 
samo zame, ampak za vse študente s 
statusom. Kot koordinatorica tutorjev 
za študente s posebnim statusom sem 
bila na splošno zelo pozorna na to, ali 
se prilagoditve upoštevajo v enaki meri, 
kot so se prej. Rekla bi, da so bile težave, 
do katerih je prihajalo med študijem na 
daljavo, podobne prejšnjim, tistim še pred 
ukrepi – zdaj so se le še poglobile, saj so 
nekateri profesorji po e-pošti neodzivni. 
Preveč novih težav pa ni bilo.

 Kako sicer ocenjuješ študij na daljavo?
Mislim, da lahko zdaj vidimo, na koliko 
načinov nam tehnika lahko olajša življenje. 
Ne predstavljam si, kaj bi se zgodilo, če 
bi študij na daljavo moral potekati pred 
dvajsetimi leti, vendar ta način študija 
obenem nikakor ne more nadomestiti 
študentskega življenja in pouka v živo, 
ki ga vsi že zelo pogrešamo. Sama 
pogrešam trenutke, ko se s kolegi srečaš v 
predavalnici, kakor tudi tiste, ko prideš na 
faks in ugotoviš, da je preveč lep dan, zato 
se odločiš raje oditi na kavo namesto na 

predavanja. Kakorkoli na to pogledamo, je 
to del, ki enostavno sodi k študiju, in upam, 
da ga bom lahko še doživela.

Ali bi po koncu epidemije in ukinitvi 
ukrepov želela obdržati kaj, kar je 
bilo v študijski proces vpeljano v 
epidemioloških časih, če bi lahko? Če da, 
kaj in zakaj?
Želim si, da bi se po študiju na daljavo obdržal 
čut za različnost stisk ljudi. Nekatere stiske 
so se med nami še bolj poglobile in bodo 
doživele svoj vrh dejansko šele po zaključku 
študija na daljavo. Upam, da bomo lahko 
obdržali to občutljivost zase in za druge.

Kimberly Ren, foto: osebni arhiv

Česa si pa na področju študija iz 
epidemioloških časov zagotovo ne 
želiš več?
Predvsem si ne želim več prekinitve 
oziroma omejevanja družabnih stikov.

Kaj bi, če bi imela to možnost, v 
študijskem procesu na vašem oddelku 
v času epidemije izboljšala, dodatno 
ponudila študentom za lažji študij?
Zagotovo bi skušala preoblikovati 
urnik. Velikokrat imamo obveznosti 
brez odmorov, kar je v tem času še bolj 
naporno.

Po čem pa si boš najbolj zapomnila te 
mesece epidemije? Kakšna zanimiva 
prigoda mogoče?
Meni najbolj zanimiva stvar, za katero 
si nikoli nisem predstavljala, da jo 
bom kdaj doživela, je ta, da bom lahko 
predavanja spremljala kar iz svoje 
postelje. Ob deževnih in mrzlih dneh je 
bilo to resnično prijetno. :)

Ali bi za konec želela še kaj sporočiti 
našim bralcem?
Ne glede na položaj, v katerem se 
znajdemo, se mi zdi pomembno, da 
smo pozorni na to, kar potrebujemo. Da 
se poslušamo in slišimo, hkrati pa ne 
pozabimo nase. In tudi, da vsaj skušamo 
verjeti v potencial, ki ga nosimo v sebi. S 
tem lahko gradimo na občutku svobode 
in miru, ki si ju, sploh v teh časih, tako 
želimo.
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Karantena je moje življenje potisnila v mehurček opravljanja študijskih obveznosti, 
dela na sebi in odkrivanja ter razvijanja novih in starih hobijev. Kot magistrska 
študentka prevajanja in tolmačenja angleščine na filozofski fakulteti v Mariboru pa 
sem se bila primorana soočiti še z novim izzivom – tolmačenjem na daljavo. 

Tolmačenje je ustno prevajanje govorca iz 
tujega v materni jezik in obratno, kar je za 
človeka in njegove mentalne ter psihofizične 
sposobnosti velik izziv. V osnovi ločujemo 
med simultanim in konsekutivnim 
tolmačenjem; pri simultanem tolmačenju 
govorimo sočasno z govorcem z 
nekajsekundnim zamikom. Simultano 
tolmačenje med drugim poteka v posebnih 
tolmaških kabinah, v katerih smo opremljeni 
z mikrofonom in slušalkami in imamo 
neposreden pogled na govorca in dogajanje 

v dvorani. Pri konsekutivnem tolmačenju 
pa počakamo, da govorec dokonča nekaj 
povedi ali daljši segment govora in potem 
povedano prevedemo v želeni jezik. Pri tem 
si pomagamo s tolmaškimi zapiski, ki jih 
oblikujemo po posebni tehniki, medtem ko 
govorec govori – običajno smo ob govorcu, 
v njegovi neposredni bližini. Vsaka oblika 
tolmačenja zahteva odlično obvladovanje 
jezikov, s katerimi delamo,  zelo dobro 
poznavanje kultur, s katerimi imamo 
opravka pri tolmačenju, ter izredno visoko 
psihofizično pripravljenost, kamor spadata 
tudi mentalna čilost in dobro pomnjenje. 
V ta čudovit in po svoje že kar čudežni 
proces so intenzivno vključeni naš spomin, 
motorične funkcije, fiziološki odzivi ter 
naše kognitivne dejavnosti. 
Usklajevanje vsega tega je precej naporno 
in predstavlja velik izziv, zame pa še toliko 
večjega, saj imam cerebralno paralizo in 
se hkrati borim tudi s povišanim mišičnim 

tonusom. Nedvomno igrata zelo pomembno 
vlogo tudi okolje in način izvedbe 
tolmačenja. Tolmačenje na daljavo (angl. 
remote interpreting) se je v zadnjem času 
uveljavilo kot posebna vrsta tolmačenja, 
prav tako so bile podane tudi smernice, 
kako čim bolj učinkovito in kakovostno 
stolmačiti dogodek, ki poteka po različnih 
videokonferenčnih platformah ali celo po 
telefonu. 
Seveda se nam študentom ni bilo treba 
soočati s tako »resnimi« situacijami, toda 
zagotovo smo doživeli vtis te oblike tudi na 
lastni koži. Po razglasitvi prve epidemije 
marca 2020 so bile namreč naše vaje iz 
simultanega in konsekutivnega tolmačenja 
premaknjene v spletno okolje MS Teams. 
Sama sem ob tem čutila rahel nemir, posebej 
pri simultanem tolmačenju, saj si nisem 
znala zares predstavljati, kako bodo ure 
sploh potekale. Sedaj seveda nismo mogli 
biti v kabinah, tudi pri konsekutivnem 
tolmačenju pa je primanjkoval fizični stik 
s profesorjem, ki je običajno govor bral, mi 
pa smo si zapisovali in sproti tolmačili vsak 
svoj del. K sreči mi je prvi semester študija 
dal vsaj nekaj uvida v dejansko tolmaško 
delo, da sem lahko usvojila osnovne veščine 
in tehnike, spoznala pa sem tudi, kako 
poteka delo v kabinah. Tako sem imela vsaj 
približni občutek, kako tolmačenje deluje 
v živo. Vaje konsekutivnega tolmačenja 
so potekale tako, da smo imeli vklopljene 
kamere in smo si kot običajno oblikovali 
tolmaške zapiske ter tolmačili, kadar smo 
bili na vrsti. Slabost tega je bil seveda spletni 

Tolmačenje na 
daljavo – med  
izzivom in težavo

prenos, ki je bil včasih preobremenjen, 
zato si moral še pozorneje slediti govoru in 
biti pozoren na povedano; komunikacijski 
šumi in okvare medija so še bolj prisotni 
kot pri delu v živo in so tudi veliko bolj 
nepredvidljivi, saj te kakšen »izpad« 
spletne povezave lahko preseneti kot strela 
z jasnega, tako da je treba biti pripravljen 
na različne scenarije. Pri simultanem 
tolmačenju smo, dokler Ms Teams ni 
uvedel t. i. sob za odmor, tolmačili vsak svoj 
nekajminutni odsek posnetka določenega 
govora ali pa je na liniji s profesorico ostal 
le en študent, preostali pa so tolmačili vsak 
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zase in se posneli ter kasneje posnetke 
oddali v spletno učilnico. Sama sem bila 
primorana še povečati stopnjo zbranosti, 
saj sem morala spremljati tudi časovno 
porazdelitev govora, da bi nastopila ob 
pravem delu. 
Kljub vsemu stresu, tremi in tehničnim 
neprijetnostim mi je ta izkušnja spletnih 
tolmaških vaj dala priložnost, da sem se 
lahko zelo natančno poglobila v teme, 
ki smo jih obravnavali, naredila tudi več 
vaj in se redno snemala ter posnetke tudi 
preposlušala. Ker mi ni bilo treba skrbeti 
za logistiko in usklajevanje prevoza na 
fakulteto, sem ta prihranjeni čas lahko 
porabila za svoj napredek tako v jezikovnem 
smislu kot tudi na področju obvladovanja 
stresa. (Kar je prineslo »stranski učinek«, da 
sem se navdušila nad tehnikami sproščanja, 
predvsem nad meditacijo.) Vaje sproščanja 
so mi pomagale tudi pri obvladovanju 

mišičnega tonusa. Koronačas mi je prinesel 
poznanstva s krasnimi naravnimi govorci, 
ki so mi bili tudi pripravljeni pomagati s 
poslušanjem kot »poskusno« občinstvo ter 
mi tako svetovali, kje naj še izboljšam svoje 
delo. Pri tem sva se še posebej zbližali z 
nekim dekletom iz ZDA. 
Med drugim valom epidemije sem s tem 
načinom nadaljevala in poskusila vaditi 
z zahtevnejšimi govori, tudi zunaj okvira 
vaj, da bi bil izziv še večji in da bi še bolj 
preizkusila ter razvila svoje sposobnosti. 
Z delom v spletnem okolju sem veliko 
pridobila, hkrati pa sem spoznala, da tudi 
težke čase, ki nas praktično oropajo vsega, 
kar nam je ljubo in drago, lahko izkoristimo 
za dobro, za delo na sebi in zase, ter da 
tako morda tudi spoznamo, kam smo (po)
klicani. Odmore od študija in učenja pa 
sem z veseljem izkoristila za fizioterapijo, 
jahanje in sprehode. 

Ag
ne

s K
oj

c, 
fo

to
: o

se
bn

i a
rh

iv

Ti dnevi so kot nalašč za pripravo kakšne fine sladice, zato prilagam recept za eno izmed 
svojih sladkih pogruntavščin: OREHE z Nutello.

Špela Sanabor, foto: osebni arhiv

Potrebuješ:
32 dag masla,
40 dag moke,
10 dag sipe (sladkor v prahu),
12 dag mletih orehov,
2 žlici kakava (naribane čokolade). 

Postopek priprave:
Vse sestavine pregneteš, z mešalnikom 
zmešaš v gladko maso, s katero napolniš 
modelčke za orehe in napolnjene na 
pekaču daš peč na 180 stopinj. Pečeš pribl. 
15–20 minut.
Vmes vseskozi spremljaj, kako se pečejo, 
ker se zna zgoditi, da se ti bo zdelo, da niso 

še dovolj pečeni, v resnici pa so lahko na 
eni strani že zažgani ... been there, done 
that. 
Ko se spečejo, jih vzameš iz pečice, da se 
modelčki ohladijo. Počakaš vsaj 10 minut, 
da se malo pohladijo, in vsako polovico 
oreha vzameš iz modelčka tako, da z 
modelčkom preprosto potolčeš po pekaču.
Ko imaš pred sabo vse pečene in ohlajene 
polovičke, eno namažeš z nutello in z 
drugo polovičko prekriješ tako, da ju 
skupaj na rahlo stisneš (toliko, da se 
sprimeta). 
Pustiš čez noč nekje na hladnem, razen, če 
jih že prej zmanjka.

Orehi z 
nutello



so se nekateri profesorji odločili za izvedbo 
izpita po načelu “open book”, pri čemer smo 
lahko brskali po vseh zapiskih, tipi nalog pa 
so bili temu primerni, na primer reševanje 
nekega problema, pri katerem je do cilja 
možnih več poti. 

Kaj si želi bodoči magister molekulske 
in funkcionalne biologije, da se odloči 
za to smer?
Za študij molekulske in funkcionalne 
biologije me je pritegnilo dejstvo, koliko 
je še neznanega na področju molekularne 
biologije. Za koliko genov še ne poznamo 
funkcije, za koliko lastnosti še ne znamo 
pojasniti vseh genetskih spremenljivk. Velik 
poudarek je na odkrivanju molekularnih 
mehanizmov bolezni, ki jih še ne znamo 
pozdraviti, in prav tu bomo bodoči 
molekulski in funkcionalni biologi lahko 
prispevali k reševanju za zdaj še nerešljivih 
ugank biologije. Gre za eno najhitreje 
rastočih znanosti in upam, da bom v čim 
večji meri lahko sodeloval pri odkrivanju in 
uporabi znanja s tega področja.

Predtem ste diplomirali iz 
mikrobiologije. Kdaj ste začutili, da 
je to tisto, kar si želite početi v svoji 
karieri?
Po koncu tretjega letnika mikrobiologije 
sem se soočil s kar težko odločitvijo, 
kje nadaljevati študij. Izbiral sem 
med nadaljevanjem na mikrobiologiji, 
biotehnologiji, biokemiji ali molekulski in 
funkcionalni biologiji. Slednja smer mi je 

INTERVJU  Z 
MATICEM BRVARJEM

bila po predmetniku in opisu študija najbolj 
všeč, a je treba za prehod z mikrobiologije 
na molekulsko in funkcionalno biologijo 
opraviti štiri diferencialne izpite. Tako 
sem izkoristil absolventsko leto, opravil 
dodatne izpite in se uspešno vpisal na 
omenjeni študij. Z odločitvijo sem več kot 
zadovoljen, saj sem med študijem ugotovil, 
da je molekularna biologija tisto, s čimer se 
želim ukvarjati v svoji akademski karieri. 
Menim pa, da bi se več sveže diplomiranih 
mikrobiologov odločilo za prešolanje na 
magisterij molekulske in funkcionalne 
biologije, če ne bi bilo treba opravljati 
diferencialnih izpitov, ki mimogrede niso 
potrebni za prehod iz biologije na magisterij 
mikrobiologije.

 

»Ne odločamo se za cepivo ali proti njemu, temveč 
med cepivom in okužbo s koronavirusom.« 

Ne samo delavci v zdravstvu, v zadnjem letu so bili pod posebnim drobnogledom 
javnosti tudi mikrobiologi. Analize testov COVID-19 dan in noč ter ugotavljanja 
različnih sevov so njihovi vsakdanjiki, ob tem pa na stotine milijonov bdečih oči 
nadzora. Nekaj, kar si študent mikrobiologije med študijem najverjetneje težko 
predstavlja, ko začne delati prve korake na tem znanstvenem področju. Pa smo o vsem 
skupaj vseeno povprašali 26-letnega diplomiranega mikrobiologa in našli idealnega 
sogovornika. 

Pozdravljeni, Matic. Za začetek bi vas 
prosili, da se predstavite bralcem 
Ekstravagance.
Lep pozdrav vsem skupaj. Sem Matic Brvar, 
študent Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani, diplomiran mikrobiolog, po 
dokončanih treh letih študija pa sem se 
odločil, da svojo akademsko pot nadaljujem 
še na magistrskem študiju molekulske in 
funkcionalne biologije. Trenutno končujem 
še zadnje izpite na podiplomskem 
študiju, hkrati pa že opravljam praktični 
del magistrske naloge z naslovom 
Sekvenciranje slovenskih genomov SARS-
CoV-2 za ugotavljanje interakcij med 
proteini virusa in človeka na Inštitutu za 
mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani.

Kakšno leto je za študentom 
molekulske in funkcionalne biologije?
Precej nenavadno. Mislim, da si pred 
dobrim letom nihče izmed nas ni 
predstavljal takšnega leta. Ko smo se marca 
2020 preselili iz predavalnic na spletne 
sestanke, je prvi teden prisiljenih “počitnic” 
kar dobro del, nato pa smo hitro začeli 
pogrešati predavalnice, sploh pa vajalnice. 
Oktobra smo še imeli možnost udeležbe na 
predavanjih v živo, nato pa je poslabšanju 
epidemiološke slike hitro sledila prepoved 
izvajanja predavanj in vaj v živo, zato smo 
se vrnili v udobje domačega kavča. Menim 
pa, da so se profesorji kar hitro prilagodili 
na nov sistem, glede na to, da je predavati 
študentom v zaslon povsem drugače kot v 
živo. Pri spletnih izpitih mi je bilo všeč, da 
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Epidemija koronavirusa je močno 
spremenila naše navade in dejavnosti. 
Tudi študij se je iz predavalnic preselil 
na splet, kar je prineslo več slabosti 
kot prednosti, a to je naša trenutna 
resničnost. Kakšno pa je vaše mnenje o 
študiju na daljavo, po katerem moramo 
posegati sedaj?
Ja, definitivno je unikatna izkušnja tako 
za nas študente kot tudi za profesorje. 
Prednost takega načina izvajanja študija 
je tiste pol ure več spanja in to, da so se 
nekateri predavatelji odločili posneti 
svoja predavanja in vaje, kar se mi zdi 
super, sploh ob natrpanem delavniku, da 
si lahko posnetke ogledamo tudi pozneje. 
Verjamem pa, da se vsi že komaj čakamo 
vrniti na fakulteto, saj se po spletu izgubi 
moment osebnega stika, sploh ker so 
predavanja pri nekaterih predmetih 
potekala zelo dvosmerno, pri čemer smo si 

lahko izmenjevali mnenja in nove poglede 
na predelano snov. 

Kako so se s spremembami, povezanimi 
z oddaljenim študijem po spletu, 
spoprijeli na vaši fakulteti?
Z izjemo nekaj logističnih težav na začetku 
epidemije so predavanja potekala praktično 
nemoteno. Pri izvedbi vaj smo imeli malo 
več težav, saj je bil dostop do vajalnic 
prepovedan, zato so bile vaje na žalost 
samo teoretične in so delovale kot dodatna 
predavanja, ne kot laboratorijske vaje. Manj 
je bilo tudi medsebojnih interakcij med 
predavanji. Moram pa pohvaliti nekatere 
profesorje, ki so predavanja na vsak 
način poskušali narediti zanimiva in manj 
monotona.

V javnih medijih je mogoče slišati, da 
takšen študij predstavlja problem za 
naravoslovne smeri, predvsem za tiste, 
katerih velik del študijskega programa 
predstavljajo vaje v laboratoriju ali 
s prakso, ki zajema stike z drugimi 
osebami. Kakšne rešitve ali sistem 
organizacije študija vidite za te smeri?
Gotovo bi se dalo bolje izpeljati študij 
naravoslovnih smeri. Sploh če pomislimo, 
da imamo epidemijo v domačem kraju, 
mi pa imamo mikrobiologe in študente 
sorodnih smeri, sploh tiste pri koncu 
študija, zaprte daleč stran od vajalnic in 
laboratorijev. Predlagal bi hibridni sistem, 
kot smo ga imeli oktobra 2020. Predavanj 
smo se udeleževali v omejenem številu, 

da smo zagotavljali varnostno razdaljo v 
predavalnici, sočasno pa so bila predavanja 
posneta za tiste, ki so bili doma. Na podoben 
način bi lahko izvajali tudi laboratorijske 
vaje, pri katerih bi imeli skupen spletni 
teoretični uvod v vaje, nato pa praktično 
laboratorijsko delo v več skupinah.

Ob študiju delate tudi na Inštitutu 
za mikrobiologijo in imunologijo 
Medicinske fakultete v Ljubljani, 
kjer sekvenirate SARS-genome. Za 
vse nemikrobiologe – s čim se torej 
ukvarjate?
Z delom na Inštitutu za mikrobiologijo in 
imunologijo sem začel maja 2020, in sicer 
na molekularni diagnostiki COVID-19 
v laboratoriju za diagnostiko virusnih 
infekcij, laboratoriju za diagnostiko zoonoz, 
ki je tudi referenčni laboratorij Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO). Decembra 
2020 pa sem začel delati na Oddelku za 
sekvenciranje SARS-CoV-2. Torej – na 
diagnostiki opravljamo izolacijo nukleinske 
kisline virusa iz brisa testirane osebe in nato 
s PCR-testom kvalitativno in kvantitativno 
preverimo prisotnost oziroma odsotnost 
za SARS-CoV-2 specifičenega dela genoma. 
Za določen delež pozitivnih vzorcev nato 
opravimo še t. i. sekvenciranje celotnega 
virusnega genoma. Koronavirusni genom 
je ribonukleinska kislina, predstavljamo 
si ga lahko kot zaporedje približno 30 
tisoč gradnikov, imenovanih A, U, C in G. 
Naša naloga je določiti točno zaporedje te 
dolge verige in jo primerjati z referenčnim 

genomom. Na podlagi ugotovljenih 
zaporedij potem preverjamo prisotnost 
različnih sevov (angleški, južnoafriški, 
brazilski …) koronavirusa v Sloveniji. 
Tu bi rad še poudaril, da je to zelo 
poenostavljena razlaga, v kateri se izgubi 
mnogo pomembnih faktorjev za natančno 
in uspešno diagnostiko ter sekvenciranje.

Kako usklajujete študij in redno delo?
Študij in delo zaenkrat kar dobro 
usklajujem, treba pa je veliko načrtovanja 
časa. Tudi na inštitutu razumejo, da imam 
študentske obveznosti, in urnike uskladimo 
tako, da imam več prostega časa za učenje 
pred izpiti. Tu vidim prednost študija po 
spletu, saj sem se tako predavanj udeležil na 
daljavo oziroma sem jih pogledal kasneje.
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Kakšni pa so vaši dolgoročni cilji? Ali 
ste se na inštitutu za mikrobiologijo in 
imunologijo že popolnoma našli?
Prvi cilj je končati magistrski študij in 
uspešno izpeljati projekt, ki ga imam za 
magistrsko nalogo. Razmišljam, da bi 
nato študij nadaljeval na tretji stopnji kot 
mladi raziskovalec, najverjetneje kar tu 
na inštitutu, saj sem se že dobro ustalil in 
navadil na delo. Ekipa, s katero delam je 
odlična, kar olajša še tako dolge izmene, 
zato upam, da bo v prihodnje še veliko 
sodelovanja.

Od različnih sevov do prav tako različnih 
cepiv se je v zadnjem letu med mediji 
sprehajala javnost, ki jo zanimajo 
podrobnosti, čeprav je v resnici znanje 
večine na tem področju zelo skromno. Kaj 
je tisto, kar je »po kmečko« pomembno 
za razumevanje, za kaj pravzaprav gre 
pri eni ali drugi stvari?
Danes se v javnost velikokrat sliši pojem 
“uporabljati zdravo kmečko pamet”, ampak 

je za razumevanje virologije, imunologije in 
molekularne biologije to žal zmotno. Procesi 
in mehanizmi, ki se dogajajo na molekularni 
ravni, velikokrat niso tako samoumevni za 
razumevanje. Sploh če to dejstvo združimo 
s tako popularnim poenostavljanjem 
mehanizmov za lažje razumevanje širši 
javnosti. Tu se najverjetneje potem 
rodijo različna napačna mnenja in teorije 
zarote. Znanje in razumevanje virologije, 
imunologije in molekularne biologije 
zahteva veliko vloženega truda, več let 
šolanja in dela na tem področju, zato je 
pomembno, še posebej v takih časih, od 
kod črpamo informacije. Glede cepiv pa 
sem prepričan, da je vsako cepivo, ki ga 
odobrijo za to pristojne agencije, varno za 
uporabo. Ne pozabimo, da se med epidemijo 
ne odločamo za ali proti cepivu, temveč 
med cepljenjem in okužbo s COVID-19. 
Odločitev za cepljenje temelji na oceni, da 
je mnogo bolj tvegano zboleti za nalezljivo 
boleznijo kot soočiti se s stranskimi učinki 
po cepljenju.

Mikrobiologija je trenutno verjetno 
prava »rock« zvezda med znanstvenimi 
področji. Ali je to tisto, na kar 
mikrobiologi na začetku svojih karier 
upate? 
Vsekakor je dober občutek, ko teorija iz 
predavalnic postane praksa v resničnem 
življenju. Veseli me, da sem lahko del COVID-
19-ekipe na inštitutu in tako pridobivam 
znanje in kompetence od vrhunskih 
strokovnjakov na tem področju.

Ali menite, da ste v zadnjem letu 
mikrobiologi pod določenim pritiskom 
javnosti ali politike? 
Zaradi pojava lažnih in zmotnih dejstev 
se mi zdi prav, da poskušamo laikom čim 
bolj razumljivo in pravilno opisati sicer 
zelo kompleksne pojave v “mikrosvetu”. A 
če se nekdo odloči in sprejme Facebook, 
za katerega vemo, da je pravo leglo 
raznih teorij zarot, za svoj poglavitni vir 
informacij, potem tudi mi ne moremo kaj 
dosti pomagati in ga na silo prepričevati 
o nasprotnem. Bolj kot pritisk javnosti in 
politike bi izpostavil nekakšno dolžnost 
mikrobiologov in drugih sorodnih smeri, 
da širimo resnična in z znanstvenimi 
raziskavami dokazana dejstva.

Kako mikrobiologi s strokovnega 
vidika gledate na številne teorije 
resnice ali zarote, zakaj in kako je 
prišlo do epidemije po celem svetu?
Dejstvo je, da se lažne novice pogosto 
širijo hitreje kot resnične. Do raznoraznih 
teorij zarot glede epidemije koronavirusa 
prihaja zaradi neznanja mikrobiologije 
in mnogih poenostavljenih razlag za lažje 
razumevanje problematike med širšo 
javnostjo. Ob nepoznavanju celotnega 
ozadja tako hitro pride do zmotnih trditev. 
Priznam, da je malce nelagoden občutek, 
ko končaš tudi po 14- in večurno izmeno, 
odpreš Facebook in prva "novica", ki jo 
prebereš, govori o izmišljenem obstoju 
koronavirusa. Vendar si tega ne vzamemo 

preveč k srcu, prav nasprotno, temu se po 
navadi le nasmejimo.

Če vam v dnevu ostane še kaj prostega 
časa, kako ga preživite?
V prostem času poskušam čim bolj odmisliti 
stres iz službe in s faksa. Veliko hodim v 
naravo, da se “resetiram” in pripravim na 
naslednji delavni dan.
 
Hvala za vaš čas. Ker pa je za nami res 
turbulentno leto, ki si ga še februarja 
2020 skoraj nihče ni predstavljal – 
kakšne so želje za prihodnje mesece?
Želja je verjetno skupna vsem in se glasi: 
"čim manj okužb". Kljub zmanjševanju 
števila okužb pa bi opozoril, da epidemije 
koronavirusa še ni konec, zato potrpimo 
še malo in upoštevajmo osnovna higienska 
pravila in preostala priporočila NIJZ, da 
bomo v najkrajšem času skupaj premagali 
koronavirus. Ostanite zdravi!
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Ko postaneš prava 
morska 
deklica
Že kot mala deklica sem bila vedno 
športno dejavna. Ukvarjala sem 
se z gimnastiko in za kondicijo 
vzporedno še s plavanjem. A 
življenje se mi je obrnilo na glavo, ko 
sem pri rosnih 16 letih izvedela za 
svojo zvesto spremljevalko multiplo 
sklerozo (MS). Tako sem morala 
zaradi bolezni opustiti gimnastiko 
in plavanje.

Sprva zdravniki niso vedeli, kaj mi je, 
ko sem oslepela na levo oko. Najprej so 
misili, da je kriv očesni živec, nato so krivili 
kakšen tumor, potem borelioza in šele po 
treh letih preiskav, ko so mi odvzeli še 
likvor, so postavili diagnozo – MS. Stanje pa 
se je z dneva v dan slabšalo. Telo je postalo 
mravljinčasto, boleče, vsako jutro sem 
bruhala, skratka, postala sem zelo slabotna. 
Nato pa sem se nekega dne odločila, da 
tako ne bo šlo več naprej. Začela sem znova. 
Najprej z razteznimi vajami, nato zelo 
počasi z miganjem v bazenu, na koncu pa 
sem spet začela s plavanjem. Kmalu sem 
začela tudi tekmovati za parolimpijce in 
dosegla vrhunske rezultate.

Nekoč, ko sem se vračala iz bazena, sem 
zagledala plakat, na katerem je Jure Daič 
vabil na tečaj potapljanja na dah. Pomislila 
sem, da bi bilo to super zame. Poklicala sem 
ga in zmenila sva se za prvi termin. Zadeva 
mi je postajala vedno bolj všeč. Resno sem 
trenirala, pridobila licenco za prostega 
potapljača in podvodnega lovca. Štiri leta 
kasneje sem se srečala s prav posebno 
punco, ki se je ukvarjala z umetnostnim 
potapljanjem na dah. To pomeni, da je 
imela oblečen ribji rep, potopila se je do 
neke globine, imela odprte oči, izvajala 
razne podvodne trike in bila ob tem vedno 
nasmejana ter elegantna. Bila je morska 
deklica. Ker mi je bila stvar tako zelo všeč, 

sem si tudi jaz mesec dni kasneje kupila 
svoj ribji rep in začela z resnimi treningi. 
Čez kakšno leto pa me je bolezen žal spet 
ulovila. Preležati sem morala naslednjih 
sedem mesecev. Od vratu navzdol 
nisem čutila ničesar drugega kot samo 
mravljinčasto telo in bolečine v predelu 
pljuč, tako da nisem niti vedela, kako naj 
ležim. Bolečina je bila res huda. 

Nato pa sem tistega hladnega januarja 
vendarle zapustila modri hotel (bolnišnico) 
– in z vajami za vrnitev v formo začela 
povsem sama. Nisem vedela, kako naj 
začnem, vedela sem le, da nekje je treba 
začeti. No, kljub temu sem začela s polžjo 
hojo iz moje sobe do kopalnice, kar je 
bilo celih deset metrov. Potrebovala sem 
neverjetnih dvajset minut, da sem na koncu 
le prišla do kopalnice. Pomagala sem si z 
rokami, tako da sem se oprijemala zidu, in 
se počasi premikala. Najprej levo nogo, nato 
desno. Stvari sem začela početi zavestno. 
Sprva sem večino dni vseeno preležala, ker 
me je že hoja iz sobe do kopalnice utrudila. 
Mama mi je kupila tudi mehko žogico, 
da sem lahko trenirala še z rokami. In 
čeprav je bilo vse tako težko in utrujajoče, 
da sem se večkrat tudi zjokala in žogico 
zalučala med omare ... sem vedela, da je za 
vsak uspeh treba plačati neko ceno. Ravno 
vztrajnost je ta ključ do uspeha. Kmalu mi 
je šlo iz dneva v dan bolje. Po štirih mesecih 
treniranja doma sem začela še z bazenskim 
delom. Najprej sem trenirala apneo – 
prosto potapljanje na dah. Čez mesec dni 

sem vključila že normalno plavanje, saj 
prej zaradi močnega mravljinčenja v telesu 
nisem mogla plavati, postopoma pa mi je 
nato uspelo dodajati še drugačne vadbe.

Avgusta sem že odšla na Evropsko 
prvenstvo morskih deklic. Skupina je bila 
sicer za šest, vendar smo barve Slovenije 
zastopale samo tri punce. Odnesle smo 
vrhunske rezultate. V štafeti smo bile prve, 
v umetnostnem podvodnem plesu pa druge. 
Poleg tega smo bile najboljše v estetiki in 
plavutkanju. Po vrnitvi domov smo vse 
začele izvajati še treninge za male morske 
deklice. Sama prirejam tudi zasebne 
rojstnodnevne zabave v bazenu, različne 



22 23

animacije po hotelih in podobno. Nisem 
še popolnoma v redu, vendar se je bolezen 
na srečo zaustavila. Pustila mi je sicer 
mravljinčasto desno stran, a me to ne 
moti, saj sem dovolj natrenirana – celo 
tako zelo, da sem postopoma prišla tudi 
do teka. Danes pretečem deset kilometrov 
v petdesetih minutah. Ob tem se tudi zelo 
globoko potapljam na dah (–42 m), saj mi 
to daje občutek svobode in poglabljanja 
v samo sebe. Tam globoko spodaj ni 
problemov, ni motečih mislih, tam si sam 
s seboj. Uživaš v trenutku svobode in 
samega sebe. Potapljanje na dah je tudi 
odlična vadba za kontrolo našega EGA, za 
povezovanje telesa z možgani, da vemo, da 
imamo mi nadzor nad stvarjo. 

Med mojim hobijem in koronavirusom 
pa obstaja tudi majhna povezava. Zimo 
2019/2020 sem preživela na Kanarskih 
otokih, kjer sem trenirala, surfala in učila 
morske deklice. Nameravala sem obiskati 
tudi Sardinijo, saj sem dobila odlično 
ponudbo za učenje, vendar mi je nato 
kot večini koronavirus prekrižal načrte. 
Tudi na Kanarskih otokih je bil režim v 
času karantene zelo strog – na ulicah ni 
bilo ljudi, saj je bilo zadrževanje večjih 
skupin prepovedano. Po ulicah so se vozla 
vojaška vozila in nadzirala ljudi. Treningi 
potapljanja na dah so bili odpovedani in 
prepovedani. Na srečo sem imela bazen 
z nujno potrebno vodo zunaj hotela, zato 
sem lahko trenirala sama kar tam. Ko sem 
se marca 2020 vračala v Slovenijo, sem ne 

glede na negativni test na koronavirus dva 
tedna preživela v hotelu z vsemi drugimi 
turisti, ki so pripotovali iz tujine domov. 
Kljub vsem tegobam sem bila vesela, da 
sem zopet v svoji rodni državi.

Za konec te moje zgodbe naj povem, da si 
nikoli nisem predstavljala, da bom morska 
deklica. Iz dneva v dan odkrivam nove poti, 
nove izzive, saj mi to daje moč in pogum za 
naprej, za obvladovanje same sebe. Zato 
vam polagam na srce, da nikoli ne odnehate, 
samo začeti je treba in poti se odpirajo.

Veš

Veš, kaj vse se lahko zgodi,
ko nehaš razmišljati?

Podarjenih je pet minut življenja.

Veš, kaj vse se lahko zgodi,
ko se nasmehneš?

Novi začetki so blizu.

Veš, kaj vse se lahko zgodi,
ko odpustiš?

Dihanje ni več muka.

Veš, kako sanjati
in ali sanjaš prav?

Sanje pretvori v realnost.

Veš, kako pisati,
da bi ustvaril fantazijo?

Piši, zapolni na milijone listov.

Priznam, marsičesa še ne vem.
Zato sem tu.

Da ne razmišljam, da se nasmehnem, 
odpuščam, sanjam, pišem.

-Špela Sanabor

eš

Karin Heuffel, foto: osebni arhiv



maj 2020
Začelo se je govoriti o postopnem 
sproščanju ukrepov, med čakanjem, da bi 
se to zgodilo pa smo se nekateri sproščali 
z izvajanjem joge iyengar. Na sliki Barbara 
Šamperl, posneto v mjoga.si – Iyengar joga 
Ljubljana. 
Foto: Miha Potočnik

junij 2020

Junij 2020: In prišel je junij, z njim pa ponovno odprtje 
teras gostinskih lokalov! To smo nekateri hitro izkoristili 
za pijačo s prijatelji. :)
Avtorica: Kim Ren

KORONA KOLEDARČEK
MAREC 2020

april 2020

Mesec, ko nas je prvič obiskala korona … 
in nam omogočila, da vidimo, kako bi se 
počutili in izgledali kot kirurgi – zaščitne 
obrazne maske so namreč postale naš zvesti 
spremljevalec. 
Avtorica: Kim Ren

Izdelava plakata med karanteno. Pri predmetu Komercialna 
fotografija smo dobili nalogo, naj fotografiramo in ustvarimo 
plakat na temo covida-19. Ena izmed najbolj popularnih stvari v 
tem času je bilo “kofetkanje” po telefonu ter #ostanidoma. 
Avtorica: 
Mihela 
Bauman
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Za začetek bi prosili, da se našim 
bralcem na kratko predstavite. Kdo je 
Iris Dežman?
Ljubljančanka, ki jo je ljubezen (poleg nižjih 
cen nepremičnin) pripeljala v Maribor. 
Radovednost in želja po pridobivanju znanja 
in izkušenj me spremljata vse življenje, 
zato zaradi te lastnosti na trenutke morda 
delujem razpršeno. V resnici gre za to, da 
enostavno moram okusiti različne, včasih 

tudi nasprotujoče si stvari, da bi potešila to 
svojo vedoželjnost. Uživam v delu z ljudmi 
in ustvarjanju ter ohranjanju, razvijanju 
odnosov, zato ne čudi, da sem si izbrala 
ravno poklic socialne delavke, v katerem 
neizmerno uživam. Sem tudi doktorandka 
Fakultete za socialno delo, na kateri sem 
se že pred epidemijo koronavirusa začela 
raziskovalno ukvarjati s povezovanjem IKT 
in socialnega dela z mladimi – kot bi slutila, 
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kaj prihaja. Že od nekdaj tudi zelo rada 
potujem in se učim tujih jezikov.

Čeprav bo intervju potekal predvsem 
o vplivu koronavirusa na vaše delo in 
osebe, s katerimi se v službi vsakodnevno 
ukvarjate, nas najprej zanima, kako sta 
koronavirus in z njim vsa epidemija 
spremenila vaše zasebno življenje? 
Kako ste sami sprejeli vse skupaj? 
V času, ko se je virus na veliko začel širiti 
po Sloveniji, sem bila na Kubi, brez spleta 
in telefona, torej brez informacij o tem, kaj 
se dogaja doma in po svetu. Ko sem se ob 
prihodu domov vklopila nazaj v resničnost, 
je to bil to zame sprva precejšnji šok. Veliko 
je bilo novih informacij, negotovosti, strahu, 
vsakodnevnih novic o številu obolelih, 
umrlih. Kar nekaj časa sem potrebovala, 
da sem prilagodila na novo stvarnost. Tisto 
začetno obdobje je bilo zame precej stresno, 
a sem se zavedala, da je stres pričakovan 
odziv na take dogodke in da je normalno, 
da se strahu »nalezemo« drug od drugega. 

Znano je, da je bilo veliko javnih zavodov 
in institucij v prvem valu epidemije za 
državljane Republike Slovenije zaprtih 
in da so delovali zgolj elektronsko. Za 
kakšen način delovanja ste se odločili v 
Kriznem centru za mlade?
Krizni center za mlade Maribor je redna 
dejavnost Centra za socialno delo Maribor 
in zagotavlja kratkotrajne namestitve 
otrok in mladostnikov v kriznih situacijah, 
kar pomeni, da smo odprti 24/7, vse dni 

v letu. Tudi v času epidemije smo delovali 
nemoteno, a smo seveda delovanje 
prilagodili vsem veljavnim napotkom in 
ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa.

Kako ste se morali na svojem delovnem 
mestu s sodelavci odzvati na novo 
resničnost in vse spremembe?
Sprva je bilo stresno, negotovo. Veliko je 
bilo novih, tudi lažnih informacij, napotkov, 
ukrepov, ki smo jih morali natančno 
spremljati, upoštevati in smiselno vključiti 
v svoje delo. V prvem valu smo imeli več 
nameščenih otrok in smo poleg socialnega 
dela opravljali tudi naloge učiteljev – kar 
je bil precejšen izziv, sploh zato, ker je v 
izmeni le ena strokovna delavka. Je pa bila 
naša prvovrstna skrb v času epidemije ta, 
da ohranimo zdravje nameščenih otrok in 
mladostnikov in da vpeljemo vse potrebne 
ukrepe, da bi preprečili vdor koronavirusa 
v prostore KCM. 
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»Iskanje pomoči je znak moči, ne šibkosti«

Med prvim valom epidemije smo bili priča popolnemu zaprtju države. Svoja vrata 
so zaprle vse javne institucije in tudi Krizni center za mlade Maribor v teh razmerah 
ni bil nobena izjema. Ker nas je zanimalo, kako je deloval, koliko mladostnikov se je 
obračalo takrat po pomoč in kakšne so bile težave v njihovih primarnih družinah, 
smo enega izmed strokovnih intervjujev opravili s socialno delavko, zaposleno v 
omenjenem centru.



Ali je bil kdo od mladih oziroma 
njihovih družinskih članov, s 
katerimi ste se pogovarjali, okužen s 
koronavirusom? 
Mislim, da se je to zgodilo le enkrat, pa še 
takrat so bili upoštevani vsi preventivni 
ukrepi, da ni prišlo do širjenja okužbe 
znotraj KCM.

Ali so se po vašem mnenju slovenske 
družine v času epidemije bolj zbližale 
(ker smo ostajali po domovih) ali je v 
njih večkrat prihajalo do nesoglasij, 
nasilja?
Lahko potegnemo vzporednico med tem, 
kako je družina delovala pred epidemijo, 
in tem, kako med njo. Družina, ki je že 
prej skrbela za odnose, se konstruktivno 
pogovarjala, znala skupaj kakovostno 

preživeti čas, imela zadovoljene osnovne 
potrebe ipd., jo je verjetno v epidemiji bolje 
»odnesla«, se medsebojno še bolj povezala. 
Po drugi strani pa je v družinah, v katerih 
so bili odnosi že pred epidemijo napeti, 
neurejeni, prihajalo do večjih nesoglasij, 
ponekod celo nasilja. Za družine, ki niso 
imele zadovoljenih osnovnih potreb (npr. 
potrebe po varnosti, pripadnosti …), je 
epidemija predstavljala dodaten izziv in v 
veliko primerih več zaostrovanja razmer, 
kar vodi v poslabšanje odnosov. Dodatni 
stresorji, ki vplivajo na odnose v vseh 
družinah, pa so tudi dalj časa trajajoči 
omejitveni ukrepi, morebiten izpad 
dohodka, izguba službe, usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja itd.

Kakšno vlogo je imela pri tem morebitna 
bivanjska problematika? 
Bivanjska problematika je povezana 
z osnovnim motivom zadovoljevanja 
človekovih potreb, saj naj bi dom 
predstavljal »zavetje« pred zunanjim 
svetom. Ljudje stremimo k temu, da 
potrebe zadovoljimo na vseh ravneh, saj 
le tako lahko dosežemo zdravje in dobro 
počutje. Slovenija se je že pred epidemijo 
soočala z zelo slabim stanjem na področju 
stanovanjske preskrbe. Če na vrh vsega 
dodamo še epidemijo, ki je marsikomu 
prizadejala izpad dela in dohodka (tu ste 
ravno mladi med bolj prikrajšanimi), lahko 
sklepam, da se je stanje na tem področju še 
zaostrilo in družinam, posameznikom zato 
predstavlja še večji izziv.

S kakšnimi težavami, stiskami so se 
soočali mladi in njihove družine? 
Neenakosti v družbi, ki so obstajale že prej, 
so se s to krizo začele le še stopnjevati. Veliko 
stisk je bilo povezanih s šolo na daljavo, saj 
smo opazili, da so otroci in mladostniki iz 
meseca v mesec manj motivirani za tovrsten 
način izobraževanja. Želeli so si osebnega 
stika z vrstniki, prijatelji, učitelji. Večina jih 
je šolanje ocenjevala kot manj učinkovito 
od običajnega, izobraževanje so jemali manj 
resno. Učenci so imeli sploh v prvem valu 
nemalo težav zaradi neznanja pri uporabi 
nove tehnologije, nekaterih računalnikov 
niti niso imeli na voljo. S podobnimi stiskami 
so se soočali tudi starši, nekateri niso imeli 
dovolj znanja, da bi lahko svojim otrokom 
nudili dodatno pomoč, razlago. Ugotovila 
sem, da učencem pri tovrstnem načinu 
šolanja najbolj manjka takojšnja povratna 
informacija učitelja, še posebej tistim, ki 
imajo z razumevanjem snovi težave.  
Zaradi omejitev je prihajalo tudi do drugih 

nesoglasij, težav denimo s tem, kako otroku 
razložiti, da ne sme na igrišče, najstniku, 
da se ne sme družiti z vrstniki. Pojavilo 
se je postavljanje novih omejitev, pravil, 
ki jih otroci in mladostniki niso bili vajeni 
in so jih težko razumeli in sprejemali. 
V času epidemije smo zaznali porast 
samopoškodbenega vedenja pri otrocih in 
mladostnikih. 

Ali menite, da so se mladi in njihove 
družine pogosteje obračali na vas, iščoč 
različne oblike pomoči? 
V letu 2020 smo imeli velik upad števila 
novonameščenih otrok in mladostnikov 
glede na prejšnja leta, kar žal težko 
pripišemo temu, da bi bilo nasilja v 
družinah manj. Zaradi strogih zajezitvenih 
ukrepov, šolanja na daljavo, dela od doma 
in podobnega je nasilje bolj zaprto med štiri 
stene, sploh ženske in otroci pa so še bolj 
izpostavljeni nasilju in zlorabam v družini. 
Zaradi ukrepov je manj tudi preventivnih 
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dejavnosti, ki so pri preprečevanju nasilja 
in ozaveščanju o nasilju zelo pomembne. 
Opazili smo še, da so bile težave in stiske 
tistih otrok, ki so bili nameščeni v tem času, 
v veliko primerih zelo kompleksne, same 
namestitve pa so trajale dlje kot navadno.

Ali vam je v času epidemije uspelo 
oblikovati kakšen nov program ali 
storitev, ki je sedaj na voljo mladim in 
njihovim družinam? 
Nekaj več stvari smo prenesli na splet in se 
tako prilagodili razmeram. Kot rečeno sem 
večkrat ponudila tudi svetovanja preko 
Zooma, a se ljudje zanj niso odločali. Sama 
sem se v času epidemije usposobila za 
trenerja programa za krepitev duševnega 
zdravja ranljivih skupin »Dobro sem«, ki 
ga prostovoljno izvajam v svojem lokalnem 
okolju. V delavnice so vabljeni tudi starši 
nameščenih otrok in mladostnikov. 

Kako pogosto in s katerih področij ste v 
obravnavo težav, s katerimi so se soočali 
mladi in njihovi starši, morali vključiti 
morda tudi druge, zunanje strokovnjake 
ali institucije? 
Strokovni delavci CSD so nosilci primera in 
presodijo, ali bi v proces pomoči vključevali 
druge institucije, in če, katere. Vsekakor 
pa je, sploh pri obravnavi nasilja, treba 
delati interdisciplinarno in medsektorsko. 
V kriznem centru imamo možnost otroka, 
mladostnika opazovati ves dan ur, več 
dni, tednov, celo mesecev … in lahko 
seveda podamo predloge, če zaznamo, 
da bi bila vključitev drugih zunanjih 
institucij potrebna ali smiselna. Se pa tudi 
sami povezujemo in sodelujemo s šolo, 
zdravstvom, policijo, v kakšnem obsegu 
in kdaj, pa je odvisno od posameznega 
primera. 

Kako je epidemija na splošno vplivala 
na mlade?
Protivirusni ukrepi so povzročili korenite 
spremembe v vsakdanjih rutinah mladih, 
na katere so se morali prilagoditi v trenutku 
in dobesedno čez noč, številne možnosti so 
zaradi epidemije okrnjene. Naše izkušnje 
in rezultati raziskav za zdaj kažejo, da se od 
vseh starostnih skupin ravno mladi najbolj 
številno soočajo s slabšim duševnim 
počutjem. Epidemija je negativno vplivala 
na njihovo duševno zdravje, prisotni 
so občutki osamljenosti in negotovosti 
glede njihove profesionalne in finančne 
prihodnosti. 

Ali menite, da se bodo krize, ki jih 
mladi doživljajo, po koncu epidemije še 
poglobile? 
Kot kaže, bodo posledice epidemije najbolj 
prizadele mlajši del prebivalstva. Kot 
rečeno so največ težav v duševnem zdravju 
zaznali ravno pri mladih ljudeh, starih 18–
29 let. Čas bo pokazal, kako hude bodo te 
posledice. Zdi pa se mi pomembno, da o 
tem razmišljamo že sedaj, smo fleksibilni 
in oblikujemo takšno pomoč in storitve, ki 
bodo ustrezale potrebam mladih po koncu 
epidemije.
Kako so vam izkušnje iz prvega vala 
epidemije pomagale, da ste bili v 
drugem in tretjem valu bolj usposobljeni 
oziroma pripravljeni na reševanje 
tovrstnih problemov? 
Izkušnje s prvega vala okužb so vsekakor 
bile vodilo za naprej. Predvsem sem 
sama ravnala bolj mirno, manj je bilo 
novih informacij, situacij in dodatnega 
prilagajanja. Približno sem vedela, kaj 
pričakovati, zato je bilo tudi manj stresa in 
strahu. 

Ni dolgo od tega, ko ste pridobili 
izobrazbo in začeli trenutno službo v 
Kriznem centru za mlade. Kakšni so vaši 
načrti za nadaljnje delo? Ste se tukaj že 
popolnoma našli?
Ker me v življenju vodi radovednost, 
po vsej verjetnosti ne bom ena tistih, ki 
bo na istem delovnem mestu preživela 
dvajset let in več. Me pa delo z mladimi 
zelo veseli, spodbuja mojo ustvarjalnost 
in inovativnost. Ker delam s to populacijo, 
sem v stiku s tehnološkimi trendi (in 
najnovejšimi Tiktok izzivi :)). Rečem torej 
lahko, da v svojem delu uživam, rastem in 
napredujem.

Kaj bi radi za konec sporočili tistim, ki 
bodo prebrali ta intervju?
Ne pozabite na svoje duševno zdravje, ki 
je še kako pomembno. Poiščite pomoč, če 
zaznate, da jo potrebujete. Iskanje pomoči 
je znak moči, ne šibkosti. Za konec pa še 
meni ljuba misel: Zaradi viharjev požene 
hrast še globlje korenine.
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Po končanem tretjem letniku gimnazije 
sem se po ponesrečenem skoku v vodo 
poškodoval, posledice pa so bile hude in 
trajne.

Takrat, tisto poletje, ko sem ležal v URI 
Soča, sem razmišljal samo o tem, kako 
bom septembra nadaljeval študij. Zadnji 
letnik, matura, maturantski izlet sem žal 
moral izpustiti, vse to me je preplavljalo in 
skrbelo. Gimnazija, ki sem jo obiskoval, je v 
starem mestnem jedru v Piranu in za dijake 
na invalidskem vozičku ni prilagojena. 
Moja želja po nadaljevanju šole in vrnitvi v 
običajno življenje je bila velika, zato sem se 
takrat prvič v času svojega šolanja soočal z 
mislijo, da se bom šolal na daljavo. Prepričan 
sem bil, da bomo skupaj z razredničarko, 
ravnateljem, starši in URI Soča, kjer me je 
čakalo vsaj še pol leta rehabilitacije, našli 
rešitev. In smo jo.

Šolanje na daljavo – to je bila moja takratna 
rešitev in edino, na kar sem računal, da 
me bo držalo v stiku z velikokrat slišanim 
»življenje teče dalje«. Na vsaki šoli so že 

takrat imeli kakšnega posameznika, ki se je 
iz različnih razlogov šolal na daljavo. Ampak 
to so bili posamezniki, izjeme. 1. septembra 
2014 sem tudi jaz »stopil« v zadnji letnik 
gimnazije kot dijak s posebnimi potrebami, 
ki se šola na daljavo.
Vse skupaj se je srečno izšlo, z veliko truda. 
Vesel sem, da mi je uspelo, in hvaležen 
vsem, ki so mi na tej poti pomagali. Tudi za 
naprej sem načrtoval študij na daljavo. Po 
poklicni rehabilitaciji in njihovem mnenju 
ter posvetovanju s profesorjem za študente 
s posebnimi potrebami na fakulteti, na 
katero sem se vpisal in bil sprejet, smo se 
dogovorili o prisotnosti na laboratorijskih 
vajah in izpitih. Za poslušanje predavanj 
sem iskal možnost in rešitev, da bi to 

urejal na daljavo. Živel sem namreč v 
Portorožu, študiral pa bi v Ljubljani. Po 
tehtnem premisleku in veliki želji po 
samostojnem študijskem življenju sem se 
skoraj čez noč odločil, da grem študirat v 
Ljubljano. Redno, direktno, nobene daljave 
več, nobenega kompliciranja, nastanitev 
v študentskem domu, boni za študentsko 

hrano in vse, kar še paše zraven. Tudi to 
mi je s podporo staršev uspelo izpeljati, 
bilo pa je treba veliko poizvedovanj, 
urejanja dokumentacije in na koncu tudi 
fizične selitve v študentski dom, s posteljo 
vred, ne samo s potovalko. Med tednom, v 
ponedeljek, gor, ob petkih dol. 

In tako je tekel čas, prvi letnik, drugi, tretji 
letnik prvi semester: predavanja in vaje 
na fakulteti, predavalnica in hodniki polni 
študentov, mojih sošolcev, profesorjev, 
vsakodnevni prevozi s prilagojenim 
kombijem Društva študentov invalidov na 
fakulteto in nazaj v Študentski dom FDV, 
občasno pa sem šel tudi z avtobusom ali 
s taksijem. Potem pa »BUM« v drugem 
»semestru« absolventa. Na svetovni ravni 

pojav novega, trenutno neobvladljivega 
koronavirusa, ki je ves svet začel postavljati 
na glavo, počasi ustavljati to hitro vrtenje in 
dirkanje naše sodobnosti. In počasi počasi 
so se začeli prazniti hodniki in učilnice, 
ulice in trgovine, športne dvorane in parki. 
Vse se je z razglasitvijo pandemije preselilo 
v drugačno okolje, v tisto okolje, v katerem 
si sam s seboj, z ožjimi družinskimi člani, 
v katerem profesorja med predavanjem 
spremljaš s slušalkami na glavi in ti na 
kolenih lahko spi mačka, pri nogah pa pes.
Meni osebno ves ta čas ni predstavljal 
nobene težave, saj sem bil nanj iz vidika 
študija pripravljen že veliko prej. Srečen 
sem bil, da mi je uspelo in da sem se 
opogumil drugače zapeljati stvari, v reden 
in neposreden študij na fakulteti. In če 
je zaradi varovanja lastnega zdravja in 
vseh okoli sebe ter za boljše obvladovanje 
pandemije zdaj začasno treba študirati na 
daljavo, lahko rečem samo: ni problema, 
jaz sem za. Zaključeval sem prvo stopnjo, 
ostala mi je le peščica izpitov, nobenih 
predavanj. Morda je bilo tudi zato zame 
tako lažje. In tako sem v duhu »koronske 
epidemije« uspešno končal prvo stopnjo 
študija na fakulteti, na kateri sem si želel 
študirati že od malih nog.

Po lanskem turističnem dogajanju z boni 
v poletni sezoni, gneči vsepovsod, ob 
gledanju ljudi, ki so se veselili, da je korona 
vsaj začasno pozabljena, sem se tudi jaz 
oktobra veselil druge stopnje izbranega 
študija. Bil sem sprejet.
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želijo, da bi jih kaj vprašali ali morda samo 
videli naš odziv na mnogokrat nekoliko 
nerazumljivo snov.

In tisto velikokrat slišano »življenje teče 
dalje« drži, je držalo takrat, ko sem se 
poškodoval, in ne dvomim o tem, da bo 
držalo tudi tokrat. Po koronavirusu ali z 
njim.

P. S. Iskrena zahvala vsem profesorjem, 
asistentom in drugim zaposlenim na 
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani za 
izjemno angažiranost in pripravljenost za 
usklajevanje pri izvajanju laboratorijskih 
vaj zaradi mojih »posebnih potreb«. 
Zaščiti sebe in druge: masko nosi pravilno. 

In tako se vrnil med klopi, a le za kratek 
čas. V upanju na ugodnejši potek krize smo 
se znova morali preseliti na računalnike 
in zdaj že vsem znani Zoom. S pomočjo 
iznajdljivosti profesorjev in različnih 
orodij za oddaljeni dostop, kot so AnyDesk 
ali Teamviewer, smo študijske »težave« 
reševali postopoma in veliko počasneje, kot 
bi jih sicer. Mislim, da smo dobili dodatne 
zadolžitve, ki jih ob običajnem študiju ne 
bi, saj so profesorji mislili, da imamo zdaj 
več časa, ker smo doma in lahko vse dneve 
delamo. Vendar ni tako. Če je, je le težje kot 
prej. Ob vstopu v novo leto smo pričakovali 
vrnitev v laboratorije, a je bilo zaradi 
naveličanost in želje po bližini ob zaključku 
leta veliko govora o porastu okužb. Če sem 
iskren, sem tiho upal, da tako imenovani 
drugi val vseeno ne bo pljusknil čez rob, a se 
je to zgodilo. Še intenzivneje se je pristopilo 
k izvajanju in nadzorovanju ukrepov za 
obvladovanje krize in tako popolnoma 
zaprlo fakultete in za nedoločen čas v 
celoti preselilo študij na splet. To pa je tudi 
mene, ki mi je to spomladi bilo čisto O. K., 
zaskrbelo. Znova so se zapirale občinske 
meje, regije, potrebne so bile dovolilnice 
za prehod in seveda ves čas tudi nošenje 
zaščitnih mask, razkuževanje in umivanje 
rok, spremljanje razvoja cepiv, spodbudne 
novice, manj spodbudne ...

Zdaj je že nova pomlad, še vedno koronska. 
Ukrepov morda nekoliko preveč, eni bolj, 
drugi manj smiselni. Jaz vztrajno študiram, 
poskusim krmariti med vsemi priporočili, 

saj kot tetraplegik spadam v rizično 
skupino, spoštujem in mislim na vse, ki se na 
»frontah« borijo za vsako življenje. Zelo sem 
jim hvaležen, saj verjamem, da so po enem 
letu epidemije že vsi utrujeni in naveličani. 
Jaz pa sem v drugem semestru prvega 
letnika magistrskega študija, študiram na 
daljavo, na tisto daljavo, na katero sem bil 
pripravljen že leta 2014. Pa sem bil res?  Po 
tej enoletni izkušnji, ki še vedno traja, si zdaj 
želim v predavalnico, v vrvež, na hodnik 
in »gužvo« v restavracijo. Kakovostno 
izobraževanje po mojem mnenju sestoji iz 
osebnega stika med učiteljem in učencem, 
torej fizične prisotnosti – po računalniku 
pa lahko opazujemo le dvodimenzionalne 
premikajoče se portrete, ki si prav tako 
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Špelina (korona)
peka

Že v normalnih okoliščinah trdim, da je moje življenje en velik pester pladenj dogodivščin, 
odkar traja epidemija, pa sploh ne vem, kaj pomeni dolgčas. Nekako sem si že v prvem valu 
epidemije zadala, da bom virološke okoliščine obrnila sebi v prid. V miru sem se tako posve-
tila zaključevanju magistrskega študija. Poleg opravljanja študijskih obveznosti sem veliko 
brala leposlovje, telovadila, hodila na sprehode, gledala televizijo, nekaj pa sem si želela 
narediti čisto prvič. Tako se je začela zgodba o peki kruha brez kvasa. Za omenjeni kruh sem 
na spletu našla ogromno receptov, uporabila pa naslednjega:

KRUH BREZ KVASA
Sestavine:

•	 600 g gladke moke,
•	 2 vrečki pecilnega praška (lahko uporabimo tudi vinski kamen ali pa žličko sode 

bikarbone),
•	 300 g mlečnega namaza (lahko uporabimo tudi kombinacijo skute in jogurta),
•	 10 žlic olja (najbolje kar oljčnega, če ga imamo),
•	 12 žlic mleka + mleko za premaz,
•	 2 jajci,
•	 sol po okusu,
•	 žlička sladkorja,
•	 maslo za premaz pečenega kruha.

Postopek:

V prvi posodi zmešamo moko in pecilni prašek, v drugi pa z mešalnikom preostale sesta-
vine. V jajčno zmes dodamo mešanico suhih sestavin in vse skupaj premešamo ali pregne-
temo, da dobimo enotno testo, ki naj počiva 20 minut. Pečico segrejemo na 180 ℃. Pekač 

obložimo s papirjem za peko ali pa ga namastimo z maslom. Testo z rokami oblikujemo v 
štruco, ki jo položimo na pekač, in ga premažemo z mlekom. Kruh v pečici pečemo eno uro. 
Še toplega premažemo z maslom.

Ko sem ga prvič zamesila in spekla, je bil božanski. Drugič se mi je peka zalomila, saj sem v 
zmes za hlebec kruha dala preveč skute in premalo soli. Milo rečeno, eksperimentirati sem 
želela, saj me občutek za peko navadno ne prevara – a tokrat me je in jezna sem bila sama 
nase, ker pri odmerjanju sestavin nisem uporabila tehtnice. Čeprav sem sama ocenila, da 
je kruh zanič, so ga bližnji pohvalili in me spodbudili, naj ga še kdaj spečem. Mogoče pa 
res ... nikoli se ne ve, kdaj se bo v meni zopet prebudil pekovski talent

Špela Sanabor, foto: osebni arhiv



Ko smo se na uredniškem odboru pogovarjali o možnih sogovornikih študentih 
invalidih iz tujine, sem skoraj takoj pomislila na Raluco Oancea. Z izjemno dejavno 
Romunko sem sodelovala v nekaj evropskih projektih, tako da sem bila prepričana, 
da se bo odzvala naklonjeno. In seveda se je. Z velikim veseljem, kot sem tudi 
predvidevala. Čeprav je bilo treba intervju vmes še dvakrat prevesti, se bere kot 
poletno branje, zato te vabim, da vse zatopiš v naslednje vrstice.

Na začetku bi vas prosila, da se našim 
bralcem na kratko predstavite. Kdo je 
Raluca Oancea?
Lep pozdrav vsem, ki to berete! Ime mi je 
Raluca. Obožujem potovanja in opazovanje 
sončnih vzhodov na najrazličnejših krajih 
po svetu! Po duši sem raziskovalka, rada se 
učim in zanima me veliko stvari – najbolj 
sem vesela, kadar dobim priložnost izvedeti 
kaj novega in razširiti svoja obzorja. Že kar 
nekaj let sem dejavna mladinska delavka in 
trenerka pri organizaciji ADAPTO, ki deluje 
v romunskem mestu Constanta. Področje 
mojega dela je inkluzija, neformalno 
izobraževanje ter participacija mladih. Prav 
tako sem koordinatorica prostovoljcev 

in pomagam mladim pri dostopanju do 
lokalnih ter mednarodnih prostovoljnih 
priložnosti, pa tudi projektov, kot je na 
primer Erasmus +. 

Kot ste omenili, ste že nekaj let dejavna 
sodelavka v organizaciji ADAPTO v 
Romuniji in tako sodelujete z mladimi 
po vsej Evropi in širše. Nam lahko o tem 
poveste kaj več – od svojih začetkov 
na področju dela z mladimi vse do 
trenutnega delovnega mesta?
Če verjamete ali ne, preden sem postala 
dejavna na področju dela z mladimi, sem 
delala kot ekonomistka! Na tem področju mi 
je pravzaprav kar dobro šlo, saj imam rada 

INTERVJU  
Z RALUCO  
OANCEA
»Moja oviranost mi je 
pomagala pri delu«

svet številk. Vendar sem čez čas ugotovila, 
da me to delo ne izpolnjuje tako, kot bi si 
želela. Po spletu srečnih okoliščin sem 
ravno v tistem obdobju dobila priložnost, 
da se preizkusim v delu z mladimi. 
Takrat sem ugotovila, da je interakcija z 
mladimi in skrb za njihovo izobrazbo in 
izboljševanje možnosti tisto, kar me zares 
veseli in pri čemer želim delati. Zato nisem 
niti za trenutek pomišljala, ko me je Mara, 
zdajšnja sodelavka, soustanoviteljica 
in predsednica organizacije ADAPTO, 
poklicala in vprašala, ali bi želela sodelovati 
z njo in še tremi drugimi kolegicami pri 
ustanovitvi organizacije za mlade. Takoj 
sem pristala in tako se je začela naša 
zgodba z organizacijo ADAPTO. Sprva je šlo 

počasi. Pri organiziranju dejavnosti smo 
bile previdne, saj nismo imele izkušenj, 
a so tudi te sčasoma prišle, uspelo nam je 
pridobiti kar nekaj prostovoljcev in naša 
področja delovanja so se tako počasi širila. 
Z vse večjim številom uspešnih dejavnosti 
je organizacija ADAPTO začela pridobivati 
prepoznavnost in ugled, sprva na lokalni 
ravni, potem pa so začela prihajati še vabila 
za sodelovanje pri mednarodnih projektih. 
Od leta 2013 naprej tako redno sodelujemo 
z različnimi mednarodnimi organizacijami 
in s tem omogočamo mladim iz Romunije, 
da se udeležijo projektov v tujini, mladim 
iz tujine pa, da pridejo k projektom v 
Romunijo. Vsi delujoči pri organizaciji 
smo zelo veseli in ponosni, da to lahko 
ponudimo. 
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Ali bi lahko nekoliko podrobneje 
predstavili organizacijo ADAPTO in 
njeno delovanje?
ADAPTO, organizacija za enake možnosti 
med mladimi, je bila ustanovljena leta 
2007 na pobudo gospe Mare Cristiane 
Traistaru, ki je mene in še tri druge kolegice 
s podobnimi interesi takrat poklicala in 
vprašala, ali bi želele skupaj z njo ustanoviti 
organizacijo za mlade. Že od vsega začetka 
je glavni cilj organizacije omogočanje 
enakih možnosti vsem mladim, ne glede 
na razlike med njimi. Glavna področja 
delovanja so človekove pravice, inkluzija, 
delo z mladimi in izobraževanje. Znotraj 
organizacije imamo pravilo, da se v vsak 
projekt, ki se ga lotimo, dejavno vključi 10–
50 % mladih, ki iz kakršnegakoli razloga 
spadajo v skupino ljudi z manj priložnostmi 
(mladi z določeno obliko oviranosti, mladi 
z gmotnimi težavami, mladi, ki izhajajo iz 
samohranilske družine, mladi, ki izhajajo iz 
različnih manjšin, brezposelni mladi ipd.).

Kaj Vam vključitev v organizacijo 
ADAPTO in njene projekte prinese? Ali 
bi jo priporočili našim bralcem?
Imam to srečo, da sem v zgodbo organizacije 
ADAPTO vpletena že od vsega začetka. 
Delovanje znotraj nje mi po mojem mnenju 
omogoča, da zorim kot človek in razvijam 
svoj potencial bolj, kot bi mi to uspevalo 
kjerkoli drugje. Zahvaljujoč se organizaciji 
sem dobila priložnost sodelovati pri mnogih 
izjemno zanimivih lokalnih in mednarodnih 
projektih, za katere sicer sploh ne bi vedela, 

da obstajajo in da se lahko izvedejo. Izvedela 
sem veliko novega s področja inkluzije in 
dostopnosti, v smislu, kje je največ težav 
in kakšne so možnosti prilagoditve, da 
je nekaj potem dosegljivo vsem. V vseh 
teh letih sem navezala tudi nemalo stikov 
s čudovitimi ljudmi, od katerih sem se 
veliko naučila. Najpomembnejše, kar mi 
je omogočila organizacija ADAPTO, pa je 
to, da lahko iz dneva v dan delam tisto, v 
čemer zares uživam, in to je neprecenljivo! 
Vašim bralcem bi vsekakor priporočila, naj 
se povežejo s kakšno organizacijo, bodisi na 
lokalni ali mednarodni ravni, ki se ukvarja 
z organiziranjem različnih prostovoljnih 
dejavnosti ali projektov, kot je recimo 
Erasmus +, in se dogovorijo za sodelovanje. 
Vsekakor je to priložnost za nepozabne 
izkušnje, ki ostanejo za vse življenje!

Medtem ko pomagate drugim, se tudi 
sami že od rojstva spoprijemate z 
določeno obliko invalidnosti, kajne? 
Ali nam lahko zaupate, kakšna je vaša 
zgodba z invalidnostjo?
Ja, res je, tudi sama že od rojstva živim 
z oviranostjo. Moja oviranost je fizične, 
ortopedske narave, nanaša pa se na 
nepravilno rast okončin, zaradi česar 
sem pritlikave rasti, saj imam nepravilno 
zaraščene določene sklepe in težje hodim. 
V bistvu lahko rečem, da mi moja lastna 
oviranost kvečjemu pomagala pri delu, 
ki ga trenutno opravljam, saj mi se zaradi 
izzivov, s katerimi se iz dneva v dan soočam 
sama, v določenih situacijah ljudje lažje 
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vpisu na fakulteto dodeljen status 
študenta s posebnimi potrebami, na 
podlagi česar so mu nato omogočene 
določene prilagoditve študijskega 
procesa. Kako pa je s tem v Romuniji? 
Ali si lahko študent pridobi tak status 
oziroma ali je kako drugače poskrbljeno 
za študente, ki potrebujejo določene 
prilagoditve?
Žal študentje v Romuniji niso upravičeni 
do kakršnegakoli posebnega statusa na 
podlagi svoje oviranosti. To področje imate 
v Sloveniji res dobro urejeno. Študentje v 
Romuniji so, kar se prilagoditev tiče, odvisni 
od dobre volje svojih kolegov in profesorjev. 
Z nekaterimi se da kaj dogovoriti, žal pa je 
tudi veliko takih, ki za njihove potrebe niso 
najbolj čuječni.

Kako pa je z vami? Ali potrebujete kakšne 
prilagoditve študijskega procesa? 
S kakšnimi težavami pri študiju se 
soočate?
Sama na srečo ne potrebujem nekih 
posebnih prilagoditev, da bi lahko 
nemoteno sledila študijskemu procesu. 
Občasno potrebujem pomoč pri prevozu ali 
pa se pojavi težava v obliki nedostopnosti 
lokacije, vendar takrat po navadi zaprosim 
za pomoč kakšnega kolega, profesorja ali 
mimoidočega in težavo skupaj rešimo. 

V zadnjem letu je v naša življenja prišel 
koronavirus, ki je s seboj prinesel 
številne ukrepe in veliko sprememb 
naših vsakdanjikov. Kateri ukrepi 
za zajezitev virusa so bili sprejeti v 
Romuniji? Katerih sprememb ste bili 
zaradi tega v svojem vsakdanjiku deležni 
vi in kako jih doživljate?
Ah ja, koronavirus … V Romuniji so nas 
doleteli enaki ukrepi kot v večini preostanka 
Evrope, ali bolje rečeno, sveta: karantena, 
upoštevanje preventivnih ukrepov in 
(do tega trenutka) trije valovi epidemije. 
Trenutno smo kot država po številu 
okužb še zmeraj na rdečem seznamu, a 
upamo, da se bo to kmalu spremenilo, 
saj cepljenje poteka dobro. Osebno sem 
bila zaradi pandemije primorana večino 
zadnjega leta ostati doma, odpovedala 
sem mnoga načrtovana potovanja in moja 
komunikacija z ljudmi se je iz tiste „v živo“ 
večinoma prelevila v virtualno, po različnih 
aplikacijah.

razumevanju in reševanju težav, s katerimi 
se soočajo.

Ali je izbrani študij izpolnil vaša 
pričakovanja?
Zaenkrat mi je študij zelo všeč in ne 
obžalujem odločitve, da sem se vpisala, 
čeprav je zdaj moj urnik še bolj natrpan, 
saj dnevno usklajujem delovne in študijske 
obveznosti.  Res sem se priučila veliko 
novega, poleg študijskih vsebin pa mi zelo 
dobro dene tudi bivanje v študijskem okolju 
– s študijskimi kolegi dobro sodelujemo in 
se razumemo, tudi profesorji se trudijo, da 
bi predavanja naredili čim bolj zanimiva, 
uporabna.

Pri nas v Sloveniji je tako, da je lahko 
študentu s posebnimi potrebami ob 

odprejo glede svojih težav in potem skupaj 
skušamo najti praktične rešitve. 

Kako je biti oseba s posebnimi potrebami 
v Romuniji? Kaj vam osebno predstavlja 
največji izziv?
Vsekakor je v Romuniji največja težava 
nedostopnost. Primanjkuje klančin in 
dvigal, otežena je raba javnega prevoza, če 
uporabljaš kakšen invalidski pripomoček. 
Stranišča, dostopna vsem, so prava redkost, 
prav tako pa je malo vsem dostopnih in 
dovolj velikih stanovanj. Vse to so hkrati 
stvari, ki tudi meni predstavljajo težavo 
na dnevni ravni, saj kot sem že povedala, 
težje hodim in zato redno uporabljam 
skuter, kadar kam grem. Ozaveščenost ljudi 
v Romuniji o življenju z oviranostmi je še 
zmeraj izredno nizka, vendar tisti, ki imamo 
to možnost, delamo v tej smeri, da bi se 
položaj izboljšal. Velja pa tudi poudariti, da 
je večina ljudi v Romuniji izredno odprtih 
in vedno pripravljenih pomagati, zato 
marsikatera ovira nemalokrat postane 
premagljiva. 

Ob svojem delu ste se pred približno 
dvema letoma odločili vpisati na fakulteto 
in ob vseh svojih siceršnjih dejavnosti 
ste postali še dejavna študentka. Kaj vas 
je nagovorilo k študiju?
Res je. Pred dvema letoma sem se odločila 
vpisati na študij psihologije. Zakaj? Menila 
sem, da bo to še dodatno izboljšalo kakovost 
mojega dela z mladimi in mi pomagalo pri 
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bili postati bolj iznajdljivi. Seveda pa nič 
ne more nadomestiti človeškega stika in 
komunikacije v živo. Ne glede na to, kam 
nas bo popeljal razvoj, mislim, da bomo 
ljudje to zmeraj potrebovali. 

Ali spremljate kaj tudi trenutni položaj 
v Sloveniji? Kako bi primerjali razmere 
med epidemijo v Romuniji in Sloveniji?
V Sloveniji imam kar nekaj dobrih 
prijateljev in sodelavcev, po njih tudi 
spremljam, kaj se pri vas dogaja. Moram 
priznati, da nisem ravno najbolj na tekočem 
o dogajanju v zadnjem času, vendar bi glede 
na informacije, ki mi jih je uspelo pridobiti, 
rekla, da ste bili v Sloveniji podvrženi 
nekoliko daljši in strožji karanteni kot 
mi v Romuniji. Ste pa bili po drugi strani 
uspešnejši v zmanjševanju števila okuženih. 
Glede preostalih ukrepov smo si precej 
podobni. 

Leto 2020 je bilo vsekakor za vse nas 
nekoliko nenavadno. Veliko stvari smo 
bili primorani začeti početi drugače, kot 
smo bili vajeni prej. Če bi lahko, ali bi 

po koncu epidemije in ukinitvi ukrepov 
želeli obdržati kaj, kar je bilo vpeljano 
v epidemioloških časih? In če, kaj in 
zakaj? 
Priznati moram, da se mi je precej priljubila 
ta oblika dela in študija na daljavo. Všeč mi 
je, da sem lahko hkrati v stiku z ljudmi, ki so 
na različnih koncih, celo v različnih državah. 
Osebno ne bi imela nič proti, če bi se ta 
praksa obdržala. Bilo bi super, če bi imeli 
še naprej možnost kombiniranja več oblik 
dela. Tisti, ki bi želeli delati ali študirati na 
lokaciji, bi to počeli tam, preostali pa bi bili 
lahko še naprej prisotni na daljavo.

Česa pa si iz teh časov nikakor ne želite 
več?
Omejevanja gibanja in družabnih stikov. 
Želim si tudi, da bi se kmalu odpravili vsi 
zapleti in ovire na področju potovanj, ki so 
nastali kot posledica pandemije.

Po čem si boste sicer sami najbolj 
zapomnili te čase epidemije? Ali se vam 
je v teh mesecih morda pripetila kakšna 
zanimiva anekdota?

Kakšni so bili ukrepi na področju študija 
in šolanja? 
Vse od marca 2020 pa do tega trenutka 
šolanje in študij potekata izključno od 
doma, po spletu. 

S katerimi težavami ste se pri tem 
srečevali?
Nisem imela večjih težav s prilagoditvijo na 
nove razmere, saj sem zaradi narave svojega 
dela že pred pojavom pandemije svoje 
študijske obveznosti pogosto opravljala na 
daljavo. Težavo mi zdaj včasih povzroča le 
nekoliko slabša internetna povezava, ki je 
rezultat preobremenjenosti, saj nas je zdaj 
res veliko hkrati na spletu.

Kako pa so se po drugi strani na 
spremembe odzvali profesorji, 
fakultete?
Moram reči, da se je po mojem mnenju 
celotni fakultetni sistem, in s tem vsi 
delujoči v njem (profesorji, kolegi itd.), kar 

dobro in hitro prilagodil na nove razmere. 
Položaj seveda ni idealen, saj nam manjka 
praktičnih izkušenj, ki bi jih lahko pridobili 
samo na faksu, a se nekako znajdemo in 
iščemo nove in nove načine dela.

Kakšno je sicer vaše mnenje o študiju na 
daljavo?
Osebno sem velik pristaš možnosti študija 
in dela na daljavo že od nekdaj, saj je človeku 
tako omogočeno, da je zraven pri dejavnostih 
in na tekočem z dogajanjem, četudi ne 
more biti fizično prisoten na nekem kraju. 
Zadnje čase se veliko govori predvsem o 
negativnih učinkih dela na daljavo, a sama 
opažam tudi veliko pozitivnih, ki jih velja 
omeniti: raziskovati smo začeli možnosti, 
ki nam jih ponuja tehnologija, več poudarka 
se daje na raziskovalno delo, razvijati 
so se začeli novi merilni instrumenti, 
ljudje so začeli bolj na široko razmišljati, 
kako priti do nekega cilja, saj so nam bile 
običajne poti omogočene. Primorani smo 
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Vsekakor po tem, koliko časa sem to leto 
preživela doma, toliko časa v enem kosu 
doma nisem bila že dolgo. Po vseh spletnih 
prigodah, ki so se zgodile, medtem ko 
smo dejavnosti in dogodke pretvarjali 
v virtualne. Po omejitvah gibanja in pa 
seveda po maskah – nikoli si nisem mislila, 
da bom kdaj toliko časa preživela z njimi 
na obrazu. Nemalokrat se mi je zgodilo, da 
sem si jo takrat, ko bi jo res morala, masko 
pozabila nadeti, po drugi strani pa sem jo, 
ko sem prišla od nekod domov, včasih kar 
pozabila sneti, dokler me ni kdo opozoril, 
da jo imam še vedno na sebi.

Za konec – kaj najraje počnete v prostem 
času, kadar niste pri kakšnem projektu 
ali za  študijskimi knjigami? Kaj bo prva 

stvar, ki jo boste naredili, ko bo enkrat 
konec omejitev?
V svojem prostem času rada hodim na 
dolge sprehode s prijatelji, grem na plažo, 
slikam, gledam filme, berem knjige, igram 
družabne igre, rada tudi ribarim. Ali sem 
že omenila, da imam veliko interesnih 
dejavnosti? :P Prva stvar, ki si je želim po 
koncu epidemije, je potovanje v dobri 
družbi, ob tem pa tudi ponovna udeležba 
pri projektih – v živo. 

Ali bi želeli našim bralcem še kaj 
sporočiti?
Pazite nase in na svoje zdravje, da se bomo 
v bližnji prihodnosti lahko spet srečali v 
živo, nekje na tem našem lepem svetu. Vsem 
pošiljam prisrčne pozdrave iz Romunije!
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Čas koronavirusa je bil morda res čas 
najrazličnejših ukrepov in omejitev, bil 
pa je po drugi strani tudi čas za nove 
ideje in podvige!

Temu lahko pritrdita tudi Tilen Ribnikar 
in Nastija Fijolič, sicer prijatelja in dejavna 
študenta, ki ju je nekoliko več prostega 
časa med koronsko karanteno spodbudilo 
k temu, da sta malo pred koncem leta 
2020 začela prav poseben skupni projekt: 
snemanje podcastov.
»Kadar s Tilnom prideva skupaj, ponavadi 
zmeraj zapadeva v raznovrstne debate, v 
katerih svet in življenje pokomentirava po 

dolgem in počez. Enkrat, ko sva se takole 
dobila, sva si rekla: Ej, zakaj ene izmed teh 
najinih debat ne bi posnela in je še s kom 
podelila? In tako je nastala ideja o skupnih 
podcastih,« pove naša sogovornica Nastija.
V teh podcastih sta uvidela možnost, da na 
preprost, humorističen način spregovorita 
o različnih tabutemah in stereotipih, ki 
se že leta držijo oseb z določeno obliko 
invalidnosti. Kot dve osebi, ki sta tudi sami 
na invalidskih vozičkih, sta želela svojim 
bodočim gledalcem oziroma poslušalcem 
pobližje predstaviti življenje gibalno 
ovirane osebe. Opazila sta namreč, da ljudi 
o tem marsikdaj kaj zanima, pa si ne upajo 

Čav, tabuji, 
pozdravljena, 
balkonjada!



Pa je en dan okrog.
Zavit v šal tečem skozi smog.
Končno pritečem do doma,

kjer vedno znova zavem se, da to ni 
Oklahoma.

Pokrijem se s toplo odejo.
Premlevati začnem noro idejo,

kako bi šel en dan daleč od doma,
saj mi gre vedno bolj na živce, da to ni 

Oklahoma.

Mogoče ne še takoj.
Pojdi, še nocoj,

mi pravi potepuško srce.

Takoj spakirala sva se.
Jaz in srce.

Destinacija bila je – Oklahoma – naj se ve.

-Špela Sanabor

ndane
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vprašati, onadva pa imata informacije 
iz prve roke. Zadala sta si tudi odpirati 
debate o problemih, zanimivih življenjskih 
situacijah, s katerimi se soočamo – ne glede 
na oviranost. 
Vsebinski načrt sta torej že imela, manjkalo 
jima je le še ime. Ko sta kmalu zatem prišla 
do ugotovitve, da njune debate najpogosteje 
potekajo na kakšnem balkonu, je padla 
odločitev, da skupnim podcastom nadeneta 
ime BALKONJADA. Slednja je bila tako prvič 
posneta in objavljena novembra 2020 in 
je bila izjemno dobro sprejeta med širšim 
občinstvom. Do tega trenutka je posnetih 
in objavljenih že šest epizod – vsaka se 
ubada s svojo tematiko, do sedaj je bil 
govor že o zmenkih in gibalni oviranosti, 
osebni asistenci, izzivih v transportu in 
še marsičem. V zadnjem času družbo pri 
debatah Nastiji in Tilnu delajo tudi gostje, 
ki jih povabita zraven. 
Sicer pa snemanje BALKONJADE za Nastijo 
Fijolič ni prva izkušnja z ustvarjanjem 
videovsebin. Že leta 2017 je namreč začela 

snemati vloge o situacijah iz svojega 
življenja in ustvarila nekaj humorističnih 
videoskečev. Tako z vlogi kot s skeči je že 
marsikoga nasmejala do solz, hkrati pa 
opozorila tudi na nekatere bolj pereče 
probleme, s katerimi se soočajo invalidne 
osebe, predvsem tiste gibalno ovirane. Tako 
lahko Nastijine samostojne videovsebine 
kot tudi podcaste, ki jih snemata skupaj s 
Tilnom, najdete na Facebookovi strani z 
imenom Nasty Wheels – Nastija Fijolič ali 
na Youtubovem kanalu Nastija fijolič, na 
katerem se tudi sproti objavljajo. 
In kaj lahko pričakujemo v bodočih 
epizodah BALKONJADE? »Ne veva še. Te 
epizode nastajajo po hipnem navdihu in 
potrebi. Ne dvomiva pa o tem, da se bo našlo 
še marsikaj zanimivega, saj nas življenje 
redno oskrbuje z najrazličnejšim gradivom 
za debate. Tabuji pa se tudi ne bodo sami 
razkrili,« pravita Nastija in Tilen.
No, mi že komaj čakamo, da vidimo in 
slišimo, o čem se bosta zadebatirala 
naslednjič!



julij 2020

avgust 2020

Sončno julijsko vreme brez koronskih ukrepov 
nas je večina izkoristila za to, da smo unovčili 
turistične bone in obiskali lepe kotičke Slovenije. 
Na sliki izolska obala. 
Avtorica: Maša Pupaher

Bili smo poletno ležerni, lepo vreme nas je še 
zmeraj razvajalo in koronskih ukrepov ni bilo 
– idealne razmere za umetniško ustvarjanje: 
Na fotografiji sonce, naslikano na platno. 
Avtorica: Erna Bezjak

september 2020

oktober 2020

Idejo za risbo sem dobila, ko sem poslušala 
pesem Zapisana v srce. (Avtor pesmi je 
Dennis iz skupine Game Over.) 
Avtorica: Mihela Bauman

Ponovna vpeljava karantene je omogočila, 
da smo se brez slabe vesti prepustili 
bralnim užitkom, kar je spodbudilo našo 
domišljijo in ustvarjalnost. 
Avtorica: Kim Ren
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Kot nam je znamo, veljate za zelo 
ustvarjalno osebo, ki svoje znanje rada 
deli z drugimi ljudmi. Kako bi pa se 
opisali sami?

»Najbolj strastni uživači 
so v Bosni« 

Pred kakimi tridesetimi leti je bilo DJ-
ev po svetu, kolikor je v hiši muh ob 
prebujanju pomladi. Le sem in tja se je 
pojavil kakšen z upanjem prodirajoč 
»mešalec diskov«, ki je nevede utiral pot 
današnjim DJ-em, obveznim na vsakem 
pravem žuru. Dolgo časa je to veljalo 
za bolj moški posel, v zadnjih letih pa 
didžejevsko sceno vse bolj zaseda tudi 
ženski spol, ki prinaša posebno svežino. 
O vlogi spolov v DJ-svetu, poučevanju 
mladih nadobudnežev in ustvarjanju 
med epidemijo koronavirusa smo se 
pogovarjali s 33-letno Teo Vučkovič, 
ki je zadnje leto izkoristila nadvse 
produktivno in že načrtuje projekte po 
koronskem času. Vse to in še več nam je 
zaupala v intervjuju.

INTERVJU  
s teo 
vučkovič

To, da rada delim znanje z drugimi, že pove, 
da sem znanja željna in zelo radovedna. Če 
pa povzamem na kratko in odgovorim v 
treh besedah, bi rekla, da sem ambiciozna, 
entuziastična in strastna.  

Kakšni so bili začetki vašega ustvarjanja? 
Ali je bil vmes tudi kakšen vzornik, po 
katerem ste se zgledovali?
Začetki segajo več kot desetletje nazaj, ko 
sem kot »partygoer« spoznala ogromno 
domačih DJ-ev, ki so bili na takratni sceni, 
na družbenih omrežjih pa sem sledila 
mednarodnim in jih spremljala. V družbi 
DJ-ev sem se že takrat počutila najbolje, 
saj se je vedno vse vrtelo okrog glasbe 
in vse dejavnosti so bile povezane z njo, 
enostavno – štekali smo se. Vse pa se je 
začelo z mislijo na to, da bi isto počela 
tudi sama. Iz misli se je razvila želja, ki je 

postajala vse močnejša in me pripeljala do 
raziskovanja na tem področju in nenazadnje 
tudi do prvega uradnega nastopa leta 2011. 
Nikdar pa nisem imela neke osebnosti, 
po kateri bi se zgledovala, enostavno me 
še danes navdušuje izmenjava energije 
in komunikacija s publiko skozi izbrano 
glasbo. Obožujem ta občutek. Takrat žarim.
  
Zdi se nama, da v zadnjem času v svetu 
DJ-ev v ospredje prihajajo ženske. Kako 
pa situacijo vidite vi?
V zadnjih letih se je vidno povečal odstotek 
žensk na sceni, in opažam, da je na drugih 
področjih enako. Čudi me, da v 21. stoletju 
še vedno govorimo o tem, ker menim, da bi 
morala biti enakopravnost med spoloma že 
zdavnaj samoumevna. Situacija me veseli, 
gremo s tokom in se premikamo v pravo 
smer.
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več kot 500 otrok, mladih, zainteresiranih 
posameznikov in profesionalcev na tem 
področju. Do ideje sva prišla preprosto 
zaradi povečanega povpraševanja. Preden 
sva svoje storitve preselila na inštitut, sva 
to izvajala kar doma. 

Mlade poučujete o tej zvrsti ustvarjanja. 
Od kod veselje do tega dela?
Sem mamica najstniku, tako da imam za 
sabo že 14 let praktičnega usposabljanja 
(smeh). V bistvu sem veselje do tega odkrila 
takoj po prvem tečaju, ki sem ga izvedla. Ne 
znam ubesediti navdušenja in hvaležnosti 
udeležencev med izobraževanjem, še 
večjega pa ob zaključku tečaja in ob njihovih 
prvih manjših samostojnih nastopih. 
Ganljivo. 

Epidemija nam je zaprla veliko področij, 
še posebej pa je prizadela glasbenike. 
Kako je vse to vplivalo na vas?
Huh, praktično čez noč sem ostala brez 
vsega, kar sem gradila desetletje. Sprožil 

Katerih pa je po vašem mnenju več? Ali 
še vedno moških ali je že več ženskih DJ-
evk?
Glede na to, da o tem ne razmišljam, bi na 
prvo žogo in po svojih izkušnjah rekla, da je 
še vedno več moških.

S partnerjem sta prva v Mariboru razvila 
celostno izobraževanje za DJ-e. Nam 
lahko poveste kaj več o tem in kako sta 
prišla do zamisli za ta projekt?
Oba se izjemno rada učiva in rada predajava 
znanje tudi naprej. Najprej sva organizirala 
nekaj delavnic v sodelovanju z mladinskimi 
centri, nato pa sva se odločila, da program 
pripraviva bolj podrobno in ga ponudiva 
tudi tistim, ki bi se radi didžejanja lotili 
bolj resno in s ciljem, da izboljšajo svoje 
veščine. Na področju izobraževanja sva 
skupaj delovala že od leta 2016, celostno 
in strukturirano DJ-izobraževanje pa sva 
zagnala leta 2018 z odprtjem Kreativnega 
inštituta Maribor, v katerem se je v dveh 
letih z umetnostjo vrtenja glasbe srečalo 

se je plaz. Preklicani nastopi, festivali, 
odpovedati sem morala vse dogodke, ki jih 
organiziram pod svojo znamko TV Events. 
Odpovedala sem tudi vsa izobraževanja v 
živo in jih preselila na splet. Kot pozitivno 
naravnana oseba sem hitro začela iskati 
rešitve in priložnosti. Ko sem se sestavila 
nazaj in navadila nove resničnosti in novega 
tempa, sem čas, ki nam je bil dan, izkoristila 
zelo produktivno – za razvijanje novih 
projektov, samorefleksijo, poglabljanje 
pristnih odnosov in nadgrajevanje svojega 
znanja. 

Že prej smo govorili o Vašem poučevanju 
mladih. Kako je to potekalo med 
epidemijo?
Med epidemijo so srečanja potekala preko 
spleta. Soočala sem se z nešteto izzivi, saj 
je DJ-izobraževanje zelo interaktivno in 
praktično naravnano. Ko sem le lahko, sem 
individualne ure izvedla v živo, seveda ob 
upoštevanju vseh preventivnih priporočil. 
Ker sem zelo hitro prilagodljiva in 
iznajdljiva, sem od ust do ust dobila veliko 
povpraševanj zunaj Maribora in skozi 
prilagojeno izvajanje razvila nov »spletni 
model«. Tako bom, ko se mesta sprostijo, 
dodala ponudbo za ure po spletu, ki jih bom 
tudi po koncu epidemije izvajala še naprej. 

Kako pa je bilo z nastopi? Ali vam je 
uspelo izvesti kakšnega?
V začetku lanskega leta mi jih je, od januarja 
do marca, uspelo izvesti pet. Po razglasitvi 
epidemije so bili vsi nastopi na čakanju in 

na koncu tudi odpovedani. Uspelo mi je 
izvesti le še enega, med poletjem, ko smo 
imeli ugodno epidemiološko sliko, in upam, 
da jo bomo imeli tudi letos. 

Kako pa so se v razmerah z epidemijo 
znašli DJ-i po svetu?
Glasbena industrija je prva, ki se je zaprla, 
in zadnja, ki se bo odprla. Tako da je, 
kolikor sledim, večina že zamenjala branžo 
ali pa se ukvarjajo s kakšnimi projekti, ki 
gredo vzporedno z njihovimi blagovnimi 
znamkami, kot so prodaja MRCH-a in 
deljenjem znanja v Dj-anju in glasbeni 
produkciji skozi masterclasse. 

Kako ste v tem času krmarili med delom 
in prostim časom?
Prosti čas med epidemijo? Kaj je to? (smeh) 
Dopoldneve sem porabila za iskanje 
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rešitev in planiranje novih projektov ali 
njihovo izvajanje, popoldne sem sinu Alexu 
pomagala pri šolskih obveznostih, pozno 
popoldne izvajala spletna izobraževanja ali 
sestankovala, zvečer pa sem se posvetila 
glasbeni  produkciji in nadgrajevanju 
svojega znanja.

Kje se vidite, ko se situacija umiri?
Na odru!! :D
 
Vašo glasbo poznajo tudi poslušalci  
zunaj meja Slovenije.  Kateri oboževalci 
so bolj strastni? Tuji ali domači?
Vsaka publika je posebna, tako da bi težko 
rekla, da je katera bolj ali druga manj. 
Najbolj mi bodo v spominu zagotovo ostali 
nastopi iz Bosne. Tam so uživači res najbolj 
strastni. Domača publika pa je le domača 
publika. Kak‘ že pravijo? – Doma je najlepše. 
:)

Ali se DJ v Sloveniji lahko preživlja le z 
nastopanjem?
Če bi nastopal samo po Sloveniji, zagotovo 
ne, premajhni smo. Če pa je vprašanje, ali se 
lahko Slovenec preživlja le z nastopanjem 
po Evropi ali po svetu, je odgovor da, lahko 
se. 

DJ-i se velikokrat razlikujete tudi v svojih 
željah glede nastopanja. Kako z vidika 
ustvarjalke gledate na večje festivale za 
množice in na manjše intimne dogodke 
za zveste poslušalce? 

Večji festivali so super, saj se v 1000- in 
večglavi množici ustavi res fantastična 
energija in občutek povezanosti, enotnosti. 
Všeč mi je ta mogočnost. Malo težko je 
sicer prebrati publiko, ali res vsi uživajo, 
kar je recimo v manjših intimnih klubih 
prednost. Ljudje so bližje, lažje jih začutiš 
in lažje začutiš ter uravnavaš atmosfero 
na plesišču. Sem oboževalka intimnih 
dogodkov za zveste poslušalce. 

Vidi se, da vlogo Dj-ke opravljate z veliko 
strastjo. Ali ste kdaj razmišljali, kam bi 
vas peljala usoda, če se ne bi znašli v DJ-
evskih vodah?
Prihajam iz glasbene družine. Oče je 
avdioinženir, v mladih letih je pel in igral v 
zasedbi, kasneje pa je odprl ozvočevalsko 
firmo in se posvetil ozvočevanju večjih 
slovenskih dogodkov. Polbrat in polsestra 
sta šla po njegovih stopinjah, polbrat ima 
profesionalni studio, sestra pa je pevka 
v zasedbi. Tudi sama sem se s petjem in 
igranjem klavirja ukvarjala, vse dokler 
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nisem spoznala elektronike. To je bila 
ljubezen na prvi »posluh«. Tako da bi me 
usoda najbrž peljala po tej poti – pevski. 

Smo študentska revija, ki piše tudi o 
različnih študentih in njihovih situacijah. 
Kakšna so bila Vaša študentska leta?
Glede na to, da sem pri devetnajstih letih 
postala mamica, so bila študentska leta 
vsaj prvi dve leti dokaj umirjena, potem pa 
sem večino svojega prostega časa vlagala v 
didžejanje in žuranje. Na polno. 
 
Kateri je vaš življenjski moto?
Moj življenjski moto je: Poiskati moramo 
pot ali pa jo narediti.

Kaj bi želeli za konec sporočiti našim 
bralcem?
Vse, kar si lahko zamislite, lahko postanete. 
Kadar nekaj počnete z veseljem, ne 
obupajte, četudi je včasih težko. Sledite 
svojim sanjam, ne ozirajte se na druge in 
nikoli ne nehajte raziskovati in se učiti.  :)

56 57



programa pa vse do konca februarja smo 
se gibali v sedečem in stoječem položaju, 
marca pa smo bili soglasni glede telovadbe 
na blazinah oziroma armafleksih, zato 
vadba zdaj poteka na tleh. Pri tem mi je še 
posebej všeč, da me Petra, kadar kakšnega 
giba ne zmorem, posluša in mi dovoli, da 
izvajam podobno vajo kot preostalih pet 
udeležencev. Priznam, da sem bila sprva 
skeptična glede samega načina izvedbe, zdaj 
pa se med seboj že malce bolje poznamo 
in ura spletne telovadbe nam mine, kot bi 
mignil. Naj se ta zoprna epidemija čim prej 
neha in naj se končno pokaže priložnost, 
da se s Petro in drugimi spoznamo tudi v 
živo! Mogoče pa se kot skupina odločimo, 
da bi želeli s prvotno zastavljeno telovadbo 
v živo tudi nadaljevati. Nikoli ne reci nikoli, 
pravijo.

Vsem je že dobro znano, da se v času 
epidemije večina dejavnosti odvija od 
doma. Tudi telovadba tu ne izostane. In če 
ste se kdaj spraševali, ali je možno telovaditi 
kar od doma, vam takoj lahko postrežem s 
pritrdilnim odgovorom. Seveda brez dobre 
tehnologije in spleta to nikakor ne bi bilo 
mogoče, zato je super, da ti dve »čudesi« 
obstajata. Z omenjeno dejavnostjo smo 
člani začeli konec novembra, »švicamo« 
pa vsak četrtek ob 18.00, ko se srečamo 
s pomočjo aplikacije Zoom. Vadbo vodi 
študentka fizioterapije Petra Gospeti, ki 
vsakokrat poskrbi ne le za našo telesno 
pripravljenost, ampak tudi za obilico smeha. 
Naša vaditeljica vaje predhodno razdeli v 
dva sklopa, in sicer v prvem izvajamo vaje 
za moč in razteg, drugi sklop pa je namenjen 
umirjanju in meditaciji. Od začetka 

Špela Sanabor, foto: osebni arhiv
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Telovadba kar v 
zavetju doma? 

Preden obiskala nas je Korona,
na prvi pomladni dan smo šli ven, od 

doma.
Preden obiskala nas je Korona,

smo se še spomnili, da je 21. 
marec tudi svetovni dan poezije in 

Downovega sindroma.

Preden obiskala nas je Korona,
smo po televiziji poslušali o 

fantastični poeziji,
zdaj pa samo o neumnih vladnih 

ukrepih in epidemiji.

Kam gre ta svet, se sprašujem?
In sama pri sebi dnevno modrujem.

Žalost, smrti, obup, strah … ljudi 
težijo.

Zdi se mi, kot da demoni nad svetom 
prežijo.

Kar naenkrat je polno obolelih ljudi,
ki pomagajo jim srčni zdravniki in 

medicinski delavci.
Polno je ljudi, katerim živež 

priskrbijo pogumni trgovci in 
prostovoljci.

Res je. Kriza je povsod.
Ampak vsi si želimo,

da čim prej izginila bi od tod.

Ostanimo torej doma.
Pomlad danes to pozdravlja.

Tudi če smo pred TV, si različne 
nogavice nadenimo in krog upanja 

sklenimo.

Prihajajo boljši časi.
Za soseda, strica, teto, starše, stare 

starše, prijatelje, fanta, punco, moža, 
ženo, ljubimca.

Prihajajo boljši časi. Za ljudi v mestih 
in na vasi.

Za slehernega človeka.

-Špela Sanabor
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Kdaj ste začeli smučati in kdo vas je 
navdušil za to športno panogo?
Že pred nesrečo sem zelo rad smučal. Z 
družino smo veliko smučali in zelo sem 
vesel, da se lahko tudi po nesreči s tem 
dejavno ukvarjam. 

Večina vas pozna kot parasmučarja, kdo 
pa je Jernej, ko neha smučati? Kako bi 
opisali sami sebe?
Večino časa posvetim smučanju, ko imam 
nekaj prostega časa, pa se rad družim s 
prijatelji ali pogledam kakšno dobro serijo 
ali film.

INTERVJU Z 
JERNEJEM SLIVNIKOM
 

Jernej Slivnik, podmladek in hkrati prva violina slovenske reprezentance v 
paraalpskem smučanju. Fant, ki kljub težki preteklosti vztrajno sledi svojemu cilju – 
presmučati svetovna smučišča in pri tem osvojiti vse mogoče lovorike. Pot, po kateri 
je vijugal doslej, kaže, da mu bo to nekoč tudi uspelo, saj se bo dijak tretjega letnika 
Gimnazije Jesenice naslednje leto podal že na svoje druge paralimpijske igre. Kot 
navdušenka nad paraalpskem smučanjem sem mu izredno hvaležna, da si je vzel čas 
za našo revijo in pristal na intervju.

»V življenju ciljam na sam vrh«

Za koga bi lahko brez dvoma trdili, da je 
vaš smučarski idol?
V parasmučanju je to sigurno Gal Jakič, 
v klasičnem alpskem smučanju pa sta to 
Lindsey Vonn in Ivica Kostelić.

Se opravičujem, če je vprašanje preveč 
osebne narave. Od kod ste po nesreči 
črpali moč za nadaljnje življenjske 
podvige? Kaj je bila glavna motivacija, 
da ste se zopet povzpeli na sam vrh belih 
strmin?
Po pravici povedano točnega odgovora ne 
vem niti sam. Nikoli se nisem oziral nazaj, 
ampak samo naprej. Glavna motivacija mi je 
bila in mi še vedno je, da se lahko ukvarjam 
s športom in da sem iz dneva v dan boljši.

Kako bi primerjali smučanje na smučkah 
s smučanjem na monoskiju?
Pravih občutkov iz »normalnega« smučanja 
se ne spomnim prav dobro, tako da mi 
je smučanje v monoskiju bolj domače. 
Vsekakor pa je odlično, da lahko tudi invalidi 
smučamo in se vedno bolj približujemo 
klasičnim smučarjem. 

Kako usklajujete kariero para športnika 
s šolskimi obveznostmi?
Moraš biti res predan športu in se močno 
posvetiti tudi šoli, ko je čas za to. Dneve 
si moraš dobro organizirati, da ti ostane 
dovolj časa tako za šport kot tudi za šolo. 
Če te nekaj zanima in to rad počneš, je vse 
skupaj še toliko lažje.

Kolikokrat na teden trenirate in kako 
potekajo treningi?
Treniram 5- do 6-krat tedensko. Treningi 
so sestavljeni iz snežnih in suhih treningov, 
ki se izmenjujejo glede na cilj. Pozimi je več 
snežnih treningov, poleti pa treningov za 
telesno pripravljenost. 

Katero je bilo tisto tekmovanje, ki vam 
je najbolj ostalo v spominu? Na katero 
uvrstitev ste najbolj ponosni?
V spominu so mi najbolj ostale paralimpijske 
igre v Južni Koreji, na katerih sem dosegel 
12. mesto, kar je tudi najboljši rezultat za 
Slovenijo na zimskih paralimpijskih igrah. 
Tudi domače svetovno prvenstvo v Kranjski 
Gori je bilo nekaj posebnega, saj me je prišlo 
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spremljati veliko ljudi in domačih. Na tem 
prvenstvu sem dosegel 10. mesto v slalomu. 

Po mojih izkušnjah se pripomočki za 
sedeče smučanje pri rekreativnem 
parasmučanju dokaj hitro obrabijo. Ali 
tudi v profesionalnem parasmučanju 
prihaja do podobnih situacij?
Seveda. Mislim, da do tega pri nas pride še 
hitreje, saj preživimo res veliko dni na snegu 
in se zaradi tega tudi oprema toliko hitreje 
obrabi.

Alpsko smučanje za neinvalide, vemo, 
na vrhunski ravni svetovnega pokala 
zahteva velikanske vložke. Kako pa je s 
tem v parasmučanju? Kakšni so razponi 
pri izdatkih v svetovnem pokalu v 
parasmučanju?
Tudi tukaj je tako. Smučanje ni eden izmed 
ravno poceni športov. Že sama oprema 
je precej draga. Vložki so predvsem pri 
smučarskih velesilah veliki, lahko tudi do 

150.000 eurov na sezono. Ponekod v tujini 
so najboljši smučarji tudi plačani, da se s 
tem ukvarjajo – podobno kot neinvalidi. 
Pri nas na žalost v športu, ne le v smučanju, 
še nimamo toliko denarja, da bi se lahko 
pogovarjali o takšnih zneskih, kaj šele o 
plačah. Se pa iz sezone v sezono položaj 
izboljšuje in upam, da bodo razmere s 
časom boljše. 

Sedaj pa bi se malo dotaknila še zadnjega 
leta, ki je spremenil naše domače in 
karierne vsakdanjike. Epidemija se je 
po Evropi začela ravno marca, ko ste 
parasmučarji še v polnem pogonu. Kako 
se vam je spremenil zaključek sezone?
Lanska sezona je bila malo krajša. 
Nekaj tekem na koncu sezone nam je na 
žalost odpadlo, vendar ne prav veliko. 
Tekmovalno gledano je bila lanska sezona 
kar dobro izpeljana, je pa odpadlo veliko 
spomladanskih treningov.

Kaj ste morali pri pripravah na letošnjo 
sezono z ekipo glede na epidemijo 
spremeniti?
Na srečo, v primerjavi z drugimi športi, 
lahko vrhunski smučarji precej normalno 
treniramo in tekmujemo. Imamo pa kar 
stroga pravila glede vseh ukrepov, torej 
nošenje mask, vzdrževanje varne razdalje 
… Pred tekmovanji in med njimi se moramo 
tudi redno testirati. 

Veliko športov se je tako z vadbo kot 
tudi s tekmami povsem ustavilo. Kaj je 
bilo vaši ekipi najtežje organizirati ali 
izvesti?
Pri smučanju imamo to kar dobro urejeno. 
Sicer obstajajo izjeme in pravila, kdo lahko 
redno trenira, tako je tudi v tujini, toda za 
vrhunske smučarje mislim, da smo lahko 
kar zadovoljni. 

Ali so se glede na situacijo spremenili 
tudi vaši cilji za letos?
Cilji so ostali enaki. Biti iz dneva v dan 
boljši in dosegati vedno boljše rezultate 
v evropskem in svetovnem merilu. 
Sprememba je samo ta, da so nam svetovno 
prvenstvo iz te sezone prestavili v naslednjo.
 
Kako gledate na tekme brez gledalcev, 
nošenje mask in neprestana testiranja?
Gotovo je veliko lepše nastopati pred 
navijači in brez posebnih ukrepov, sem 
pa vesel, da kljub tem razmeram lahko 
tekmujemo. Verjamem in upam pa, da bo 
kmalu vse normalno in tako, kot je bilo 
pred virusom. 
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sam vrh in nič drugače ni v športu. Če bom 
garal in dobro treniral, verjamem, da bom 
te cilje tudi uresničil.

Ali bi nam za konec želeli še kaj sporočiti?
Vsem skupaj želim, da bi te »drugačne« 
čase preživeli karseda mirno in lepo. Ta 
čas izkoristite za stvari, za katere ga prej 
morda niste imeli. Vsekakor čim več časa 
preživite v naravi in se ukvarjajte s katerim 
koli športom, s tistim, ki vam je najljubši.

Špela Sanabor, foto: Benedikt Lex in osebni arhiv

Koronavirus ni vplival le na vašo 
smučarsko sezono, ampak tudi na 
šolanje. Kako je potekal pouk na daljavo 
in opravljanje vseh šolskih obveznosti?
Po pravici povedano je meni to ustrezalo. 
Vse skupaj smo imeli preko računalnikov, 
tako da sem iz tujine vse skupaj lažje 
opravljal. 

Podoben način šolanja je v zimskem 
času zadnjih nekaj let za vas prej stalnica 
kot kaj drugega, saj ste zaradi treningov 
in tekem precej odsotni iz Slovenije. 
Kakšne nasvete ali pa tolažbe ste dali 
sošolcem in sošolkam, ki jim šolanje na 
daljavo predstavlja veliko težav?
Res je, med sezono sem precej odsoten 
iz Slovenije in sem šolske obveznosti do 
določene mere na tak način opravljal že 
prej. Za tiste, za katere je bilo to prvič, pa je 
najbolj pomembno, da si dobro organizirajo 
čas in da gredo vsak dan malo ven na svež 
zrak, se malo razgibat, saj se tako dobro 
sprostiš, obenem pa ti to da dodatno 
energijo za delo.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ali 
že kaj razmišljate, katero smer študija 
boste izbrali in kakšna bodo študentska 
leta?
Na vsak način bi rad ostal v športu, tako da 
bi gotovo tudi študiral nekaj v tej smeri.
 
Kaj pa je dolgoročni cilj v parasmučanju?
Želim biti vsako sezono boljši – dokler ne 
bom najboljši. :) Sam v življenju ciljam na 

– bralni krožek, ki je več kot le to –

»BEREM, DA SE 
ZBEREM«

Udeleženci prvega srečanja krožka Berem, da se 
zberem

Poslanstvo Društva študentov invalidov 
Slovenije ni le nuditi vso mogočo 
podporo in pomoč pri študiju, temveč 
članom omogočiti tudi najrazličnejše 
obštudijske dejavnosti. 

 
Doslej je nastal že res pester nabor 
dejavnosti, ki so jih zaposleni na društvu 
organizirali za člane, z namenom, da bi se 
ti družili, zadovoljili svoje interese in dobili 
priložnost za še dodatno razvijanje svojih 
potencialov. Leto 2019 se je kot srečno 
iztekalo za knjigoljubne člane društva. 
Obetal se je namreč nov krožek, namenjen 
prav njim. 
»Že od najstniških let rada berem in iz 
knjig sem pridobila marsikatero modrost 
za življenje. Glede na to da smo društvo, 
ki združuje študente, sem pomislila, da 
bi imeli bralni krožek, saj je branje velik 
del študentovega življenja. Pomislila sem, 
zakaj ne bi našli v tem tudi kaj sprostitve 
in zadovoljstva, obenem pa sem si želela, 
da bi s skupnim prebiranjem knjig pridobili 
poglobljen uvid o sebi in o življenju.«, pove 
Nataša Mauko Zimšek, strokovna delavka 

mariborske enote DŠIS in idejna vodja 
bralnega krožka.
Ker pa so skoraj vse dejavnosti na društvu 
plod sodelovanja strokovnih delavcev in 
članov, si Nataša tudi tega krožka ni želela 
oblikovati in voditi sama. Kontaktirala je z 
mano in Mašo Pupaher, obe sva diplomantki 
psihologije in dejavni članici DŠIS-a, ki sva 
že poprej sodelovali pri različnih projektih. 
Razložila nama je svojo idejo in naju 
povprašala, ali bi bili pripravljeni sodelovati 
pri njenem uresničenju ter prevzeti vlogi 
moderatoric bralnega krožka. Tako Maša 
kot jaz sva veliki ljubiteljici knjig in o 
prebranem radi razpravljava tudi z drugimi. 
V vodenju krožka sva obe videli tudi neki 
novi izziv, zato sva ponudbo z veseljem 
sprejeli.
Kmalu zatem smo se vse tri dobile na 
sestanku in dorekle koncept bralnega 
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Za prvo srečanje vseh sodelujočih v živo 
pri krožku »BEREM, DA SE ZBEREM« je bil 
izbran 18. november 2019, dobili smo se ob 
16. uri, vse skupaj pa je potekalo v prostorih 
DŠIS-a v Mariboru. Med udeleženkami 
prvega srečanja so bile tudi Erna, Tatjana 
in Darja, sicer članice mariborske enote 
DŠIS-a. Na vprašanje, zakaj so se takrat 
odločile odzvati na povabilo in se udeležiti 
srečanja, sta Erna in Darja dejali: »zelo radi 
bereva, in ko sva dobili povabilo na ta krožek, 
se nama je zdela to super priložnost, da še 
s kom predebatirava prebrano vsebino.« – 
medtem ko je Tatjana dejala: »tak krožek se 
mi je zdel tudi super način, da se še koga 
izmed nas spodbudi k branju in želela sem 
sodelovati pri tem.«
Na prvem srečanju je beseda tekla o knjigi 
Aleša Kramolca VOZIM SKOZI ŽIVLJENJE. 
Na samem začetku srečanja se je med 
udeleženci dalo čutiti malce treme in 
zadržanosti pri deljenju mnenj, vendar 
je, kot se navadno zgodi med knjigoljubci, 
debata kaj kmalu stekla in do 18. ure, ko 
je bil predviden konec srečanja, smo se že 
prav sproščeno razklepetali, nikomur se 
ni kaj prida mudilo domov. V naslednjih 
mesecih smo tako skupaj predelali še 
preostale štiri izbrane knjige. Vse so bile 
avtobiografije piscev z različnimi oblikami 
posebnih potreb, iz katerih smo se veliko 
naučili o sebi in o tem, da ni treba, da bi se 
zaradi svoje življenjske situacije predajali 
malodušju, ampak da lahko živimo polno 
življenje s tem, kar imamo.  

krožka: naredile bomo izbor petih knjig, 
ki jih bo povezovala ista tematika. Izbrane 
knjige bomo nato v času študijskega leta, 
po dogovorjenem vrstnem redu, prebrali 
vsi udeleženci krožka, po vsaki posamezni 
prebrani knjigi pa bo organizirano 
srečanje, na katerem se bomo o knjigi 
skupaj   pogovorili, povedali svoje občutke, 
ki smo jih doživljali ob branju, podelili 
pridobljene nauke ... Dobivali se bomo 
enkrat na dva meseca – za dve uri. Bralni 
krožek pa je dobil tudi svoje ime »BEREM, 
DA SE ZBEREM«. Ime izhaja iz našega 
predvidevanja, da za branje potrebujemo 
določeno mero zbranosti, obenem pa je 
branje tisto, ki veča našo zbranost. 
Koncept krožka je bil torej dorečen, ime 
izbrano, tematika in prva knjiga za branje 
določeni. Še preostalim članom društva 
smo poslale e-pošto s predstavitvijo krožka 
in čakale na odziv.

Kimberly Ren in Maša Pupaher med prvo 
diskusijo krožka Berem, da se zberem

Zadnje »predkoronsko« srečanje, v začetku 
leta 2020

Na veliko veselje nas, organizatoric, se 
je pozitivna energija s prvega srečanja 
ohranjala, sproščenost v komunikaciji pa 
je med udeleženci iz srečanja v srečanje 
naraščala, tako da so naše debate med 
drugim pridobivale tudi raznovrstnost in 
kakovost. Žal nam je v živo uspelo izvesti le 
dve od planiranih petih srečanj, preden nas 
je doletela korona in z njo vsi preventivni 
ukrepi. Soočene s prepovedjo druženja 
smo Nataša, Maša in jaz razmišljale, kako 
naprej, in Maša je bila naposled tista, ki je 
predlagala, da bi krožek nemoteno tekel 
dalje, vendar ob tej spremembi, da bi ga 
zdaj izvajali na daljavo, po spletu. »Zdelo 
se mi je pomembno, da obdržimo krožek, 
ki nas navdaja z nekim optimizmom, pri 
katerem lahko podelimo svoje občutke in 
predvsem govorimo in razmišljamo še o 
čem drugem kot pa o koroni«, je svojo idejo 
komentirala Maša.
Tako smo zadnja tri srečanja bralnega 
krožka v študijskem letu 2019/20 izvedli 
po spletu s pomočjo aplikacije Zoom. 
Seveda je tudi nam tu in tam zagodla slaba 
internetna povezava, težave z zvokom ... 
so pa ti tehnični zapleti po drugi strani 
poskrbeli za različne komične situacije in 
vsem vpletenim dali povod za smeh v teh 
stresnih časih. Možnosti spletne udeležbe, 
ki ni vezana na specifično lokacijo, so se 
zelo razveselili tisti člani DŠIS-a, ki živijo 
zunaj Maribora, saj jim je to omogočilo, da 
so sodelovali pri krožku, ne da bi imeli pri 
tem kakšne zaplete s prevozom ipd.

Zaradi zelo pozitivnega odziva med 
udeleženci smo se odločile, da s krožkom 
nadaljujemo tudi v študijskem letu 
2020/21. Seveda z izborom petih novih 
knjig, ki jih povezuje drugačna tematika. 
Za »pandemsko« leto smo izbrale branje 
potopisov – knjig, v katerih junaki potujejo, 
raziskujejo svet in sami sebe. Zdele so se 
nam pravšnji izbor za čas, v katerem smo se 
znašli, saj so nam omogočile, da razširimo 
svoja obzorja ter skupaj s knjižnimi liki 
prepotujemo svet, čeprav smo v resnici 
večino časa primorani preživeti med štirimi 
stenami.
Z novim sklopom srečanj smo tako začeli 
septembra 2020. Takratne razmere so nam 
dopuščale, da smo prvo srečanje ponovno 
izvedli v živo, seveda ob upoštevanju 
varnostne razdalje in vseh drugih 
preventivnih ukrepov. To nas je navdalo z 
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»Všeč mi je, da udeleženci s svojimi 
predlogi lahko sodelujemo pri izboru 
knjig, ki jih beremo, in da imajo te knjige 
neko skupno rdečo nit. Všeč mi je tudi, da 
mi je omogočeno svobodno izraziti svoje 
mnenje, ne da bi me pri tem kdo gledal 
po strani. Dobro je tudi, da lahko slišim 
mnenja drugih udeležencev. Tako se učim 
na prebrano gledati z več zornih kotov.« - 
Erna

»Z izvedbo sem zadovoljna, izpolnila je 
moja prvotna pričakovanja. Všeč mi je, da 
res vsak pride na vrsto in lahko pove, kar 
želi.« - Tatjana

Kaj pa je tisto, kar jim krožek daje, 
zaradi česar se venomer vračajo na naša 
srečanja?
»Ta krožek bogati mojo splošno 
razgledanost. S sodelovanjem na razpravah 
se učim, kako oblikovati svoje mnenje, da je 
to jasno izraženo, kratko in jedrnato. Učim 
se tudi strpnosti do drugače mislečih in pa 
tega, da ne segam v besedo, kadar nekdo 
drug govori. Udeležba na teh srečanjih mi 
daje občutek svobode izražanja svojega 
mnenja, občutek pripadnosti in sprejetosti. 
Daje mi možnost, da se učim razmišljati, 
da izboljšam svoje govorne sposobnosti in 
da se naučim strniti svoje misli. Na krožek 
sem se navadila in pogrešala bi ga, če ga ne 
bi bilo več.« - Erna

»Rada prihajam na ta naša srečanja, saj mi 
je všeč izmenjavanje različnih pogledov 

optimizmom in upali smo, da bo možnost 
druženja v živo ostala, vendar ni bilo tako in 
že naslednje srečanje smo bili spet primorani 
v celoti premakniti na splet, kjer ostajamo še 
sedaj.
Je pa bila sedaj v drugo nam organizatoricam 
ta tranzicija vendarle nekoliko lažja kakor 
prvič, saj smo se imele priložnost v mesecih 
predtem dodobra navaditi na spletni način 
izvedbe in bile smo že utečena ekipa.
Za konec smo našim zvestim udeleženkam 
postavile še par vprašanj:
Kako so vse od začetka pa do danes 
zadovoljne z izvedbo krožka?
»Z izvedbo sem zadovoljna in še naprej bom 
z veseljem sodelovala. Všeč mi je pester izbor 
knjig in priložnost, da med seboj izmenjamo 
različne poglede na prebrano vsebino. Zame 
je ravno v tem smisel bralnih krožkov.« - 
Darja

Septembra 2020 je srečanje potekalo v živo, pri tem pa so se upoštevali preventivni ukrepi.

Kimberly Ren, foto: arhiv DŠIS

na prebrano zgodbo. Pri tem udeleženci 
izražamo tudi različne izkušnje, ki jih 
imamo, in zanimivo jih je slišati. S tem 
spoznavamo in sprejemamo drugačnost 
drug drugega.« - Tatjana

»Preprosto – ta krožek me bogati in z 
veseljem sem zraven in še bom.« - Darja

Vse tri so tako očitno zelo vesele, da smo 
našli način in nadaljevali naša srečanja tudi 
v času pandemije, saj so jim ta popestrila 
karantenske dni. So nam pa v pogovoru 
zaupale tudi, da so spletna srečanja, čeprav 
potekajo zadovoljivo, le neki približek 
tistim v živo – zato si vse želijo, da se, kar 
se tega tiče, čimprej vrnemo na »stare 
tire«. Na vprašanje, ali bi udeležbo na 
krožku priporočile tudi preostalim, so 
enoglasno odgovorile, da bi ga, saj krožek 
ponuja možnosti za razširitev obzorij, 
oddih, srečanje z dobrimi knjigami in še 
boljšo družbo. :) Nataša, Maša in jaz pa 
smo izjemno vesele takšnega odziva in 
komentarjev. 

Leto 2019 smo tako začele z bralnim 
krožkom, ki pa je kaj kmalu postal mnogo 
več kot le to – za vse sodelujoče. Postal je 
prostor in čas, v katerih lahko raziskujemo 
brezmejni knjižni svet, in to v družbi ljudi, 
ki pri tem ravno toliko uživajo kot mi sami. 
Postal je prostor in čas, v katerih lahko 
svobodno delimo svoje mnenje, misli in 
izkušnje, bodisi o zgodbi, ki smo jo prebrali, 
bodisi o življenju nasploh. V teh nenavadnih 
časih je postal tudi sopomenka za občutek 
varnosti, saj smo vedeli, da bodo, četudi se 
vse drugo obrne na glavo, tukaj ostale dobre 
knjige, z njimi pa naša srečanja, možnost za 
pogovor. In med nami se bosta zmeraj našla 
prostor in čas za knjigo več – kakor tudi za 
knjigoljubca! 

Si se morda našel, našla v zapisanem? 
Rad/-a bereš in o tem poklepetaš? Si 
želiš sproščenega druženja? 
Če je tako, potem lepo vabljen/-a, da 
se nam pridružiš že na naslednjem 
srečanju!

Septembra 2020 je srečanje potekalo v živo, 
pri tem pa so se upoštevali preventivni ukrepi.
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november 2020

Zdaj smo bili že dobro vpeljani v način 
dela in sestankovanja po Zoomu, 
zato smo si privoščili tudi malce 
ustvarjalnega izražanja s filtri. :)

Praznični čas + karantena = čas za igranje 
družabnih iger in ustvarjanje iz dobrih 
starih, a vedno aktualnih legokock. :)
Avtorici: Mija Pungeršič in Marja Koren

december 2020junuar 2021

februar 2021

marec 2021

Marec nas je ponovno 
razveselil s toplim vremenom, 
kar smo z veseljem izkoristili 
za sprehode v naravi, ki nam 
je ponudila osupljive prizore. 
Avtorica: Marja Koren 

Vprašanje meseca: Bodo 
smučišča obratovala ali 
ne? Mi smo bili namreč 
že v nizkem štartu, da 
bi se spustili po belih 
strminah! 
Avtorica: Špela Sanabor

Ker je bil čas pusta, smo nekateri 
izkoristili priložnost, 
da se preizkusimo 
v pripravi domačih 
pustnih krofov – ker 
čez domače ga ni! 
Avtorica: Taja Habič

december 2020
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V času pandemije koronavirusa je na 
društvu zaživela spletna telovadba s 
študentko fizioterapije Petro Gospeti. 
Litijčanka, ki se dobro znajde tudi v 
tekaških čevljih ali z rokometno žogo, 
si je vzela čas, da bi občutke in poglede 
na vadbo, ki jo vodi, delila z vsemi nami. 
Vabljeni na spletno miganje!

Pozdravljena, Petra, na samem začetku 
bi vas prosila, da se malo predstavite 
našim bralcem – kdo ste, od kod 
prihajate, kaj delate, študirate?
Lepo pozdravljeni, sem Petra Gospeti. 
Prihajam iz majhne vasi Ribče. Sem 
študentka magistrskega študija fizioterapije 
v Ljubljani. Zase lahko rečem, da sem vesele 
narave in vedno za akcijo. :) Rada tečem, 
izvajam jogo, se odpravim na sosednji hrib 
in preberem kakšno dobro knjigo.

Kaj je botrovalo k vaši odločitvi, da 
boste študirali fizioterapijo in opravljali 
poklic fizioterapevta?

U…, dobro vprašanje. Ne spomnim se, 
da bi kaj prav botrovalo k tej odločitvi. 
Čutila sem nekakšno potrebo, da na neki 
način pomagam ljudem. Mogoče se to sliši 
klišejsko, ampak nekako sem vedela, da je 
fizioterapija prava stvar zame. 

Glede na to, da ste bili dejavna študentka 
tudi še v teh, nekoliko neobičajnih 
koronskih časih, nam lahko zaupate, 
kako je bil videti študijski proces na 
vaši smeri med epidemijo? S kakšnimi 
bistvenimi ukrepi in spremembami ste 
se bili primorani soočiti?

TELOVADBA S SIMPATIČNO 
PETRO

INTERVJU 
S PETRO 
GOSPETI

Lani sem bila absolventka, tako da sem v 
času prvega vala pisala diplomsko delo. 
Šele z letošnjim šolskim letom sem videla, 
kaj zares pomeni študij na daljavo. Menim, 
da so bili profesorji že dobro pripravljeni na 
to. Videti je bilo nekako tako kot pri večini, 
vstaneš 15 minut pred predavanjem, skuhaš 
si čaj, se počešeš, priklopiš računalnik in 
čakaš, da se predavanje začne. Ne morem 
reči, da je bilo zdaj bistveno drugače, ravno 
tako smo imeli veliko zadolžitev in nalog. 
Kar pa sem res pogrešala, priznam, je bila 
kava s sošolkami, ki jo po navadi spijemo 
pred predavanji ali med njimi. Pa saj se to 
tudi šteje k študiju, a ne? :)

Kako ste se sami spopadali s sledenjem 
študijskemu procesu in opravljanju 
študijskih obveznosti na daljavo?
Kot sem že rekla, ob uri se prijaviš na 
predavanje in poslušaš, če si dobre 
volje, včasih tudi sodeluješ (smeh). Na 
magistrskem študiju fizioterapije nas je v 
prvem letniku trenutno 15, in menim, da 
smo kar motivirani posamezniki, zato s 
sledenjem študija na daljavo ni večjih težav.

Kako je prišlo do sodelovanja z DŠIS in 
pobude, da začnete s spletno telovadbo?
Po priporočilu svojega gimnazijskega 
sošolca Amirja Alibabića, ki je predsednik 
društva, je z menoj stopil v stik  sekretar 
DŠIS in vodja strokovne službe Midhet 
Huskić, s katerim sva se dogovorila o poteku 
dela. Midheta sem imela možnost spoznati 

že preteklo poletje v Domu paraplegikov 
Pacug, kjer sem delala.

Kaj vam je pred začetkom izvajanja 
spletne telovadbe predstavljalo še 
poseben izziv? Ali ste imeli kakšne 
pomisleke, strahove?
Sama sem pred koronskimi časi, če lahko 
temu tako rečem, že vodila vadbo za zdravo 
hrbtenico, vendar sem jo zaradi okoliščin 
prekinila. Nekako sem menila, da se takšne 
dejavnosti izvajajo v živo, zato, da se vadeči 
lahko korektno korigirajo in da se dobi 
tista prava pristna povratna informacija 
vadečih. Ko se mi je ponudila možnost 
spletne vadbe, nekako nisem bila najbolj 
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za. A kot pravi rek, se zarečenega kruha 
največ poje, glejte me – vodim spletno 
vadbo. :) Ker svoje skupine vadečih nisem 
poznala, mi je bil izziv sestaviti vadbo, ki bi 
ustrezala vsem. Toda zdaj lahko rečem, da 
smo se že pogovorili o njihovih zmožnostih 
in iz vadbe v vadbo napredujemo.

Kako se sedaj pripravite na uro spletne 
telovadbe? Na kakšen način se odločite 
za tip in vrstni red vaj, ki jih potem 
izvajate skupaj z udeleženci?
Načrt si napišem nekaj dni pred vadbo, 
potem pa to izvedemo. Vedno poskusim 
vadbo nekako popestriti in dodati drugačne 
vaje, da ni preveč monotono. Tip in vrstni 
red prilagodim udeležencem vadbe.

Kako bi kot izvajalka spletne telovadbe 
opisali to izkušnjo?
Najprej nisem bila najbolj navdušena, da 
ne govorim o vseh tehničnih težavah na 
začetku. Zdaj pa sem res vesela, da sem šla 
v to. Vedno se veselim naših srečanj (če se 
temu tako reče) in jih vedno prve označim 
v svoj tedenski plan.
 
V čem vidite prednosti spletne 
telovadbe?
Prednost je v tem, da ne izgubljaš časa, če 
bi recimo imeli vadbo na kakšni lokaciji, 
ampak se enostavno priklopiš od doma. 
Sicer pa upam, da bom imela kdaj možnost 
za udeležence vadbo voditi v živo in jih 
seveda v živo tudi spoznati. Do takrat bomo 
pa migali od doma. :)

Kimberly Ren, foto: osebni arhiv

Najboljši trije, Jani Peljhan, Erna 
Bezjak in Eva Kurnik, ki so najbolj 
zavzeto reševali izzive, so za svoj 
prejeli trud tudi nagrado. Podarili smo 
jim darilno kartico za kino v vrednosti 
20 €, da bi si v družbi prijateljev lahko 
ogledali kakšen zanimiv film.
Glede na to da se nam tudi letos obeta 
podobno poletje, že razmišljamo 
o morebitnih izzivih in ponovnem 
odprtju DŠIS-ovega fitnesa sivih 
celic. Že zdaj vas lepo vabimo, da se 
nam pridružite in si tako dodatno 
popestrite poletje.

Na pomlad 2020 smo razmišljali, 
kako bi lahko popestrili poletni čas, 
za katerega smo predvidevali, da bo 
drugačen od vseh prejšnjih. 

Ker smo društvo, ki združuje študente 
in diplomante, smo se določili 
pripraviti izzive za naše možgančke. 
Začetek julija so tako člani prejeli prvi 
izziv, z njimi pa smo končali konec 
septembra oziroma začetek oktobra, 
ko smo objavili zmagovalce in jim za 
njihov trud podelili tudi nagrade.
Pripravili smo 16 izzivov, ki smo jih vsak 
petek poslali na elektronske naslove 
članov. Izbrali in pripravili smo le 
izzive, ki smo jih lahko prilagodili tudi 
za slepe in slabovidne. Naloge so bile 
različne, od logičnih in matematičnih 
do besednih premetank.

Poletni  
DŠIS-ov  
    fitnes  
        sivih  
        celic

Pripravila: strokovna služba76 77



Gremo v 
PRAVO 
SMER!
Revija Ekstravaganca je tokrat nastala v okviru projekta PRAVA SMER, katerega 
namen je bil podpora in svetovanje zaposlenim v visokem šolstvu in študentom s 
statusom posebnih potreb za čim bolj učinkovito izvajanje študija na daljavo. Projekt 
je bil podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji (2014–2021). Gre pa za kratkoročni 
projekt znotraj razpisa Mikro projekti oz. »hitri odzivi«, ki se izteče maja 2021, kar 
pa ne pomeni tudi zaključka naših dejavnosti na tem področju. 

In kako je vse skupaj potekalo?

Najprej smo vzpostavili stik s študenti s 
statusom posebnih potreb in na različne 
načine preverjali, kako se spoprijemajo 
s študijem na daljavo. V okviru podpore 
študentom je nato sledila priprava dveh 
sklopov gradiva, ki smo ga objavili tudi na 
spletni stani pod Študij na daljavo, in sicer:
• Prilagoditve študijskega procesa v času 

študija na daljavo,
• Učinkovita uporaba spletnega orodja 

Zoom za študente.

S študenti smo bili v stiku tako po spletnih 
anketah kot tudi osebno z individualnimi 
pogovori. Da bi dosegli neposredno 
opolnomočenje študentov in medsebojne 
izmenjave in povezovanje, smo začeli 
izvajati spletne dejavnosti. Začeli smo 12. 
in 13. januarja 2021 z dvema srečanjema 
»Kje pa tebe študij žuli?«. Poudarke z obeh 
srečanj smo zbrali v priporočilih, ki smo 
jih delili tako s študenti kot zaposlenimi v 
visokem šolstvu:
• Težave in rešitve na področju spletnega 

izvajanja predavanj in vaj – izkušnje 
študentov,

• Težave in rešitve na področju študijskega 
gradiva – izkušnje študentov,

• Težave in rešitve na področju spletnega 
preverjanja znanja – izkušnje študentov.

Poleg tega smo med celotnim projektom 
dnevno skrbeli za okrepljeno podporo 
študentom s tematskimi FB-objavami in 
informiranjem:
•	 Drobtinice za boljši študij,
•	 Pozitivne misli,
•	 Namig dneva,
•	 Slovenski športniki o vztrajnosti.

Študente smo povabili tudi k soustvarjanju 
Ekstravagance in jih tako vzpodbudili h 
kreativnemu izražanju ter deljenju težav 
in uspehov v »ekstravagantnem« obdobju 
2020–2021.
Od sredine novembra 2020 do konca marca 
2021 smo na podlagi zaznanih potreb 
za visokošolske učitelje pripravili tudi 
21 priporočil za dostopnejši študij na 
daljavo. Priporočila smo tedensko pošiljali 
na e-naslove slovenskih visokošolskih 
institucij, pooblaščenim osebam za 
študente s posebnimi potrebami in 
preostalim zainteresiranim posameznikom. 

Priporočila in smernice smo sproti 
objavljali tudi na društveni spletni strani v 
zavihku Visokošolsko osebje. Pripravljena 
priporočila smo umestili v naslednje 
vsebinske sklope:

Prilagoditve spletnih predavanj in vaj
• Osnovne smernice za izvajanje 

dostopnih spletnih predavanj,
• Učinkovita uporaba spletnega orodja 

Zoom,
• Težave in rešitve na področju spletnega 

izvajanja predavanj in vaj – izkušnje 
študentov,
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• Oblikovanje dostopnih tabel v Wordu in 
PowerPointu,

• Dostopnost slikovnih in grafičnih 
elementov,

• Oblikovanje besedila, preverjanje 
dostopnosti in shranjevanje,

• Težave in rešitve na področju študijskega 
gradiva – izkušnje študentov,

• Oblikovanje dostopnih dokumentov v 
PowerPointu,

• Oblikovanje dostopnih dokumentov v 
Excelu,

• Orodje PAVE za urejanje dostopnosti 
PDF-dokumentov,

• Urejanje skeniranih PDF-dokumentov v 
Wordu,

• Priprava dostopnih e-poštnih sporočil

Prilagoditve spletnega ocenjevanja znanja
• Osnovne smernice za dostopno 

preverjanje znanja,
• Dostopno preverjanje znanja v Moodlu,
• Alternativne oblike preverjanja znanja 

pri študiju na daljavo,
• Nadzor pri preverjanju znanja na 

daljavo,
• Obrazložitev prilagoditev pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja,
• Težave in rešitve na področju spletnega 

preverjanja znanja – izkušnje študentov.

• Obrazložitev prilagoditev pri izvajanju 
predavanj in vaj.

Prilagoditve študijskih gradiv
• Osnovne smernice za oblikovanje 

dostopnih študijskih gradiv,
• Dostopnost v Wordu – oblikovanje 

naslovov in podnaslovov s slogi,

Na pobudo udeležencev delavnic je nastalo 
gradivo Aspergerjev sindrom in študij, 
prvi v nizu priročnikov, ki obravnavajo 
posamezne skupine študentov s statusom 
posebnih potreb.

Za prihodnje sodelovanje na področju 
dostopnega študija se trenutno 
dogovarjamo z Didakt-UM (Center za 
podporo poučevanju UM), Digitalno UL 
(Center UL za uporabo IKT v pedagoškem 
procesu) in Kariernim centrom UL.

Upamo, da bodo naša prizadevanja obrodila 
sadove.

K aktivnemu sodelovanju smo povabili 
tudi zaposlene v visokem šolstvu. Konec 
februarja (26. 2. 2021) in začetek marca 
(2. 3. 2021) smo namreč izvedli dve 
tematski spletni delavnici »Izzivi pri 
izvajanju študija na daljavo«, na katerih 
je visokošolsko osebje lahko pridobilo 
podrobnejše znanje o delu s študenti s 
posebnimi potrebami. Dodatno sta bili 
izpeljani še dve delavnici v sklopu Didakt-
UM-predavanj »Izzivi pedagoškega procesa 
na daljavo«. Delavnice so bile med drugim 
tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in 
posvetovanje med zaposlenimi z različnih 
fakultet in univerz. 
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Kaj se je v času Covid-19 ukrepov pri študiju 

zate spremenilo na bolje?

Katere študijske prilagoditve so zate ključne pri 

spremljanju predavanj in vaj?

Želiš sporočiti še kaj?

Navedi študijske prilagoditve, ki jih morda 

pogrešaš in bi jih bilo smiselno uvesti.

Kaj zate pomeni status študenta s 

posebnimi potrebami?

Katere študijske prilagoditve so zate ključne pri 

seminarskih nalogah, izpitih in kolokvijih?

Strokovna sodelavka Nina Knaus, foto: vszi

Kaj se je v času Covid-19 ukrepov pri študiju 

zate spremenilo na slabše?
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