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SVET SE
NENEHNO 
SPREMINJA
Sodobno življenje še bolj potrjuje staro 
antično modrost, da je edina stvar, ki je v 
naših življenjih stabilna, dejstvo, da se vse 
nenehno spreminja. Panta rhei, vse teče. 
Čez deset let veliko služb, ki jih pozna-
mo danes, ne bo več.  Med pet visoko 
plačanih služb, ki jih še pred desetimi leti 
ni bilo, pa po podatkih portala Monster 
(https://www.monster.com/career-advice/
article/jobs-that-did-not-exist) sodi tudi 
direktor/direktorica za trajnostni razvoj. 
Skrbi predvsem za čim manjše okolju 
nevarne vplive svojega podjetja, odgovor-
no rabo sredstev in etični način pridobi-
vanja surovin. Med zaželene kvalifikacije 
petih šele nastajajočih služb prihodnosti 
spadajo znanja s področja mobilnih 
komunikacij, razumevanja potrošne 
kulture in vedênja, podatkovne družbo-

slovne analitike in znanja o organizacijski 
strukturi kadrov. Tehnološki razvoj odpira 
nova pomembna, celo usodna družbena 
vprašanja – zato družba potrebuje druž-
boslovke in družboslovce.

Poznavanje družbe, razumevanje spre-
memb v njej, človekovo odzivanje na 
tehnološke, informacijske in vse druge 
novosti v hitro spreminjajočem se svetu 
so ključni, če ga želimo spreminjati na 
bolje. Da je to mogoče in nujno, potrjujejo 
naši diplomanti in diplomantke. Iz dobrih 
študijskih temeljev so razvili kariere, 
zaradi katerih živijo polno ter prispevajo k 
razvoju in blaginji naše družbe.

Fakulteta za družbene vede Univerze 
v Ljubljani s svojimi profesorji, profe-

soricami, raziskovalkami, raziskovalci 
in strokovnimi službami ustvarja ozra-
čje sodelovalnosti in podpore vsem, ki 
vstopajo v raziskovanje družboslovja – v 
duhu spoštovanja raznolikosti in kulture 
javne besede. Z razumevanjem družbenih 
dogajanj, poznavanjem teorij, preteklosti, 
njenih izkušenj in zablod s študentkami 
in študenti poglabljamo in razvijamo 
znanje ter zavedanje, da se je na napakah 
preteklosti mogoče učiti, da vedno izbira 
obstaja, zato je stvari mogoče spremeniti 
na bolje: s spoštovanjem, močjo znanja in 
strpnostjo sporazumevanja.

Če bi radi sodelovali v projektu soustvar-
janja družbene prihodnosti, vas vabim, 
da se nam pridružite. 

Prof. dr. Monika Kalin Golob
dekanja
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DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA

Maša Crnkovič je diplomantka in 
magistrica študijskega programa 
Družboslovna informatika. Kot 
študentka je vedno iskala strokovno 
delo, povezano z njenim študijem, ki pa 
je bilo z vsakim novim projektom bolj 
zahtevno. Tako se je že prvič zaposlila 
kot specialistka, ki je samostojno 
razvijala in izvajala storitve spletne 
analitike in raziskave uporabniške 
izkušnje. Danes vodi strokovni razvoj 
širšega nabora storitev na marketinški 
agenciji Futura.

Kako vas je zaznamovala Fakulteta 
za družbene vede?
Študij družboslovne informatike 
je s svojim programom, ki temelji 
na raziskavah in analizi podatkov v 
družboslovju, postavil temelje moji 
nadaljnji karierni poti. 

Kaj bi izpostavili kot glavno odliko 
fakultete?
Če govorimo o fakulteti – sodobne 
prostore. Če govorimo o moji študijski 
smeri – praktično naravnane predmete, 
ki so bili neposredno uporabni tudi v 

praksi, in odlične profesorje, ki so 
jih izvajali. 

Kako je FDV prispeval k uspehu na 
vaši karierni poti?
Če govorimo o FDV kot inštituciji – težko 
rečem. Če govorimo o moji študijski 
smeri – med študijem sem dobila veliko 
uporabnih znanj s področja statistike, 
raziskav in analize podatkov, ki jih na 
trgu dela primanjkuje. Še posebej v 
marketingu se v zadnjih letih močno 
razvija uporaba podatkov, kadra s tem 
znanjem pa primanjkuje. 

Študij mi je dal dobro podlago v znanju, 
ki sem ga uporabila že pri študentskem 
delu. Nikoli nisem delala v kakšnem 
lokalu, vedno sem iskala strokovno delo, 
povezano s študijem, ki pa je bilo z 
vsakim novim projektom bolj zahtevno. 
Ko sem se prvič zares zaposlila, nisem 
bila več začetnica, ampak specialistka, 
ki je v digitalni agenciji samostojno 
razvijala in izvajala storitve spletne 
analitike in raziskave uporabniške 

»ŠE POSEbEJ V MARkETINgu 
SE V zAdNJIH lETIH 
MOčNO RAzVIJA uPORAbA 
POdATkOV, kAdRA S TEM 
zNANJEM PA PRIMANJkuJE.«
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izkušnje. Zdaj na marketinški agenciji 
Futura vodim strokovni razvoj širšega 
nabora storitev, ki temeljijo na raziskavah 
in podatkih, kot so večkanalne 
marketinške strategije, načrtovanje 
in testiranje uporabniške izkušnje ter 
performance oglaševanje na Googlu.

S čim ste se ukvarjali ob študiju?
Opravljala sem različna strokovna 
študentska dela, drugim študentom sem 
pomagala pri statističnih predmetih 
ter analizi za diplome in magistrske 
naloge. Aktivna sem bila tudi v društvu 
družboslovnih informatikov DID. V prvih 
dveh letnikih mi je bistveno več časa 
vzel študij, potem pa se je razmerje 
med študijem in drugimi dejavnostmi 
uravnotežilo. Na podiplomskem 

programu sem veliko več časa namenjala 
obštudijskemu delu. Verjamem, da bi bila 
brez obštudijskega dela moja karierna 
pot precej bolj klavrna.

Kaj se vam zdi najpomembnejše 
za diplomanta vaše smeri, ki želi 
uspeti v poslovnem svetu?
V poslovnem svetu je diploma samo 
osnova. Če želiš biti vidno boljši od svoje 

konkurence (ki jo predstavljajo kolegi s 
FDV-ja in sorodnih fakultet), je potrebno 
narediti še kaj več. Imeti moraš več 
znanja, pokazati več samoiniciativnosti, 
biti bolj zagnan. Ko iščemo nove 
sodelavce, so izkušnje in talent 
pomembni, še pomembnejši pa je odnos 
do dela in želja po presežkih. Ta se kaže 
skozi študentsko delo, lastne projekte, 
obštudijske dejavnosti, certifikate in 
druge neformalne dosežke.

Kakšni so trendi v vaši stroki?
Eden največjih trendov v marketingu 
so podatki. Nanje je vezanih mnogo 
drugih marketinških trendov, 
kot so uporabniška izkušnja, 
upravljanje večkanalne nakupne poti, 
personalizacija in mikro segmentacija. 

To je za študente družboslovne 
informatike idealno področje, saj ni 
dovolj, da samo analiziraš številke, 
ampak jih je potrebno tudi razumeti 
in strateško uporabiti v poslovnem, 
družbenem in vedenjskem kontekstu.

Kaj bi svetovali študentom FDV?
Da vse praktične predmete in projektne 
naloge vzamejo zelo resno, ker se iz teh 

največ naučiš. Poiščejo naj si študentsko 
delo, ki jim bo pomagalo oblikovati 
dober življenjepis, še preden bodo zares 
iskali prvo zaposlitev. Priložnosti so 
povsod: podjetja, študentska društva, 

inštrukcije, prostovoljno delo, pomoč 
profesorju pri raziskavi, delo v start-upu 
(teh je res malo morje), lasten start-up 
(zakaj pa ne?). Z vsakim relevantnim 
delom lažje prideš do naslednjega, še bolj 
relevantnega dela.

Maruša Lubej

MAŠA CRNkOVIč
je diplomirala leta 2013 in 
magistrirala leta 2017. 
Je diplomantka družboslovne 
informatike (UN) in magistrica 
družboslovne informatike.

Zaposlitev: vodja analitike in 
načrtovanja nakupne izkušnje na 
oglaševalski agenciji Futura DDB.

Če želiš biti boljši od svoje konkurence, 
je potrebno narediti še več: imeti več 

znanja, pokazati več samoiniciativnosti, 
biti bolj zagnan.

“ “
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DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA

V ozadju naVdušenja in kontroVerz, ki 
spremljajo razVoj in prisVajanje kriptoValute 
bitcoin, se odVija pomembna sociotehnična 
inoVacija, ki ne bo imela posledic zgolj za 
finančne in posloVne Vidike sodobne družbe. 

Tehnologija veriženja blokov oz. blockchain tehnologija, 
na kateri sloni bitcoin, namreč predstavlja generično 
informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo za bolj učinkovito 
in bolj demokratično izvajanje številnih procesov, ki poleg 
že omenjenih vključujejo tudi področja vladanja, zdravja, 
izobraževanja, medijev, zabave itd. Zaradi svojih lastnosti 
prinaša ta tehnologija številne vznemirljive priložnosti za 
temeljito družbeno spremembo. Tako ni presenetljivo, da 
nekateri v zvezi z njo govorijo o »drugi generaciji interneta«, 
»najbolj pomembni informacijsko-komunikacijski inovaciji« 
ali celo o »četrti industrijski revoluciji«. Tehnologija veriženja 
blokov navdušuje številne razvijalce, podjetnike, komentatorje, 
znanstvenike in druge zaradi značilnosti, kot so nespremenljivost, 
transparentnost, zanesljivost, decentraliziranost. V kontekstu 
družbenega razvoja, ki smo mu priča danes in ki nas postavlja 
pred izzive človeških, družbenih in ekoloških katastrof, jo mnogi 
izpostavljajo celo kot tehnološko podstat za uresničevanje 
trajnostnega razvoja in participacije navadnih državljanov ter na 
drugi strani za zmanjševanje družbenih neenakosti, korupcije in 
lažnih novic. 

Družboslovna informatika kot znanstvena disciplina opozarja, da je 
do tovrstnega tehnoutopizma potrebna določena distanca zaradi 
izkušenj s podobnimi napovedmi, ki so spremljale začetne faze 
številnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, od začetkov 
računalništva do interneta in spleta. Hkrati pa lahko z veliko mero 
gotovosti sprejmemo dejstvo, da tehnologija veriženja blokov 
predstavlja nov generičen protokol, ki že pretresa nekatere temeljne 

Vloga družboslovne 
informatike pri prehodu 
v novo internetno 
revolucijo

družbene procese in koncepte, npr. elektronskega poslovanja 
in denarja, zaupanja, participacije na internetu, deljenja znanja 
ipd. V tem pogledu igra Slovenija pomembno vlogo, saj številna 
podjetja razvijajo protokole in storitve, ki med drugim omogočajo 
demokratizacijo vlaganja v podjetja, sledenje izvoru izdelkov, zaščito 
in upravljanje osebnih in zdravstvenih podatkov, monetarizacijo 
spletne participacije in boj proti lažnim novicam. Učinke tehnologije 
veriženja blokov je danes težko napovedati. Je pa ena osrednjih 
vlog družboslovne informatike ravno proučevanje njenih rab in 
posledic; hkrati pa tudi aktivna intervencija v samo načrtovanje teh 
tehnologij na način, da je realiziran njihov humanistični potencial in 
minimizirana možnost negativnih posledic.

Lahko celo rečemo, da nobena tehnologija še nikoli ni tako močno 
potrebovala družboslovne informatike, kot jo prav zdaj tehnologija 
veriženja blokov. Gre namreč za izrazito sociološko inovacijo, 
ki prinaša nove okoliščine in možnosti participacije v praktično 
vseh segmentih družbe. Dejstvo pa je, da se ne smemo ujeti v 
tehnološki determinizem, saj tehnologija sama po sebi še ne bo 
spremenila družbe. Da se ohrani optimizem, ki trenutno pošilja veter 
v jadra nove tehnologije, se morata družboslovna informatika in 
družboslovje nasploh močneje vključiti v njen razvoj in aplikacije kot 
razvijalca, posrednika, komentatorja, nadzornika itd. Družboslovna 
informatika s svojo interdisciplinarnostjo že sodeluje v tem procesu, 
saj lahko zasledimo družboslovne informatike in informatičarke 
v številnih podjetjih, ki razvijajo protokole in/ali storitve veriženja 
blokov: od ustanoviteljev podjetij do upravljalcev spletnih 
skupnosti, komunikacijskih strategov, razvijalcev, načrtovalcev 
poslovnih strategij, podatkovnih analitikov ipd. Študijski programi 
družboslovne informatike bodo zato še naprej skrbeli, da bo 
Slovenija v vrhu razvoja protokolov in storitev veriženja blokov za 
pozitivno družbeno spremembo.

Izr. prof. dr. Gregor Petrič
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Struktura študentov in diplomantov FDV, ki smo jih spoznali do sedaj, je zelo raznolika. Večina študentov na 
razgovoru še ni bila opredeljena, na katerem področju bi si želeli delati v našem podjetju, po naših izkušnjah 
pa jih je večina ustrezno strokovno usposobljena in ima dobro delovno etiko. Seveda se občasno pojavijo tudi 
odstopanja, a to ni nič nenavadnega in se dogaja tudi pri drugih profilih. Tako smo že imeli kandidata, ki se je 
skozi delo v podjetju pokazal kot neustrezen, pa tudi kandidata, ki je zelo pozitivno odstopal od povprečja in se 
izjemno hitro vživel v delovno okolje ter hitro pokazal visoke delovne rezultate in pripadnost. Študenti FDV imajo 
običajno tudi močno samozavest ter optimističen in pogumen pogled na svet. V zadnjem času so v ospredju 
predvsem študenti družboslovne informatike, zlasti zaradi veliko analitičnih znanj, ki so vedno pomembnejša v 
poslovnem svetu.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
A1 SLOVENIJA

ŠTudENTSkO dRuŠTVO

DID — DRUŠTVO DRUŽBOSLOVNIH INFORMATIKOV
Društvo DID ali Društvo družboslovnih informatikov je študentsko 
društvo, ki deluje že od leta 2009 in je namenjeno študentom druž-
boslovne informatike ter vsem ostalim študentom in posameznikom, 
ki se tako ali drugače srečujejo z družboslovno informatiko. Naše 
poslanstvo je povezati študente družboslovne informatike in jim 
ponuditi zanimive in uporabne obštudijske dejavnosti ter povezati 
različne generacije tako študentov kot diplomantov. Ker je poglavi-
tni namen društva povezati študente, DID ponuja veliko priložnosti 
za medgeneracijsko druženje, kot so letni pikniki, spoznavna kava 
za bruce. Prav tako pa v okviru DID-a organiziramo razne delavnice, 
okrogle mize in predavanja, ki ponujajo nova znanja in kompetence, 
za študente uporabne tako med njihovim šolanjem kot tudi po kon-
cu študija. DID za svoje člane predstavlja tudi skupnost, ki ponuja 
pomoč pri reševanju raznih problemov, na katere študentke in štu-
dentje naletijo med študijem. Ker verjamemo, da je stik s soštudenti 

pomemben dejavnik kakovostnega in zanimivega študijskega procesa, vas vabimo, da se nam pridružite in tako izboljšate svoj študij 
na Fakulteti za družbene vede. Dobrodošli v DID!

Kontakt: did.drustvo@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/drustvoDID

(Fotografija DID)
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KOMUNIKOLOGIJA — MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

Nina Lenko je diplomantka programa 
Komunikologija – Medijske in komunika-
cijske študije (MKŠ). Svojo karierno pot je 
začela že med študijem, ko je v zadnjem 
letniku prek modula in plačane prakse 
začela delovati v podjetju, v katerem dela 
še danes. Fakulteta za družbene vede ji je 
tako poleg t. i. mehkih veščin, vztrajnosti, 
teoretičnega in praktičnega znanja prinesla 
tudi njeno prvo zaposlitev. Delo ji je zelo 
všeč zaradi raznolikosti, in čeprav pravi, da 
bi se v prihodnosti lahko preizkusila tudi v 
čem novem, zagotavlja, da bo vedno ostala 
zvesta stroki, v kateri si je začrtala pot.

Bi lahko na kratko opisali svoje 
življenje in šolanje pred študijem na 
Fakulteti za družbene vede?
Pred FDV-jem sem se po končani osnovni 
šoli v Laškem šolala na Šolskem centru Celje, 
na Gimnaziji Lava. Vsa leta svojega šola-
nja, od prvega razreda dalje, sem bila zelo 
aktivna v številnih obšolskih dejavnostih. 

V osnovni šoli sem med drugim hodila v 
glasbeno šolo – igrala sem klavir – in začela 
plesati kot mažoreta, pri čemer sem vztrajala 
15 let. V srednji šoli sem bila med drugim 
dejavna tudi v raznih dramskih krožkih, pri 
katerih sem se preizkusila v dramskih igrah, 
recitalih, vodenju prireditev. 

Zakaj ste se odločili za študij medij-
skih in komunikacijskih študij?
Med šolanjem mi je postalo jasno, da se želim 
usmeriti v družboslovne vode. Ampak nekih 
izrazitih želja, kaj početi po študiju, nisem imela. 
Ko sem raziskovala možnosti, sem na FDV-ju 
naletela tudi na to smer. Glede na moje interese 
se mi je zdelo zanimivo, da bi delala “nekaj v 
medijih”, morda na radiu, televiziji, v časopisih, 
morda kot voditeljica, morda kot novinarka. 
Izkazalo se je, da je MKŠ zanimiva kombinacija 
medijev, pa tudi marketinga in odnosov 
z javnostmi – slednji področji sem začela 
intenzivno spoznavati predvsem med študijem 
in sta me vse bolj zanimali.

S kakšnimi kompetencami se lahko 
pohvali diplomirani komunikolog?
Diplomirani komunikolog med študijem 
pridobi izjemno širino znanja in je opremljen 
tako za teoretsko kritično-analitično obravna-
vo medijskih praks kot tudi za delo v praksi. 
Študent, ki tako še nima razvitih izrazitih 
interesov, prav preko študija spoznava, katero 
področje dela bi bilo zanj tisto, na katerem bi 
se najbolj našel. 

Se vam je zdel študij zahteven?
Kaj vam je bilo najbolj všeč in 
kaj najmanj?
Ne bi rekla, da je študij zelo zahteven, a od 
študenta predvsem za višje ocene vseeno 
zahteva veliko zavzetost pri predelovanju štu-
dijske literature in usvajanju teoretskih znanj 
ali ob pisanju številnih seminarskih nalog. 
Meni osebno so bili recimo manj ljubi teore-
tično-kritični predmeti programa, ker se sama 
nikoli nisem videla na raziskovalnem področju, 
ampak sem si želela bolj konkretnega stika 
s stroko in delom v njej. K sreči je to prav na 
naši smeri ena od velikih prednosti – medijski 
praktikum je bil zame z izvajalci predmeta, ki 
so premišljeno izbrani in ponujajo vpogled v 
dejansko stanje v stroki, ter kakovostnimi in 
raznolikimi vsebinami res najboljša izkušnja. 

»TEREN SI JE TREbA 
PRIPRAVITI žE MEd ŠTudIJEM«
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NINA lENkO
je diplomirala leta 2015 in 
magistrirala leta 2018. 
Je diplomirana komunikologinja (UN) 
in magistrica tržnega komuniciranja.

Zaposlitev: urednica na agenciji za 
vsebinski marketing, PM poslovni mediji.

Kakšno je bilo vaše obštudijsko 
življenje?
V prvem letniku sem se večinoma posvečala 
le študiju, a sem kaj hitro ugotovila, da se bo 
treba aktivirati, predvsem zato, ker sem bila 
že prej navajena, da imam do sleherne minute 
zatrpan urnik. Tako sem se v drugem letniku 
vključila v Študentsko sekcijo Slovenskega 
društva za odnose z javnostmi, kjer sem se 
začela spoznavati s to stroko, predvsem pa se 
kalila v organizaciji dogodkov, tudi kot vodja 
več večjih dogodkov, med drugim PR teatra, 
študentske konference o odnosih z javnostmi, 
in TEDxFDV. Vse to mi je dalo ogromno 
znanja, spoznavala sem možne poklice, 
pridobivala praktična znanja, predvsem ob 
organizaciji dogodkov, ogromno poznan-
stev, spoznavala sem ljudi iz stroke. Ob tem 
sem vodstvene kompetence pridobivala še 
z vodenjem študentskega kluba v Laškem. 
Sodelovala sem tudi pri organizaciji dogod-
kov MKŠ.

Ste morda že v času študija opravljali 
kakšno študentsko delo, povezano z 
vašo izobrazbo?
Kot sem naštela, sem do četrtega letnika 
opravljala predvsem prostovoljno delo. Takrat 
pa se je začela moja karierna pot v podjetju 
PM, poslovni mediji, po kateri stopam še danes. 
Tu sem začela namreč delati prek modula 
Organizacije in njihovi mediji v četrtem letniku. 
Že takoj mi je bil všeč, ker smo na »predavanja« 
prihajali na sedež podjetja, dobili smo dober 
vpogled v njegovo delo, za razliko od ostalih 
predmetov smo tukaj izdelali resničen medij 
za pravega naročnika – Lions international, 
digitalno revijo. Ob koncu predmeta so nas 
povabili, da lahko poskusimo z nadaljevanjem 
dela pri njih v obliki plačane prakse, ki je trajala 
pol leta. Ko se je zaključila tudi praksa, so me, 
ker sem se očitno dovolj izkazala z zagnanim in 
kakovostnim delom, povabili, da ostanem. Od 
asistentke so me tako učili in razvijali, da zdaj 
delo opravljam samostojno kot specialistka za 
vsebinski marketing in izvorno oglaševanje ozi-
roma sem predvsem v vlogi urednice digitalnih 
projektov. V PM-ju sem tako že pet let.

Ali se vam zdi študent medijskih in 
komunikacijskih študij po končani izo-
brazbi zaposljiv? Kje naj prične iskati 
prvo zaposlitev?
Imela sem srečo, da mi je služba prav ob 
pomoči fakultete prišla nasproti že pred 
končanim študijem, tako da sem tako pisanje 
diplome kot študij na drugi stopnji, program 
Strateško tržno komuniciranje, in magistrsko 
nalogo opravila ob delu. A menim, da so 
študenti medijskih in komunikacijskih študij 
zaposljivi, saj je veliko različnih področij, na 
katerih lahko delajo. Vendar brez proaktivno-
sti in odprtih oči za priložnosti že med štu-
dijem ter vztrajnosti in ravno pravšnje mere 
ambicioznosti službe žal pač ne padajo z 
neba. Menim, da sta za študente odlični stični 
točki s stroko in odskočni deski ravno medijski 
praktikum, iz katerega se lahko razvije morda 
tudi kakšno nadaljnje sodelovanje, in društva. 
Ne nazadnje pa se v času, ko si je gospo-

darstvo opomoglo, v marsikaterem podjetju 
ali agenciji ob nekaj predhodnih izkušnjah 
ponujajo številne priložnosti.

Obstajajo kakšni triki, kako izboljšati 
možnosti zaposlitve?
Čim bolj se je treba aktivirati. Tudi študij je po-
memben, seveda, nujno je pridobiti teoretična 
znanja in potrebno širino s tega področja. 
Ampak biti tudi proaktiven – da spoznavaš, kaj 
vse je v okviru našega poklica sploh mogoče 
početi, kdo so ljudje, ki se gibajo v tej sferi, 
koga je dobro poznati, kdo je lahko pomemb-
na zveza, ki bo koristila pri iskanju službe. 
»Teren« si je treba pripraviti že med študijem.

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši 
karierni poti?
V prvi vrsti že s tem, da mi je dal možnost 
opravljanja prakse v podjetju, kjer delam še 
danes. Poleg tega mi zdaj služijo seveda tudi 
druga znanja in veščine, ki sem jih pridobila 
med študijem: predvsem kako raziskovati in 
napisati kakovosten prispevek, tudi nekatera 
znanja z izbirnih predmetov z marketinške 
katedre, nasploh pa širina znanja, ki jo fakul-
teta daje. Ne nazadnje mi koristijo tudi mehke 
veščine, kot so na primer vztrajnost, organizi-
ranost in zmožnost sodelovanja v timu, ki sem 
jih izpopolnjevala med študijem.

Ste bili kdaj na študijski izmenjavi v 
tujini?
Nisem bila, a če bi čas lahko zavrtela nazaj, bi 
zagotovo šla na študij v tujino, ker mislim, da 
študenta izpopolni na številnih področjih. 

Trenutno delujete pri agenciji PM; bi 
lahko na kratko opisali svoj delovni dan?
Težko ga je opisati, ker dan niti približno ni 
enak dnevu. Ponavadi ga začnem že na vlaku, 
saj sem ena izmed dnevnih migrantov, ki se 
na delo v Ljubljano vozimo z drugih koncev 
Slovenije. Takrat opravim najbolj nujne naloge 
tistega dne. Po jutranji kavi na sedežu podjetja 
okrog 8. ure zjutraj zavzamem pozicijo za 
računalnikom. Moj dan največkrat sestavljajo 
priprava vsebinskih konceptov za različne me-
dije, od spletnih mest, videov, tiskanih medijev, 
dogodkov ipd., in urednikovanje vsebin za te 
medije, ob tem pa opravljam tudi organizacij-
ske naloge: od koordinacije ekipe in pregle-
da nad časovnicami projektov do priprave 
ponudb. Velikokrat so na dnevnem redu tudi 
sestanki – tako interni, saj je veliko timskega 
dela, kot sestanki z naročniki, kjer snujemo 
nove projekte, se pogovarjamo o obstoječih ali 
delamo načrte za nadaljnje sodelovanje. 

Kaj vam je pri vaši službi najbolj všeč?
Predvsem to, da je delo tako raznoliko, da mi 
v petih letih ni nikoli postalo dolgčas. Priprava 
različnih medijev, novih projektov, delo z novi-
mi naročniki, novosti v panogi nasploh – vedno 
je prostor za izpopolnjevanje ter novo znanje 
in izkušnje. 

Pri akciji “Gori! Kaj zdaj?” ste bili stro-
kovnjakinja za vsebinski marketing in 
izvorno oglaševanje. Kaj natančno je 

obsegalo vaše delo?
Z naročnikom, ki je bil v tem primeru Zavaro-
valnica Triglav, smo zasnovali idejo, kaj naj bi z 
multimedijsko poglobljeno zgodbo dosegli in 
koga naslovili. Pripravila sem koncept zgodbe, 
kar pomeni, da sem zelo natančno opredelila, 
kako bomo dosegli te cilje in naslovili pravo 
ciljno skupino: kakšna bo struktura, katere 
elemente in formate bomo uporabili za prikaz 
vsebine, katere sogovornike bomo vključili. 
Nato sem koordinirala ekipo: avtorico, ki je 
pripravila vsebino in sem jo nato jaz še uredi-
la, fotografa, ki je posnel fotografije, obliko-
valca, ki je zasnoval celoten dizajn zgodbe, 
programerje, ki so ne nazadnje sprogramirali 
spletno mesto. Ves čas sem o procesu in 
vsebini komunicirala tudi z naročnikom. Ko je 
bila zgodba objavljena, pa smo s premišljeno 
distribucijo poskrbeli tudi, da smo jo pripeljali 
do ciljne skupine – kot urednica sem sode-
lovala pri pripravi besedil in vizualnega dela 
za oglase na različnih medijih in v različnih 
formatih. 

Kakšni so trenutno trendi v vaši stroki?
Digitalizacija in nove tehnologije narekujejo 
številne trende, s katerimi se spogledujejo tudi 
slovenska podjetja, ena so bolj, druga manj 
pripravljena nanje. Med mediji kraljuje video, 
številne odločitve se sprejemajo na osnovi 
naprednih analiz in podatkov, iščejo se ino-
vativni načini, kako dobro vsebino učinkovito 
pripeljati do uporabnika.

Kakšna bi bila vaša sanjska služba?
Takšna, v kateri nikoli ne bi zmanjkalo novih 
izzivov in tako možnosti za rast, a bi še vedno 
ostal tudi čas zame, za družino in prijatelje. 

Kje se vidite čez deset let?
Ker je moja prva resna služba agencija, bi se 
želela v prihodnje preizkusiti tudi na strani 
naročnika, zelo zanimivo se mi zdi delo v turi-
stični panogi. Vsekakor pa bom ostala v stroki, 
v kateri sem si začrtala pot.

Kaj najbolj priporočate današnjim 
in bodočim študentom medijskih in 
komunikacijskih študij?
Gradite vezi s stroko že v študentskih letih, 
raziskujte možnosti, da res najdete tisto, kar 
vas veseli početi. Akcija! 

Maja Pavlin
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KOMUNIKOLOGIJA — MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE

program medijskih in komunikacijskih študij 
je zastaVljen interdisciplinarno, saj smo 
prepričani, da je študij medijeV in komuniciranja 
V sodobni družbi mogoč le V stalnem stiku z 
drugimi disciplinami (predVsem sociologijo, 
kulturnimi študijami, političnimi Vedami, 
antropologijo ...).  

Interdisciplinarnost se kaže v veliki izbirnosti predmetov, 
ki ponujajo ravnotežje med kritično teoretsko refleksijo ter 
empiričnim raziskovanjem, stikom s prakso in raziskovalnimi 
praktikumi, ki študente opremijo z metodološkimi znanji. 
Pomembno pa program dopolnjujejo tudi občasni obiski 
gostujočih tujih profesorjev in domačih strokovnjakov s 
področja medijske produkcije.

Program tako kot večina primerljivih programov v tujini združuje 
teoretsko kritično-analitično obravnavo medijev z medijsko prakso. 
Teoretsko jedro programa, ki se ukvarja s kritično analizo kulturne 
in družbene vloge medijev in komuniciranja, dopolnjuje medijski 
praktikum z zunanjimi izvajalci. To so naši sodelavci, ki delajo na 
različnih področjih medijskih in kulturnih industrij – od fotografije, 
oglaševanja, vsebinskega marketinga do dokumentarnega filma 
ali televizijske produkcije – in izvajajo za naše študente praktične 
seminarje. Taka kombinacija teoretske analize komuniciranja, 
medijske kulture in medijskih industrij s praktičnim delom v okviru 
medijskega praktikuma je tudi ena od prednosti programa. 

Tako teoretski kot praktični del programa omogočata študentom, 
da se lahko že zgodaj posvetijo različnim vidikom področja glede 
na njihov intelektualni interes in karierne želje. Čeprav program torej 
ni veščinsko usmerjen in je namenjen teoretsko zainteresiranim 
študentom / talentiranim družboslovcem, pa študentje kljub temu 
stopijo v stik s praktičnim znanjem na področjih, ki jih zanimajo, že 

Medijske in 
komunikacijske 
študije

v prvem letniku. S pomočjo teh veščinskih predmetov se program 
povezuje z medijsko in kulturno produkcijo v praksi, kar daje 
študentom podlago za delo v kreativnih ali raziskovalnih poklicih, 
povezanih z mediji, komuniciranjem in popularno kulturo v medijski 
in kulturni industriji.

Po pridobljeni diplomi na prvi stopnji lahko študenti poglobljeno 
nadgrajujejo študij tudi na drugi, magistrski stopnji, kjer se lahko še 
bolj specifično usmerijo v želene vidike medijskega komuniciranja 
in popularne kulture. Program je zasnovan tako, da študente 
aktivno spodbuja k mednarodnim študijskim izmenjavam preko 
programa Erasmus, prav tako pa so profesorji na programu 
močno vpeti v mednarodno okolje. Zaradi tega program ohranja 
stalen stik z aktualnimi raziskavami medijev, popularne kulture in 
družbenega komuniciranja v mednarodnem okolju.

Diplomanti programa so obenem usposobljeni za delo v 
publicističnih in kulturnih institucijah, kot svetovalci in organizatorji 
komuniciranja javnih in državnih institucij ter za delo v 
informacijskih službah doma in v tujini. Po opravljeni diplomi lahko 
študenti in študentke medijskih in komunikacijskih študij najdejo 
zaposlitev v analitičnih in raziskovalnih oddelkih na inštitutih, v 
medijih, komunikacijskih agencijah, oddelkih za komuniciranje z 
javnostmi, večjih podjetjih ter oglaševalskih agencijah.

Predstojnik doc. dr. Dejan Jontes ter članice in člani Katedre za 
medijske in komunikacijske študije
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Diplomante FDV odlikuje zlasti širina: poznavanje sveta, 
poznavanje domačega dogajanja in zakonitosti družbenih 
podsistemov. Morda jim manjka globine, ampak če imajo 
strast, potem so pripravljeni poleg širine delati tudi na 
globljem poznavanju izbranih področij. Najboljši kadri FDV 
so tisti, ki se po krajši izkušnji na trgu dela odločijo, da bodo 
svoje teoretično znanje nadgradili s podiplomskim študijem.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
DELO
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KOMUNIKOLOGIJA — TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Je FDV-jevec in uspešen kreativni direktor 
enega največjih oglaševalskih podjetij pri 
nas. Avtor oglasov, v katerih je obudil kralja 
Matjaža, Povodnega moža, Prešerna in 
ustvaril druge nepozabne zgodbe, s katerimi 
je osvojil številne nagrade na domačih in 
mednarodnih oglaševalskih tekmovanjih. 
Razkorak med odraščanjem v prekmurski 
družini in Ljubljano, kamor je prišel študirat, 
ga je navdihnil, da je zgodbe, ki jih je kot 
otrok poslušal v dedkovi žganjarni, znal 
spretno »urbanizirati« in najti svoj poklic. Pri 
tem ni nikoli zniževal pričakovanj do sebe in 
drugih. Na svoji poti se je velikokrat zagnal 
z glavo skozi zid. Kot pravi sam, je maraton 
tekel v polnem šprintu. Na cilju ga je zato 
poleg številnih uspehov pričakalo tudi nekaj 
drugih izzivov ... 

Od kod izvira želja po ustvarjanju in 
pripovedovanju zgodb?
V prekmurski vasici s tristo prebivalci zaradi 
pomanjkanja vtisov hitro stopiš v domišljijski 
svet, kjer ustvarjaš podobe in zgodbe.
Doma smo imeli oštarijo in oče nas je že 
kot otroke – imam še sestro Urško in brata 
Dominika – hitro vključil v natakarsko delo. 
Kot dober natakar moraš biti pripovedovalec 
zgodb, diplomat, psiholog in dobro 
moraš znati tudi poslušati. Vse to je danes 
pomembno v mojem poklicu. Otroštvo je tako 
vedno poligon za kasnejše življenje. 

Nemalokrat se pričakuje, da bodo 
otroci prevzeli posel staršev. Ste si 
želeli kljub temu doseči univerzitetno 
izobrazbo?

Klic kreativnosti me je v četrtem letniku 
gimnazije naredil zelo zmedenega in zelo 
dolgo nisem vedel, kaj naj grem študirat. 
S pomočjo svetovalke sem se odločil za 
študij komunikologije, ki ga je takrat ravno 
zaključevala prva generacija študentov. Tako 
sem lahko začel udejanjati svoj talent na 
področju marketinga in oglaševanja.

Ste se s študijem komunikologije in 
selitvijo v prestolnico zavedali, v kaj 
se podajate? 
Malo že. Predvsem sem bil navajen, da si 
vedno 'nefavorit', če prihajaš od drugod. 
Najprej sem bil v vasi z napačne strani ulice, 
potem sem prišel z vasi Cankova v Mursko 
Soboto, pa sem bil kmet zaradi tega. Nato 
sem iz Prekmurja prišel študirat v Ljubljano, 
pa sem bil kmet zaradi tega. Ko sem prišel 
tekmovat na svetovno oglaševalsko prvenstvo 
v Cannes, sem bil spet kmet, ker sem iz 
Slovenije. (smeh) In potem se navadiš, da je 
bolje, da — razen družini in sebi — ne pripadaš 
ničemur in nikomur. Hkrati pa je to motivacija, 
da pokažeš več in utišaš dvomljivce.
Na poti do uspeha je včasih veliko ovir 

»FdV uSTVARI POglEd NA SVET, kI JE 
EdINSTVEN. OMOgOčA TI, dA SE Ob SVOJIH 
TAlENTIH IN SPOSObNOSTIH PRElEVIŠ V 
SAMOSTOJNEgA, kOT TudI SAMOSVOJEgA 
uSTVARJAlCA IN STROkOVNJAkA.«
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in tesnobe, ki jih ustvarjajo predvsem 
spremembe in odstopanja od tega, česar 
si navajen. A na fakulteti sem se hitro 
spoprijateljil s kolegi in kolegicami z 
vseh vetrov in ugotovil, da so te pozicije 
'nefavorita' včasih zgolj naša napačna 
prepričanja. Če želiš in si upaš pripadati, si 
lahko tudi del marsičesa pozitivnega. 
Moje prve sanje v Ljubljani so bile, kako letim 
nad Tržaško ulico, v zraku delam prevale in se 
dvignem v nebo. Zdele so se mi pozitivne in 
dinamične. In ja, v Ljubljani sem lahko razprl 
krila svoje kreativnosti in poletel. Še danes je, 
ko v sanjah letim, občutek čudovit. 

Kako se spominjate svojega časa 
na FDV? 
Bilo je zelo dinamično, sveže. To, da greš 
samostojno živet, je neko posebno obdobje 
in mejnik v življenju. Uideš nadzoru staršev, 

profesorjem iz gimnazije, ki imajo še 
redovalnice, in si naenkrat sam svoj človek ... 
Ko sem bil prvem letniku komunikologije, je 
začel delovati festival Magdalena, festival za 
vizualne komunikacije za mlade iz celotne 
regije. S kolegi smo zato nemudoma ustvarili 
društvo Krilate oblike in začeli ustvarjati. Hitro 
smo se srečali s prvimi uspehi in nagradami, 
kar nas je motiviralo, da smo se vse bolj 
spogledovali tudi s praktičnim delom trženja 
in komuniciranja v agencijah. 
Sicer pa ti FDV ustvari pogled na svet, ki 
je edinstven. Da naenkrat dobiš vpogled 
v celoten medijski ekosistem, celoten 
vpliv družbe na posameznika in obratno, 
ti zelo predrugači pogled na življenje. Ta 
pogled omogoča, da se ob svojih talentih 
in sposobnostih lahko preleviš v zelo 
samostojnega, kot tudi samosvojega 
ustvarjalca in strokovnjaka. To je torej zelo 
kakovostna valuta fakultete, ki jo lahko v svoji 
karieri vedno unovčiš. 

Komunikologija je mlada veda, in ko 
ste prihajali, je šele prva generacija 
pisala diplomo. Profesorji so se 
verjetno še iskali.
Ne, vse se je zdelo že zelo izdelano in z jasnim 
fokusom. Spomnim se, da je, ko smo imeli 
prvo uro komunikologije  profesor Splichal
začel predavanje z besedami: »Vehementna 
inkunzumerabilnost informacij …« Mislil 
sem si: »Aha, okej, dobro, pač tak bo …« 
In potem hitro ugotoviš, da ima teoretska 

praksa pač zahtevo po drugačni izbiri besed. 
To besedišče je v času prvih zaposlitev 
priporočljivo odluščiti, ker nočeš zveneti kot 
seminarska naloga s FDV, resnična vrednost 
tega znanja pa ostane v tvojem razumevanju 
konstrukcije sveta. No, slednje še vedno zveni 
precej kot seminarska s faksa. (smeh)
Sicer pa imajo različni profesorji različne 
principe delovanja. Kakšni so arogantni, 
nedostopni, drugi pa zelo vključujoči in te 
obravnavajo kot zrelega posameznika. Takšna 
je bila Manca Košir in pri njej sem s takratno 
tehnologijo svojo seminarsko nalogo posnel 
in prezentiral z videokamero ter dobil oceno 
11. (smeh) Dovoljevala je drugačno obliko 
svobode pri izobraževanju, kar me je zelo 
motiviralo. In kar je pomembno pri FDV, je to, 
da lahko ohraniš kakovostne stike ne samo s 
sošolci ali kolegi, temveč tudi s profesorji. 

Na svoji poti ste si dovolili izstopati in 
iti dalje od ustaljenih smernic. Po eni 
strani ste svojstven človek, po drugi 
pa proizvajate vsebine, ki nagovarjajo 
ljudi, da težijo k povprečju.
Res je, sem v nenehnem boju s povprečnostjo. 
(smeh) Že dvajset let ustvarjam vsebine, ki 
nikoli ne želijo biti v povprečju in zato 'štrlijo' 
ven. Oglasni blok je zelo nasilen teritorij in 
pred očmi gledalcev se odvrti na stotine 
informacij. Ki jih ponavadi sploh ne želijo 
dobiti. Zato je moja želja, kot tudi moja 
strokovna dolžnost, da ustvarjam nekaj, kar 
ljudi nagovori, jih zabava in v njih vzbudi željo 
pa oglaševanem. In zato želim pripovedovati 
zgodbe. Informirati o ceni ali izdelku ni 
oglaševanje – je obveščanje. Oglas mora 
pripovedovati zgodbo in zato je moja osebna 
definicija oglaševanja, da je to Hollywood v 
formatu Twitterja

Kako ocenjujete oglaševanje v 
Sloveniji in kakšne so smernice?
Oglaševanje je tudi v svetovnem merilu 
podleglo trendu, ki sovpada z razvojem novih 
tehnologij in novih obnašanj ljudi. Tako kot je 
fenomen interneta predrugačil komunikacijo 
v smislu demokratiziranja mnenja v dinamični 
dvosmerni komunikaciji, so družbeni mediji 
prinesli fenomen samoznamčenja. Danes 
je tako strokovnjak za 'branding' že vsak s 
profilom na Facebooku ali Instagramu. Zato se 
je razširilo mišljenje, da »če znam 'zabrendirati' 
sebe, potem sem strokovnjak za znamčenje, 

marketing in oglaševanje«. Oglaševanju je 
ogromno sveže krvi odvzel še pojav start-
upov, kjer smo lahko velikokrat priča skorajda 
izogibanju strokovnemu sodelovanju z 
oglaševalskimi agencijami. Predvsem pa se 
mladi, kreativni ljudje prizadevajo preizkustiti 
v start-up svetu in ne v oglaševanju, ki je 
pač izgubilo na privlačnost. Tako smo zaradi 
vseh teh predrugačenj trga nemalokrat priča 
amaterizmu, kjer – v primeru oglaševanja – 
kot posledico na televiziji gledamo tako rekoč 
PowerPoint predstavitve izdelkov, ki kričijo 
nizko ceno ... 

Vas takšni oglasi jezijo?
V življenju želim biti čim manj negativno 
nastrojen. Če me je kot mladega kreativca 
ravno to jezilo in me hkrati motiviralo, da 
delam presežne stvari, se sedaj s tem ne 
obremenjujem več. Osredotočen sem na 
zgodbe, ki jih ustvarjam sam. Pri tem se 
poskušam spraviti iz cone udobja, kamor bi 
se glede na ugled in status, ki ga imam kot 
ustvarjalec, lahko kdaj zatekel. Še vedno želim 
ustvarjati presežne stvari, ki se dotaknejo ljudi.

Zanimajo vas torej presežki. Vam je 
znanje, ki ste ga pridobili na FDV, 
pomagalo pri kovanju tistega 'več'?
Če ekonomska fakulteta ustvarja pogled na 
svet skozi prizmo kompleksnih finančnih 
principov delovanja sveta, ga FDV – no, 
mogoče bo to zvenelo preveč romantično 
– s ciljem ohranjanja individualne svobode 
v kompleksnem svetu. Pri ustvarjalcih je 
to neizbežno in to prizadevanje se mi zdi 
v življenju ključnega pomena. Ko enkrat 
podležeš podrejenosti in povprečnosti, si za 
to žrtvoval tudi delček svoje svobode.

Ste dobili občutek, da zna FDV 
spoštovati to svobodo?
To je stvar vsakega posameznika. 
...

Preostanek intervjuja si lahko preberete na 
spletu: www.fdv.uni-lj.si

Matej Simič

AlJOŠA bAgOlA
je diplomiral leta 2016. 
Je univerzitetni diplomirani 
komunikolog

Zaposlitev: kreativni direktor agencije 
Pristop.

Lahko si priden in študij končaš z 
desetkami. Sam sem želel biti izpolnjen.

“ “
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KOMUNIKOLOGIJA — TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Vsa zgoraj naVedena podjetja, izdelki, storitVe, 
znane osebnosti, kraji in ideje delujejo V hitro 
spreminjajočih se okoljih, V katerih se soočajo 
s šteVilnimi izziVi. 

Novosti in trendi na področju tržnega komuniciranja in odnosov 
z javnostmi imajo iz leta v leto intenzivnejšo dinamiko. Prihod 
digitalnih tehnologij je le ena od sprememb, ki so pomembno 
zaznamovale način našega delovanja in komuniciranja. Poro-
čilo »Digital in 2018« podjetij Hootsuite in We are social kaže, 
da danes več kot 3 milijarde ljudi po svetu aktivno uporablja 
družbena omrežja. Devet od desetih jih do njih dostopa preko 
pametnih telefonov. YouTube, Facebook in Whatsapp so le tri 
družbene platforme, o katerih pred letom 2004 nismo vedeli še 
ničesar. Danes vse tri predstavljajo povsem samoumevne ko-
munikacijske kanale, dnevno pa vsako od njih aktivno uporablja 
več kot milijarda in pol ljudi po vsem svetu. 

A kljub številnim spremembam in trendom v okolju na področju 
tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi nekaj ostaja nespre-
menjeno. To je usmerjenost k ciljnemu porabniku. Kot je že leta 
1960 zapisal profesor marketinga na Harvardu Theodore Levitt, 
temelj marketinške misli zahteva osredotočenost na potrošnika in 
izhajanje iz njegovih želja. Torej usmerjenost k tistemu, ki so mu 
izdelki, storitve, znane osebnosti, kraji in ideje namenjeni. Pozna-
vanje in razumevanje tistih, ki jim je ponudba namenjena, pa je 
izredno kompleksno in zahteva širok nabor znanj. Znanj, ki nam 
pomagajo celostno razumeti, kdo porabniki so, v kakšni družbi 
živijo, v kakšne družbene odnose so vpeti in kako okolje, v katerem 
živijo, vpliva na njih. Študij tržnega komuniciranja in odnosov z 
javnostmi ponuja širok nabor znanj, ki jih potrebujemo, da celostno 
razumemo porabnike in po zaključenem študiju lahko uspešno, ka-
kovostno, strokovno in odgovorno delujemo na svojem področju. 

google. Apple. Nike. Fructal. 
Tesla. Netflix. barcaffè. 
lufthansa. Snaga. Nlb. 
INmusic. drake. 
Slovenija. 
Ronaldo. dončić. 
krvodajalska 
akcija. 

Zakaj izbrati študijski program Tržno komuniciranje in 
odnosi z javnostmi (TKOJ)?
Študij TKOJ je sodobno zasnovan študijski program, ki študentom 
na eni strani ponuja bogat in aktualen izbor temeljnih družboslov-
nih predmetov in na drugi strani kakovosten nabor specializiranih 
predmetov s področja marketinga in odnosov z javnostmi. Študen-
tje preko temeljnih predmetov pridobijo širino, ki je potrebna za 
ustrezno razumevanje specifičnih znanj in njihovo kritično umesti-
tev v širši družbeno-kulturni kontekst. 

Aktualnost študija TKOJ se v veliki meri odraža pri povezovanju 
študijskega procesa s prakso. Študentje pridobljeno znanje na 
teoretski ravni utrjujejo in krepijo z delom na aktualnih projek-
tih iz prakse. Gre za projekte, ki jih študentje pod mentorstvom 
profesorjev, asistentov in strokovnjakov iz prakse pripravljajo za 
dejanske naročnike. V zadnjih dveh študijskih letih so študentje 
TKOJ delali na projektih za znamki Fruc in Pingo, iskali rešitve za  
širjenje krožnega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana in izdelali 
marketinške načrte za novo nastala podjetja v okviru projekta 
Štartaj Slovenija. Gre torej za projekte, ki odgovarjajo na relevantne 
in aktualne izzive, s katerimi se srečujejo podjetja. 

Kaj pa zaposljivost? 
Prav zaradi širokega nabora znanj, ki jih študentje TKOJ pridobijo 
med študijem, so naši diplomanti zaposleni v različnih organiza-
cijah in podjetjih doma in po svetu. Vsako podjetje, organizacija, 
izdelek, storitev, mesto, znana osebnost, ideja in iniciativa namreč 
potrebuje strokovnjaka za tržno komuniciranje in odnose z jav-
nostmi. Pa naj gre za Google, Nike, Fructal, Dončića, Slovenijo ali 
krvodajalsko akcijo.

Doc. dr. Urška Tuškej Lovšin
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S Fakulteto za družbene vede, kot tudi z Univerzo v Ljubljani, smo se v projektno sodelovanje vključili prvič. Glede na 
to, da smo mlada in novega znanja željna ekipa, nam tovrstne prakse po večini pripomorejo k nadaljnjemu razvoju in 
ustvarjalnosti, saj nam sodelovanje s študenti in študentkami FDV daje sprotni vpogled v teoretične novosti. Ker ima 
sodelovanje med zaposlenimi znotraj podjetja, kot tudi zunaj njega (v mislih imamo predvsem tovrstna partnerstva 
in prakse) ključni pomen za uspešno poslovanje, upamo in si želimo, da bi lahko tudi v prihodnosti kakšnemu izmed 
študentov omogočili vpogled v svet marketinga skozi oči našega podjetja.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
DIgITALNA AgENcIJA ADSTAR

ŠTudENTSkI dRuŠTVI

(Fotografija ŠSDMS)

ŠSDMS ALI ŠTUDENTSKA SEKcIJA DRUŠTVA ZA 
MARKETINg SLOVENIJE
Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije združuje mlade in 
ambiciozne študente, marketinške navdušence in vse, ki si želijo bolje 
spoznati svet marketinga. Delujemo pod okriljem Društva za marke-
ting Slovenije ter iz leta v leto združujemo več članov in povečujemo 
svojo prepoznavnost tako v Sloveniji kot v tujini. Zavedamo se, da 
marketinga ne sestavlja le suhoparna teorija, temveč veliko več, zato 
je naš cilj vsem mladim marketinškim navdušencem zagotoviti stik 
s praktičnim delom. Skozi študijsko leto naši člani prirejajo zanimive 
dogodke, preko katerih spoznavamo novosti v svetu marketinga, ple-
temo nova poznanstva in se tudi zabavamo. Dogodki in izobraževa-
nja znotraj društva imajo različne cilje. Tako na primer k nam povabi-
mo velika imena v oglaševanju, da nam orišejo, kako v praksi poteka 
delo v oglaševalski agenciji oziroma podjetju, in tako pridobivamo 
ter poglabljamo znanja s pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja, 
kar nam daje boljši vpogled v stroko, v kateri želimo delati. Velika 
prednost društva je tudi možnost mreženja in spoznavanja novih lju-
di, kar je ključnega pomena za uspešno poslovno pot. Nova in trajna 
poznanstva sklepamo tako na dogodkih, ki jih organiziramo sami, kot 
tudi na konferencah doma in v tujini, ki se jih redno udeležujemo. Ak-
tivno si prizadevamo povezati mlade, ki se prvič srečujejo s svetom 
dela v marketinškem okolju, z delodajalci. Izmed vseh izobraževalnih 
in zabavnih dogodkov pa eden prav posebej izstopa – Fanfara. Gre 
za največjo študentsko marketinško konferenco v Sloveniji, ki se je 
letos odvila že enajstič. Fanfara je prav poseben projekt, ki je vsem, 
ki ga soustvarjajo, v veliko čast in ponos – ekipa članov ŠSDMS nekaj 
mesecev deluje povsem predano in usklajeno, da vsako leto pripravi 
konferenco s svežim programom v povezavi z marketingom in so-
rodnimi tematikami. Konferenca vsako leto privabi več obiskovalcev 
– zadnja leta že kar 400.

Kontakt: info@ssdms.si
Spletna stran: www.ssdms.si

(Fotografija ŠSPRSS)

ŠS PRSS ALI ŠTUDENTSKA SEKcIJA SLOVENSKEgA 
DRUŠTVA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
Kadar govorimo o društvu s težko izgovorljivo kratico ŠS PRSS, 
govorimo o Študentski sekciji Slovenskega društva za odnose z 
javnostmi. Za imenom stoji neprofitno društvo, ki združuje štu-
dente komunikologije in je del Slovenskega društva za odnose z 
javnostmi (PRSS). Društvo na enem mestu združuje znanja s pod-
ročja promocije in odnosov z javnostmi, partnerstev, izobraževa-
nja in internega komuniciranja, ki jih skozi številne projekte in izo-
braževanja predaja svojim članom. Naše poslanstvo je študentom 
in ostalim, ki jih zanima področje odnosov z javnostmi, omogočiti, 
da pridobijo znanja, ki jih fakultete pogosto ne ponujajo. Omogo-
čamo jim vpogled v delovanje projektov in hkrati ponujamo pri-
ložnost, da pri projektih tudi sodelujejo in soustvarjajo program 
društva ter na takšen način spoznavajo primere dobre prakse in 
načine, kako teorijo aplicirati na praktično področje.

Zato vsako leto organiziramo različne dogodke, kot so: TEDxFDV, 
natečaj kreativnega komuniciranja freeŠn, celodnevno študentsko 
konferenco o odnosih z javnostmi PR teater, PRobo, kjer se naši čla-
ni preizkusijo v fiktivnem razgovoru za službo v priznanih podjetjih, 
strokovno ekskurzijo v večje oglaševalske agencije po vsej Evropi 
itd. Poleg tega, da so naši dogodki zelo dobro obiskani, se s sodelo-
vanjem pri organizaciji dogodkov ogromno naučimo tudi študentje, 
ki lahko znanja s predavanj prenesemo in preizkusimo tudi v praksi. 

Kontakt: info@ssprss.si
Spletna stran: www.ssprss.si
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KULTUROLOGIJA — ŠTUDIJE KULTUR IN USTVARJALNOSTI

Alma Redžić Selimović je univerzitetna 
diplomirana kulturologinja in magistrica 
menedžmenta neprofitnih organizacij. Svoje 
znanje je izpopolnjevala tudi s študijem 
v Veliki Britaniji in Združenih državah 
Amerike. Že kot študentka je začela delati 
v neprofitnem zavodu Bunker, kjer se je 
kasneje tudi zaposlila. Sama zase pravi, da 
je kulturna producentka v najbolj klasičnem 
pomenu besede, saj ustvarja pogoje za 
optimalno delo ustvarjalcev. Najraje opravlja 
delo z ljudmi, saj tako spoznava izjemne in 
zanimive posameznike.

Bi lahko na kratko opisali svoje 
otroštvo in šolanje pred Fakulteto za 
družbene vede?
Sem iz Celja, iz blokovskega naselja. Hodila 

sem v IV. osnovno šolo oziroma takrat 
Osnovno šolo Ivana Kovačiča Efenke. To 
so bili še časi, ko smo se do osnovnih šol 
v svojih soseščinah sprehodili. Po končani 
osnovni šoli sem obiskovala Gimnazijo Lava, 
kjer sem bila tako imenovani jezikovni razred. 
Vzporedno z osnovno šolo in gimnazijo 
pa sem vseh dvanajst let obiskovala tudi 
glasbeno šolo (osnovno in srednjo). Bila sem 
klasičen otrok tistega časa – brezskrbnost, 
peš v šolo in iz nje, popoldanske aktivnosti, 
veliko prostega časa. Bili smo razmeroma 
neobremenjeni s prihodnostjo.

Prebrala sem, da ste se v času študija 
preživljali tudi s poučevanjem kitare. 
Imate še kakšne druge hobije?
Kitara pravzaprav ni bila moj hobi. Hodila 

sem namreč v glasbeno šolo in to, da otroci 
obiskujejo še eno dodatno šolo, je zanje 
v resnici delo. Sem jo pa imela rada. Tudi 
poučevanje kitare je bilo študentsko delo, ki 
sem ga imela izjemno rada. Trenutno pa ne 
bi rekla, da imam neke klasične hobije. Pod 
tem pojmom si predstavljam dejavnosti, ki jih 
opravljaš, ko si upokojen. Zelo rada kuham. 
Zelo rada hodim na kulturne prireditve, 
ampak je najbrž to deloma povezano tudi 
z mojim delom. Doma pa najraje berem ali 
gledam nadaljevanke.

Po končani gimnaziji ste se odločili 
za študij kulturologije na Fakulteti za 
družbene vede. Zakaj?
Ker nisem našla svojega fokusa, v smislu, da 
bi vedela, kateri poklic želim opravljati. Ni 
me zanimalo nobeno specifično področje. 
Vedela sem, da me zanima družboslovje. 
Takrat se mi je zdelo, da je kulturologija 
dovolj širok študij, ki mi bo omogočil 
nadaljnje splošno izobraževanje, in da ne bo 
šolanje za poklic. Izkazalo se je, da se nisem 
motila. Sicer pa je bil takrat tak lep čas, ko 
smo se za študij odločali glede na svoje 

»NI TAkO zElO POMEMbNO, kAkŠEN POklIC 
IMAŠ, AMPAk TO, dA SI RAdOVEdEN, učlJIV, dA 
zNAŠ kRITIčNO PRESOJATI INFORMACIJE, dA SE 
zNAŠ PRIlAgAJATI RAzlIčNIM kONTEkSTOM IN 
dA SI VEŠč PISANJA, IzRAžANJA.«
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interese in ga nismo izbirali glede na to, ali 
bomo po diplomi zaposljivi ali ne.

Pa se vam zdi, da je študent kulturologije 
po zaključeni diplomi zaposljiv?
Zaposljivost se mi zdi neoliberalna kategorija. 
O sebi nisem nikoli razmišljala v smislu, ali sem 
zaposljiva ali ne. Menim pa, da so zaposljivi 
čisto vsi diplomanti kateregakoli študija, če 
si seveda sami želijo delati na tem področju. 
Vendar pa to, da si zaposljiv, ne bi smel biti 
cilj nikogar. Mladi v današnjem času težko 
razmišljate v kontekstu, zakaj obstajajo službe 
in kaj je zaposljivost. Delo postaja vedno bolj 
takšno, da ni tako zelo pomembno, kakšen 
poklic imaš, ampak to, da si radoveden, učljiv, 
da znaš kritično presojati informacije, da se 
znaš prilagajati različnim kontekstom in da si 
vešč pisanja, izražanja. Vse te veščine ti da tudi 
študij kulturologije.

Se vam zdi, da je bilo v vaših časih 
lažje dobiti delo, kot ga je sedaj?
Sama sem bila izjemno delovno aktivna že 
med študijem in to se mi je tudi obrestovalo. 
Vendar pa bi, če pogledam sistemsko, na vaše 
vprašanje odgovorila z absolutnim ja. Takrat je 
bilo vstopati na »trg delovne sile« (takrat mu 
seveda nismo rekli tako) absolutno lažje, kot 
je danes. Pripadam najbrž eni izmed zadnjih 
generacij, v kateri ima večina mojih bivših 
sošolcev službe. Že pri pet let mlajših od mene 
bi lahko opazili, da jih večina nima. Imajo sicer 
delo, ne pa nujno služb.

Na kakšen način pa ste se kulturološko 
udejstvovali v času študija?
V času študija sem delala v glasbenih šolah, 
ki so seveda tudi kulturne institucije. Že 
med študijem sem začela delati v Bunkerju. 
Tu sem ostala od študijskih let naprej. Kot 
sem že omenila, se mi je študentsko delo 
obrestovalo. Vendar mi je bilo pomembnejše 
od kulturološkega udejstvovanja to, kako sem 
preživljala prosti čas. Za razliko od današnjih 
študentov smo najbrž imeli mi izjemno veliko 
prostega časa, v katerem smo si lahko ogledali 
filme, viseli v Kinoteki, hodili na predstave, 
koncerte, in seveda smo imeli tudi čas, ko 
nismo počeli nič. Zelo pomembno se mi zdi, 
da imaš čas delati nič. Da lahko po ogledanih 
filmih in prebranih knjigah klepetaš o njih, se 
pogovarjaš, prepiraš. Da imaš prosti čas, za 
katerega se mi zdi, da ga je danes tako malo.

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši 
karierni poti?
Mislim, da k uspehu kogarkoli zelo malo 
prispevajo institucije, zelo veliko pa ljudje. 
Seveda je bil tudi FDV zelo pomemben, saj 
sem z njim pridobila formalno izobrazbo – na 
njem sem tudi magistrirala. Vendar pa se mi 
zdijo bolj pomembni nekateri posamezni 

ljudje na študiju, ki so me spodbudili k branju, 
razmišljanju, učenju. Izjemno pomembno je, 
da imaš v vsakem letniku vsaj enega ali dva 
ključna predavatelja ali mentorja, ki ti znata 
razpreti neko področje, ki ti da zanimanje in 
interes za tvoje življenje, in če nič drugega, vsaj 
neke metode razmišljanja.

Bi morda katerega od teh mentorjev še 
dodatno izpostavili?
Zame je bilo ključnih pet ljudi. V prvem letniku 
sta to bila Gregor Tomc, ki me je poučeval uvod 
v kulturologijo, in takrat še njegov asistent 
Peter Stanković. Bila sta ključna, saj sta nas 
v letniku predmetov, ki se začnejo z besedo 
»obča« in jih je težko vzljubiti, znala usmeriti k 
pravi literaturi in nas po srednji šoli, vsaj moja 
je bila zelo shematska in rigorozna, uvedla v 
študij, kjer sam brskaš po literaturi in se na 
predavanjih pogovarjaš. Sploh Stanković, ki 
se je že takrat ukvarjal s popularno glasbo in 
filmom, je bil zame ključen. Pomemben je bil 
Mitja Velikonja, saj mi je postavil kulturologijo 
na miselni zemljevid tega, kar je mene izjemno 
zanimalo, in se je tudi ukvarjal s temami, ki so 
me nagovorile. Ključna pa sta bila tudi Marjan 
Smrke in Aleš Črnič, ki sta nas poučevala 
primerjalno religiologijo in sociologijo religije. 
Tudi onadva sta nam dala temeljno znanje, 
obenem pa tudi kritičen uvid v aktualnost, kar 
je bilo zame izjemno pomembno. Do takrat 
smo bili navajeni, da smo pri vseh predmetih 
začeli pri predsokratikih in se nato mukoma 
približevali dvajsetemu stoletju. Ljudje, ki sem 
jih naštela, pa so nas znali uvesti v to, kako 
misliti sedanjost. Seveda sedanjost mislimo 
tudi skozi razumevanje preteklosti, vendar pa 
se mi zdi, da do takrat nisem dobro razumela, 
da se lahko z istimi ali drugačnimi orodji 
lotevamo tudi tega, kar se dogaja sedaj. Imeli 
smo še druge dobre profesorice in profesorje, 
a nekateri te pač nagovorijo v pravem času ali 
na pravi način. 

Magistrirali ste iz študija menedžmenta 
neprofitnih organizacij, imate pa 
tudi evropsko diplomo iz kulturnega 
menedžmenta. Kako vam povezava teh 
študijev pomaga pri delu?
Za menedžment neprofitnih organizacij 
sem se odločila, ker se mi je zdel še najbližji 
kulturnemu menedžmentu. Ta študij je bil 
ponovno uvod v neke splošne teme, kot sta 
ekonomija in kadrovski menedžment, in je 
bil pravzaprav bolj sprotna teoretizacija tega, 
kar sem že počela. Kar je bilo zanimivo in 
potrebno. Evropska diploma iz kulturnega 
menedžmenta pa je bila pomembna zaradi 
seznanitve z novimi kolegi in nekaterimi 
ključnimi strokovnjaki – zaradi mreženja. 
Močno mi je pomagala pri umeščanju znotraj 
mednarodnega prostora. Za razliko od mnogih 
imam sama rada formalno izobraževanje. 

Sploh zdaj, ko delam, se mi zdi, da je formalno 
izobraževanje tisto, kar ti da nek okvir in te 
prisili, da si vzameš čas, ki si ga v današnjem 
času sicer zelo težko jemljemo, obenem pa ti 
omogoča trening, kako iskati svojo pot znotraj 
neke že začrtane poti, kako utirati pot svoji 
misli znotraj miselnih shem drugih.

En semester ste študirali tudi v Veliki 
Britaniji …
Šlo je za program, ki sta ga sofinancirala British 
Council in Ministrstvo za kulturo. Za študij 
sem se odločila zato, ker takrat v Sloveniji 
ni bilo študija kulturnega menedžmenta. 
Bivanje in študiranje v Londonu je bilo super, 
saj britanski kulturni menedžment narekuje 
tempo evropskega kulturnega menedžmenta. 
Vsi principi v našem kontekstu niso uporabni, 
ampak lahko vsaj vidiš, kaj so ljudje že dognali, 
in ko to kritično ovrednotiš, spoznanja lahko 
uporabiš tudi pri svojem delu. Predvsem pa 
imaš pregled nad dogajanjem in uvid v sceno.

Kako se razlikuje študij v tujini od 
študija v Sloveniji?
Z Veliko Britanijo ne morem delati dobre 
primerjave, saj sem tam študirala le en 
semester. Sem pa kot Soroseva štipendistka 
eno leto študirala tudi v ZDA. Drugače je, 
vendar menim, da so vsi šolski sistemi narejeni 
na tak način, da mora vsak najti svojo pot 
skoznje in se odločiti, kaj je zanj koristno. Ni 
ga šolskega sistema, ki bi bil tako idealno 
nastavljen, da bi se mu lahko prepustil. Šolski 
sistem moraš jemati kot sistem, ki ga moraš 
upogniti v svoj prid.

Kakšno je bilo vaše življenje od 
diplome do danes?
Od moje diplome je 15 let. Edina bistvena 
sprememba je ta, da imam popolnoma 
drugačno strukturo življenja. 

...

Preostanek intervjuja si lahko preberete na 
spletu: www.fdv.uni-lj.si

Maja Pavlin

AlMA REdžIĆ 
SElIMOVIĆ
je diplomirala leta 2004. 
Je univerzitetna diplomirana 
kulturologinja.

Zaposlitev: vodja razvojnih 
projektov v neprofitnem zavodu za 
izvedbo in organizacijo kulturnih 
prireditev Bunker.
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KULTUROLOGIJA — ŠTUDIJE KULTUR IN USTVARJALNOSTI

žiVimo V sVetu, ki so ga huronsko popularni 
resničnostni šoVi pomagali zapeljati V 
postresničnost. 

Svetu, še zmeraj polnem nasilnih konfliktov, v katerem 
volitve bolj kot argumentirano soočanje različnih družbenih 
konceptov postajajo podobne tekmovanju za pesem 
Evrovizije. Hkrati pa naš čas v mnogočem že presega tudi 
bolj divje vizije, ki smo jih še v mojih najstniških letih brali 
in gledali v takratni znanstveni fantastiki – v žepih nosimo 
napravice, ki omogočajo hipen dostop do tako rekoč 
celotnega skozi stoletja nakopičenega znanja človeštva. A 
ob tem se boleče nadležno vsiljuje misel, da sveta okoli sebe 
še nikoli nismo tako slabo razumeli. In zdi se, da smo ob 
stotnijah prijateljev na družbenih omrežjih bolj osamljeni kot 
kdaj prej. Priča smo začetkom četrte industrijske revolucije, 
ko tehnologija že omogoča človekovo delno osvobajanje od 
prisile v golo preživetje usmerjenega dela – a namesto da bi 
vsi za preživetje delali manj, več časa pa posvetili dejavnostim 
človekovega duha, ki nas zares sploh delajo človeške, veliko 
ljudi sploh nima dostopa do dela za preživetje, tisti drugi pa 
delajo do onemoglosti. 

Kot da ob osupljivem tehnološkem napredku ne znamo 
zadovoljivo misliti družbenih in kulturnih svetov, ki jih nenehno 
soustvarjamo skozi nepregledno množico komunikacij, sobivanj 
in sodelovanj. Čez desetletja bo vzvratni pogled bržkone 
jasno pokazal, da živimo v prelomnih časih, ko stari modeli ne 
delujejo več, novih pa preprosto še ne znamo izumiti. Zato je 
danes še bolj kot kdaj prej aktualen star razsvetljenski (seveda 
že iz antike izvirajoči) klic: Sapere aude – drzni si vedeti! 
Našemu svetu brezobzirno vlada diktat ekonomičnosti in 
uporabnosti, ki se merita zgolj in samo s profitom. A pogled, 
ki le izjemoma seže dlje od tromesečnih finančnih bilanc, ne 

za dobro življenje – 
avtonomno 
mišljenje

more proizvesti novih družbenih modelov, ki jih vse bolj očitno 
zahtevajo spremenjene razmere. 

Zato velja naslednjič, ko boste soočeni z vprašanjem koristnosti 
ali celo smisla svoje družboslovno-humanistične izobrazbe, 
izzvati to prevlado navidezne uporabnosti. Kolikokrat je 
zgodovina že pokazala, da lahko tisto, kar izgleda uporabno 
danes, že v naslednjem trenutku postane le še del nekoristne 
pozabljene preteklosti? Predvsem pa: le kaj bi v svetu, ki je bolj 
kot kdaj prej medsebojno povezan in ki se mnogo hitreje kot 
kadarkoli v zgodovini spreminja, lahko bilo bolj uporabno od 
razumevanja kompleksnih procesov, ki ga – skriti za bleščečo 
potrošniško povrhnjico – poganjajo? 

Prevladujoča ideologija aplikativnosti, koristnosti in 
učinkovitosti se je pri iskanju odgovora na večno vprašanje 
dobrega življenja izkazala za brezupno neuporabno. 
Polnovrednega življenja tudi v tretjem tisočletju pač ne more 
biti brez samostojnega, kritičnega mišljenja. Tega pa ne brez 
dobrih filmov, glasbe, gledališča, vizualnih umetnosti ter 
predvsem debelih in težkih knjig. Misliti s svojo glavo pogosto ni 
lahko. Je pa – brez kančka dvoma – vredno truda!

Prof. dr. Aleš Črnič
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Društvo informacijski center Legebitra ima bogato zgodovino sodelovanja s FDV-jem. Poleg tega, da Legebitra 
zaposluje diplomantke in diplomante FDV-ja, najdemo tudi študentke in študente med našimi prostovoljkami 
in prostovoljci ter praktikantkami in praktikanti. Skozi leta opažamo predvsem to, da vsi, ki k nam prihajajo 
po procesu izobraževanja na FDV ali pa že med njim, kažejo veliko razumevanje pomembnosti človekovih 
pravic v družbi ter pomena manjšinskih politik in enakopravnosti. Po naših izkušnjah pa so tudi po končanem 
izobraževanju diplomantke in diplomanti FDV-ja željni novih znanj, se hitro prilagodijo delovnim potrebam in 
nenehno iščejo načine, kako programe in projekte organizacije izboljšati in dograditi.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
LEgEBITRA

ŠTudENTSkO dRuŠTVO

Kult.co — DRUŠTVO KULTUROLOgOV
Društvo Kult.co že šestnajsto leto v okviru Fakultete za družbene 
vede članom društva, študentom, profesorjem in širši javnosti ponuja 
vsebine, dogodke, tekstualna in vizualna gradiva ter družbenoana-
litične in družbenopolitične kritike simbolnih manifestacij, dejanj in 
odnosov. Odpiramo prostor za srečanja različnih perspektiv, ki jih z 
nami delijo študentje, tutorji, mladi raziskovalci, profesorji in strokov-
njaki s področij družboslovja in humanistike ter iz drugih akademskih 
disciplin. Na izbrane tematike gledamo iz različnih smeri, tudi takih, 
ki se med seboj morda le malokrat srečajo. Delujemo združevalno in 
izobraževalno ter poskušamo ponujati formalno in prav tako nefor-
malno platformo za izražanje mnenj ter osebnostno in strokovno rast 
posameznikov in kolektivnih identitet.

V tekočih študijskih letih po ustaljenem časovnem planu nanizamo 
nabor raznovrstnih dogodkov – kofetarske debate, razprave, študent-

sko revijo Špegel Das ü magazin, Piflarski krožek, obiske kulturnih institucij, že enajsto leto prirejamo tridnevni izobraževalno-raz-
pravni simpozij (letos z naslovom Post-resničnost), mednarodne ekskurzije (Skopje, Sofija, Trst, Praga …), umetniško-kulturne perfor-
manse (Zajci, Delavnica postresničnosti, Eichmann v Jeruzalemu, Platonov simpozij) in zabave ter koncerte po različnih lokacijah v 
Ljubljani (Profitirajmo skupaj, Freakshow, Karaoke, Post VVG Syndrome Party). Naše poslanstvo je dvonivojsko – resnejše odpiranje 
in zapiranje določenih analitičnih perspektiv ter obenem tudi bolj inkluziven, sproščen, »bottom-up« pristop, ki bi mlade kulturologe 
in družboslovce opolnomočil za uspešno prihodnost, pridobivanje služb ali projektov ter jih skozi izkušnje in mreženje pripravil na 
zrelejšo, samostojno karierno aktivacijo.

Kontakt: info@kultco.org
Spletna stran: www.facebook.com/kultcofdv

(Fotografija Kult.co)
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MEDNARODNI ODNOSI

Žiga Valič je diplomant mednarodnih 
odnosov, na študiju v Parizu pa je pridobil še 
naziv magister prava vesoljskih aktivnosti 
in telekomunikacij. Zaposlen je kot vodja 
EU in mednarodnih zadev v industrijskem 
združenju OPTITEC v Bruslju. Zase pravi, da 
ga je FDV zaznamoval z dobrimi teoretičnimi 
osnovami, znanjem jezikov in možnostjo 
izmenjave. Ravno izmenjava mu je ponudila 
priložnost, da se je prvič srečal s področjem 
vesoljskega prava, ki je dokončno začrtalo 
njegovo karierno pot.

Kako vas je zaznamovala Fakulteta za 
družbene vede?
FDV mi je dal zelo dobro osnovo za kasnejšo 
poklicno pot, torej za to, kar počnem danes. 
Spominjam se prvega letnika, ki je bil na 

začetku malce težaven, predvsem preskok 
z gimnazije na fakulteto – potrebna je bila 
disciplina pri pisanju in oddajanju izdelkov. Za 
razliko od srednje šole je bilo snovi veliko več, 
o vsem skupaj pa si je bilo potrebno ustvariti 
tudi lastno mnenje, a je z leti vse postalo lažje. 
Kar me je na fakulteti najbolj zaznamovalo, pa 
je bila izmenjava. Študiral sem mednarodne 
odnose, in ker je Slovenija majhna država, 
je možnost opravljanja izmenjave še toliko 
bolj pomembna. Na mednarodnih odnosih 
se učiš dva tuja jezika, moj prvi jezik je bila 
angleščina, drugi pa nemščina, ki je nisem 
imel možnosti toliko prakticirati. Na izmenjavi 
pa sem lahko znanje, ki sem ga pridobil 
na fakulteti, vključno z nemščino, začel 
uporabljati v praksi. Na izmenjavo sem odšel v 
četrtem letniku. To je bila zame ključna točka, 

ko sem spoznal, da FDV ni samo teoretično, 
ampak tudi praktično usmerjen. Poleg 
tega se mi zdi zelo pomembna zadeva tudi 
socialna in poklicna mreža, ki sem jo začel 
graditi med študijem na FDV. V Bruslju danes 
poznam veliko bivših študentov mednarodnih 
odnosov oziroma evropskih študij, z njimi 
vedno dobro sodelujem. Poudaril pa bi 
tudi znanje tujih jezikov, ki je za študenta 
mednarodnih odnosov res pomembno. 
Na začetku morda manj, ampak jeziki so 
ključni, še posebej za študente, ki želijo po 
koncu študija delati v tujini Na fakulteti sem 
pridobil dobra teoretična izhodišča v znanju 
jezikov, ki sem jih potem na izmenjavi še 
dodatno izpilil; dobil sem izhodišča, ki sem 
jih lahko med izmenjavo in študijem v Parizu 
izpopolnil. Če sklenem, so me na fakulteti 
zaznamovali dobra teoretična osnova, znanje 
jezikov in možnost izmenjave, to so zame tri 
ključne točke. Poudaril pa bi tudi strokovnost 
profesorjev, ki je na zelo visokem nivoju.

Katere kompetence in znanja vam je 
dal FDV oziroma kako je pripomogel k 
vaši karierni poti?

»dObRA TEORETIčNA OSNOVA, 
zNANJE JEzIkOV IN MOžNOST 
IzMENJAVE, TO SO zAME TRI 
klJučNE TOčkE.«
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Fakulteta za družbene vede je od nekdaj 
nekoliko podcenjena, trend se sicer obrača, 
ampak naravoslovni študiji so veliko bolj 
cenjeni kot družboslovni. Menim, da je FDV 
zelo dobra fakulteta. Veliko vešcin, ki jih 
danes uporabljam v svojem poklicu, sem 
pridobil na FDV. Znanje znanstvenega pisanja, 
mednarodnih odnosov itd., vsi ti predmeti so 
pripomogli k temu, da sem dobil zelo dobro 
teoretično osnovo. 

Kako pa ocenjujete praktični del 
izobraževanja, ki vam ga je ponudila 
fakulteta?
Odkar sem bil na fakulteti, je minilo že kar 
veliko let, ne vem, kakšna je sedanja situacija. 
Tedaj smo imeli možnost opravljanja prakse, 
mnenja pa sem, da bi je lahko bilo več. V 
Nemčiji je imajo študentje bistveno več, tudi 
kasneje, ko sem študiral v Franciji, smo imeli 
šest mesecev predavanj in šest mesecev 
prakse, kar se mi zdi izjemno pozitivno. S 
tem se namreč začne gradnja kariere, ključen 
se mi zdi prav prehod iz teorije v prakso. 
Teorija je pomembna, praksa pa je tisto, kar 
šteje na trgu dela in kjer gre za popolnoma 
drugo raven, na kateri teoretično osnovo 
nadgradiš. Pripravništva so po mojem mnenju 
zelo pomembna, saj lahko v tem obdobju 
preizkušaš stvari in se učiš. Praksa ti dejansko 
pove, kakšen poklic bi rad opravljal, spodbujam 
pa tudi prakso v tujini.

Kakšna pa je bila pot do poklica, ki ga 
opravljate danes?
Zelo zanimiva. Naša generacija je bila prva 
generacija bolonjskih študentov, tako rekoč 
poskusni zajčki. Študij mednarodnih odnosov 
sem začel leta 2005, bolonjski sistem je bil 
za vse nekaj novega, tako za profesorje kot 
za nas študente. Moj dodiplomski študij je 
trajal pet let: štiri leta študija, eno leto pa sem 
pavziral. Tako kot skoraj vsak študent sem tudi 
jaz imel predmet, ki mi na začetku ni ležal, to 
je bila nemščina, ki mi v tistem obdobju ni bila 
ravno pri srcu, zato sem moral pavzirati. To je 
bil hkrati tudi razlog, da sem šel na izmenjavo 
v Nemčijo. Ravno ta izmenjava je bila zame 
največji preskok, po njej se mi je res vse 
»odprlo« in je tudi ključno vplivala na mojo 
karierno pot. Ravno na izmenjavi sem se prvič 
srečal s tem, kar počnem danes, tj. z vesoljskim 
pravom; takrat sem prvič slišal, da sploh 
obstaja. Vesoljsko pravo je bilo izbirni predmet, 
ki me je zelo pritegnil, zato sem se nekoliko bolj 
angažiral. Profesorica, ki me je poučevala, je 
to opazila in mi po koncu izmenjave ponudila 
možnost izobraževanja na poletni šoli v Španiji. 
Tam smo bili zbrani študentje iz različnih 
držav, ki smo študirali zelo različne stvari. 
Vse skupaj je bilo naravnano zelo strokovno, 
čez dan smo delali na teoriji, proti večeru 
pa na projektnih nalogah, ki smo jih morali 

ob koncu poletne šole tudi predstaviti pred 
komisijo, ki so jo sestavljali profesorji. Profesor, 
ki je bil predsednik komisije, je ta predmet 
poučeval na svoji domači fakulteti v Franciji. 
Naša predstavitev mu je bila zelo všeč, zato je 
celotno ekipo, ki je delala na projektu, povabil 
na študij v Pariz. Sam sem se takrat sicer že 
vpisal na študij diplomacije na FDV, tudi moje 
znanje francoščine je bilo zelo omejeno. Vendar 
me je profesor kljub temu povabil na študij, 
pod pogojem, da se naučim govoriti francosko. 
Takrat sem se odločil, da bom še eno leto ostal 
na FDV na študiju diplomacije, naslednje leto 
septembra pa sem odšel v Pariz. Po pol leta 
intenzivnega učenja sem že mislil, da dobro 
govorim francosko, vendar mi je še veliko 
manjkalo. Na srečo sem izpite lahko opravljal 
v angleščini in uspešno končal magisterij. 
Na tej fakulteti se mi je zdel zanimiv koncept 
študija, saj sem imel šest mesecev predavanj in 
šest mesecev prakse. Prakso sem opravljal  v 
Toulousu, na jugu Francije, in sicer v podjetju 
Thales Alenia Space, ki je poleg Airbusa vodilno 
evropsko podjetje na področju satelitov in 
vesoljske tehnologije. Tam sem se veliko 
naučil predvsem o institucionalnih odnosih 
med podjetjem in različnimi ustanovami v EU 
(Evropska komisija, Evropski parlament itd.), 
kot tudi ustanovami v Franciji, kjer je vesoljski 
segment zelo močen. Sicer sem že na začetku 
vedel, da mi praksa ne bo priskrbela službe 
v tem podjetju, vendar pa sem zaradi nje 
potem dobil pripravništvo v Evropski komisiji, 
in sicer v direktoratu, ki se ukvarja s projektom 
satelitske navigacije Galileo. Pripravništvo 
sem opravljal pet mesecev, nato pa sem našel 
službo v Bruslju, kjer sem še danes. Tako lahko 
še enkrat poudarim, da nas FDV zelo dobro 
pripravi na poklicno kariero. Tudi v Nemčiji, kjer 
bi lahko pričakovali, da so študentje veliko bolj 
disciplinirani, sem bil med bolj uspešnimi ravno 
zato, ker sem imel obsežno znanje s FDV. Rekel 
bi, da imamo študentje FDV korak prednosti 
pred ostalimi, saj nas fakulteta nauči hitrega 
dojemanja situacij z različnih zornih kotov, kar 
kasneje zelo pomaga.

Zanimiva karierna pot. Kakšno pa je 
bilo vaše obštudijsko udejstvovanje?
Sam sicer nisem živel v Ljubljani, saj sem iz 
Kranja, tako da je bila to bolj vsakodnevna 
vožnja na relaciji Kranj–Ljubljana. FDV 
vsekakor ponuja zelo pestro in dobro 
obštudijsko dogajanje. Sam sem bil član 
košarkarske ekipe FDV, med študijem sem 
jo tudi treniral in igral v drugi slovenski 
košarkarski ligi, tako sem kakšno zabavo tudi 
izpustil, saj večkrat nisem imel časa za vse 
obstranske aktivnosti. Velikokrat smo imeli s 
kolegi z različnih smeri tudi razne tematske 
zabave oziroma druženja. Vedno so se našli 
študentje, ki so bili pripravljeni organizirati 
zabave, potovanja itd., tako lahko trdim, da 

so  študentje z naše fakultete zelo aktivni. 
Odlično sem se razumel s študenti z različnih 
smeri, družili smo se, kot rečeno, na različnih 
zabavah, kar zelo pripomore k širjenju 
socialne mreže. Vsi stiki, ki sem jih pridobil 
na neformalni ravni, so zelo pomembni za 
karierno pot. Številne ljudi, s katerimi danes 
uspešno sodelujem oziroma jih srečujem po 
službeni dolžnosti, sem že prej neformalno 
spoznal na fakulteti. Med študijem še ne 
dojameš, kako ti ta socialna mreža koristi, 
pa čeprav je nastala čisto neformalno na 
kakšni zabavi.

Za konec pa me zanimajo še trendi v 
vaši stroki in morda kakšen nasvet za 
nas študente.
Kar se tiče trendov, je v Sloveniji vesoljski 
sektor precej omejen, saj nismo država, ki 
bi v raziskave oziroma razvoj vlagala veliko 
sredstev. Druge države, npr. Francija, Nemčija, 
Rusija, ZDA, vlagajo veliko več. Izpostavil bi 
tudi Kitajsko, ki je v zadnjih dveh desetletjih 
postala prava velesila na vesoljskem področju. 
Kitajci sicer hitro dohitevajo Evropo, a je ta 
trenutno še vedno zasidrana na drugem 
mestu, tik za ZDA. V zadnjem času Evropska 
komisija v vesoljski sektor vlaga vedno več 
sredstev, tako da se bodo na tem področju 
zagotovo ustvarjale priložnosti za mlade. Kar 
pa se tiče nasvetov, bi študentom priporočil, 
naj bodo čim bolj željni raziskovanja; vsem 
bi tudi svetoval izkušnjo v tujini, pa naj bo 
to poletna šola, krajše pripravništvo ali pa 
potovanje, kajti tudi delodajalci zelo cenijo 
te izkušnje. Odlična možnost za eno izmed 
takih izkušenj je študentska izmenjava, 
na kateri vidiš, kako izobraževalni sistem 
deluje izven Slovenije, in se ogromno naučiš. 
Dandanes je skoraj samoumevno znanje 
angleščine, zelo pomembno je torej znanje 
drugih jezikov. Konkurenca na trgu dela med 
študenti družboslovnih smeri je zelo huda, 
vendar imamo študenti, ki prihajamo s FDV, 
veliko možnosti za uspeh, saj imamo odlično 
teoretično podlago, znamo improvizirati in se 
predvsem znajdemo v kompleksnih situacijah.

Kristjan Kos

žIgA VAlIč
je diplomiral leta 2010 in magistriral 
leta 2012 v Parizu.
Je diplomant mednarodnih odnosov 
(UN) in magister prava vesoljskih 
aktivnosti in telekomunikacij.

Zaposlitev: vodja EU in 
mednarodnih zadev v industrijskem 
združenju OPTITEC v Bruslju.
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MEDNARODNI ODNOSI

napoVedoVanje trendoV je V znanosti sila nehVa-
ležno početje in podobna ugotoViteV Velja tudi 
za disciplino mednarodnih odnosoV. 

Če smo se iz dogodkov preteklih let karkoli naučili, potem je to 
verjetno spoznanje, da družba, v kateri živimo, za uspešno spopa-
danje s sodobnimi in vse bolj globalnimi izzivi bolj kot kadarkoli 
prej potrebuje mednarodno perspektivo. Že tako veliko preplete-
nost notranje in zunanje politike, ki jo povzročajo globalizacijski 
procesi na področju mednarodne trgovine, financ, razvojnega in 
regionalnega sodelovanja, še dodatno krepijo poskusi reševanja 
skupnih problemov, s katerimi se sooča večina držav v mednarodni 
skupnosti – tj. s podnebnimi spremembami, terorizmom, širjenjem 
jedrskega orožja, mednarodnimi migracijami, vojaškimi konflikti, 
revščino itd. 

Pri tem so številne mednarodne organizacije, pravila in norme, ki 
“zamejujejo” samovoljno delovanje držav (pa tudi drugih akterjev, kot 
na primer transnacionalnih podjetij in vse bolj tudi posameznikov) 
v mednarodnih odnosih, nedvomno rezultat uspešnih sodelovalnih 
procesov. Mednarodno sodelovanje je zlasti za male države, kot je 
Slovenija, postalo nujen predpogoj za preživetje, saj same zaradi ome-
jenih (človeških in materialnih) virov niso samozadostne in sposobne 
razreševati problemov neodvisno od drugih. 

Toda navkljub prizadevanjem za kolektivno reševanje skupnih 
vprašanj nas perpetuacija nekaterih problemov in pogostost svetov-
nih kriz, s katerimi se soočamo v začetku 21. stoletja – od svetovne 
finančne krize, migracijske in podnebne krize ter vojn v Ukrajini, Siriji 
in Jemnu – opominjajo, da mednarodna skupnost pri tem ni vedno 
uspešna. Čeprav hkratnost sodelovalnih in konfliktnih odnosov ni 
novost, temveč temeljna značilnost (sodobnih) mednarodnih odno-
sov, pa se zdi, da konflikt prvič po koncu hladne vojne spet postaja 
osrednja značilnost svetovne politike in kot tak neizogiben. 

Pri tem ne gre več izključno za konflikt med različnimi ideologijami 
oziroma politično-ekonomskimi sistemi (med Vzhodom in Zaho-
dom, Severom in Jugom, razvitimi in nerazvitimi, demokratičnimi in 
nedemokratičnimi državami), ampak se razhajanja in spori v večji meri 
pojavljajo tudi znotraj dominantne ideologije liberalne demokracije 
in tržnega kapitalizma, tj. med državami, ki si delijo skupna pravila in 
vzorce delovanja v mednarodnih odnosih. To potrjujejo tako nedavni 
porast protekcionističnih ukrepov v svetovni trgovini, izstop Združenih 
držav Amerike iz Pariškega podnebnega sporazuma, napovedani 
izstop Velike Britanije iz Evropske unije kot tudi nepodpis globalnega 
sporazuma o migracijah nekaterih zahodnih držav.

Tovrstne enostranske odločitve, populistično poudarjanje nacional-
nega interesa in izolacionalistične težnje nekaterih držav so dodobra 
pretresli ustaljene načine multilateralnega delovanja držav in zamajali 
nekatere temelje mednarodne ureditve. Ključno vprašanje in izziv 
discipline mednarodnih odnosov tako še naprej ostaja, kako naj se 
globalna vprašanja rešujejo, da se omeji ta navidezno “samouničeval-
na” narava svetovne politike. 

Zakaj torej izbrati študij mednarodnih odnosov?
Zato ker ta program bolj kot nekatere druge discipline omogoča 
poglobljeno razumevanje, reševanje kompleksnih in hitro spreminjajo-
čih se globalnih izzivov, ki terjajo razmišljanje izven ustaljenih lokalnih 
in nacionalnih okvirov. Globalizacija je namreč korenito spremenila 
politično, družbeno-ekonomsko in kulturno okolje svetovne politike, 
ki jo zaznamuje visoka stopnja odvisnosti in dinamičnosti. Novi izzivi, 
nastajanje in izginjanje držav, vse bolj pomembna vloga nedržavnih 
akterjev in hiter tehnološki napredek zato tudi od discipline medna-
rodnih odnosov zahtevajo nove načine razmišljanja, uokvirjanja in 
analiziranja globalnih vprašanj. 

Temu sledi tudi prenovljeni študijski program Mednarodni odnosi, ki je 
zastavljen izrazito interdisciplinarno. Obsega vsa področja svetovne 
politike, od vprašanj mednarodnega reda in pravičnosti, zagotavljanja 
miru in varnosti, mednarodnih ekonomskih odnosov do človekovih 
pravic, razvojnega sodelovanja, diplomacije in zunanje politike držav. 
Prav tako program omogoča specializacijo v okviru dveh modulov 
– mednarodnih odnosov in evropske regionalne integracije – znotraj 
katerih študentom in študentkam ponuja obilo možnosti za razvoj 
tistih kompetenc, ki diplomanta mednarodnih odnosov naredijo bolj 
zaposljivega in konkurenčnega na domačih in tujih trgih dela. Bodoči 
zaposlovalci, tako v javnem kot zasebnem sektorju, se namreč vse bolj 
zavedajo nujnosti širokega in poglobljenega poznavanja mednaro-
dnih odnosov za delovanje v vse bolj politiziranem, kompleksnem in 
dinamičnem mednarodnem okolju.

Nenazadnje odločitev za študij mednarodnih odnosov na Fakulteti za 
družbene vede pomeni tudi, da študentom ni in ne more biti vseeno, 
kam ta svet gre. Globalna družbena odgovornost je namreč odloči-
tev vsakega posameznika, da postane aktiven spodbujevalec nujno 
potrebnih sprememb, ki bodo sooblikovale svet, v katerem živimo. In 
študij mednarodnih odnosov je prav to. 

Dr. Jure Požgan

kam gre 
ta svet?
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Pri nas je zaposlenih kar nekaj diplomantov s FDV in naše izkušnje z njimi so zelo dobre. Na področju poznavanja 
mednarodnih odnosov in EU so zelo dobro podkovani. To jim omogoča relativno hitro vključevanje v delovne 
procese, kar je pri projektnem načinu dela, ki ga imamo na CEP, nujno potrebno.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
cENTER ZA EVROPSKO PRIHODNOST

ŠTudENTSkI dRuŠTVI

(Fotografija Globallis)

gLOBALLIS — ŠTUDENTSKO DRUŠTVO 
ZA MEDNARODNE ODNOSE
Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose je nastalo leta 
2017 kot iniciativa študentov mednarodnih odnosov, ki želimo preu-
čevati mednarodna dogajanja tudi izven okvirov študija in nadgra-
diti svoj študij mednarodnih odnosov preko obštudijskih dejavnosti. 
Želimo konstruktivno prispevati k civilni družbi, sooblikovati svojo 
prihodnost ter kritično preučevati vse sestavne dele lokalnega in glo-
balnega dogajanja. Izhajamo iz zavedanja, da ta naloga zahteva voljo 
do razmišljanja in dialoga, kritičnost do lastnih prepričanj ter željo, da 
si v času študija pridobimo širok in kakovosten nabor znanja. Priza-
devamo si za informiranje vseh študentov o globalnih problemih, o 
položaju Slovenije v njih in za razvijanje kulture slovenskih mednaro-
dnih odnosov. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, tujimi 
veleposlaništvi, Katedro za mednarodne odnose in drugimi študent-
skimi društvi skušamo uresničiti svoje cilje s prirejanjem seminarjev, 
predavanj, okroglih miz in ekskurzij, z udeležbami na konferencah ter 
pisanjem akademskih člankov. Gradimo tudi na široki mreži povezo-
vanja z alumni, mednarodnimi organizacijami in institucijami za laž-
je pridobivanje znanj in kompetenc članov našega društva. Društvo 
vabi in sprejema vse študente, ki jih zanima in želijo bolje razumeti 
dogajanje po svetu in spremembe v prihodnosti. 

Kontakt: globallis.info@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/globallisIR

(Fotografija ŠSPRSS)

KEŠ — DRUŠTVO KLUB EVROPSKIH ŠTUDENTOV
Društvo Klub evropskih študentov (KEŠ) je bilo ustanovljeno leta 
2010. Smo skupina študentk in študentov, ki želimo poleg študija 
še dodatno poglobiti svoje znanje o evropski integraciji in tega pre-
dajati tudi mlajši javnosti, predvsem drugim študentom in dijakom. 
Naše delovanje je usmerjeno predvsem v pripravo raznih soočenj 
mnenj ali okroglih miz, strokovnih ekskurzij, predavanj in drugih za-
nimivih aktivnosti, ki bi mladim približale možnosti, ki jim jih ponuja 
Evropa. Vsebina dogodkov, ki jih pripravljamo, je predvsem strokov-
na, predstavljena na mladim zanimiv način, seveda pa ne manjka 
tudi zabavnih vsebin. Med drugimi smo do sedaj organizirali ali so-
organizirali naslednje okrogle mize: Prihodnost EU, Ogroženost člo-
vekovih pravic v EU, Blockchain in politika: priložnost ali grožnja?, 
Zahodni Balkan v EU: realnost ali utopija? Z ostalimi društvi pa prav 
tako sodelujemo pri meddruštvenih zabavah in že tradicionalno or-
ganiziramo piknike s Katedro za mednarodne odnose. Sodelovali 
smo tudi pri evropski iniciativi enako plačilo za enako delo. Z delom 
društva želimo spodbuditi tudi kolegialno povezanost študentov 
vseh letnikov evropskih študij in mednarodnih odnosov ter izpopol-
niti odnos med študenti in profesorji.

Kontakt: klubevropskihstudentov@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/klubevropskihstudentov,  
www.instagram.com/klubevropskihstudentov
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NOVINARSTVO

Odgovorni urednik Vala 202, ki danes ne 
bi bil, kjer je, če se »takrat ne bi prijavil na 
tisto presneto avdicijo«, je eden od uspešnih 
diplomantov novinarstva s Fakultete za 
družbene vede, na kateri sedaj tudi poučuje. 
Delo z jezikom, delo z ljudmi in delo, ki ni 
nikoli monotono, so bili kriteriji za karierno 
pot, ki si jo je vedno želel. Že od malih nog 
sta se mu tako študij jezikov kot novinarstva 
izrisovala kot nekaj, kar njegovi osebnosti 
ustreza kot ulito. 
»Če nisi ozko specializiran, imaš za to, kako 
se pelješ skozi svoje delo in navsezadnje 
kariero, na voljo precej široko avtocesto,« 
pravi o novinarstvu, ki je na njegovi poti 
postalo kar velika večpasovnica. Verjame, da 
dober novinar, dobro novinarstvo in dobri 
mediji sooblikujejo družbo. A zgolj diploma 
še ne pomeni, da bo nekdo dober novinar, 
in še zdaleč ne, da mu bo novinarska služba 
padla v naročje. Že ko je sam iskal zaposlitev, 

je veljalo, da če ne brcneš, žoga ne odleti. 
Pravi, da je treba začeti zgodaj in se ob 
študiju preizkusiti v različnih medijih, saj 
bodo tako bodoči novinarji ugotovili, kateri 
jim je pisan na kožo. »Malo več korajže, malo 
več odprtosti in, ja, tudi vztrajnosti,« svetuje 
bodočim študentom, ki bodo prvič zapeljali 
na svojo novinarsko cesto. 

V preteklosti so morali kandidati 
za študij novinarstva opraviti 
sprejemne izpite. Menite, da bi jih 
morali tudi danes?
Če bi bila to oblika dodatnega razmisleka 
pri mladih ljudeh, ki se odločajo za študij, 
potem gotovo. To ni poklic, ki ga izbereš po sili 
razmer. Pri novinarstvu gre za nekaj več, ima 
nekaj več poslanstva in dobro je, da se mladi 
tega zavedajo. Sprejemni izpit bi bil neke vrste 
streznitveni test. To bi pomenilo, da ne more 
ravno vsak z malo spretnostmi iz gimnazi-

je postati novinar. Novinarstvo zahteva še 
kakšno drugo znanje, predvsem pa neko 
drugo in širše poslanstvo, ne zgolj nizanje 
člankov. Sprejemni izpiti bi bili tako pomemb-
ni ne le zaradi omejitve vpisa, ampak še zaradi 
česa drugega. 

Danes je v praksi tako, da že skoraj 
vsak lahko postane novinar, tudi če 
se na tem področju ni izobraževal. 
Se vam zdi, da je študij novinarstva 
potemtakem sploh potreben?
Mislim, da je še kako potreben. Danes, v času 
družbenih omrežij, ko lahko vsakdo piše in ob-
javlja, je razumevanje novinarstva ali pa tega, 
kdo vse je novinar, po eni strani bolj odprto in 
sproščeno, po drugi strani pa tudi zamegljeno. 
Če želimo imeti dobro novinarstvo, če želimo 
imeti odgovorno, reflektivno, samoreflektivno 
družbo, je novinarski poklic bistveno več kot 
le to, da nekdo objavi tisto, kar čuti, ve, želi, 
zna in hoče. Ta razlika bi morala biti danes še 
bolj izpostavljena. Kdo je tisti, ki je besedilo 
napisal z več znanja, več dela in raziskovanja? 
Ti kriteriji pri splošnem objavljanju vsepovsod 
žal izginjajo. 

»dANES JE RAzMERJE MEd TEORIJO IN PRAkSO 
bOlJŠE. zNANJE JE TISTO, kI NOVINARJE dElA 
dRugAčNE Od OSTAlIH PISCEV.«
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Sami torej ocenjujete, da vam je 
Fakulteta za družbene vede dala kar 
nekaj znanja na tem področju?
FDV mi je gotovo dal kar nekaj znanja. Morda 
je danes malo drugače, takrat pa nam je dal 
zelo široko znanje s področja družboslovja. 
Upam si trditi, da je bilo praktičnega dela 
neprimerno manj kot danes. Z nekimi prak-
tičnimi veščinami me torej ni opremil, a tega 
niti nisem potreboval, ker sem od prvega 
letnika študija že delal kot zunanji sodela-
vec na Valu 202. Takrat sem se kot zelen, 
še bodoči novinar kalil, preizkušal in videl 
dejanska pričakovanja radijskega programa 
do človeka, ki naj bi ostal, če se bo izkazal. 

Potem se vam verjetno zdi 
pomembno, da se študentje že med 
študijem preizkusijo v delu pri kakšni 
medijski hiši?
Ne le pomembno, ampak nujno! To je 
ključno za preizkušanje tega, kar se naučiš 
na fakulteti, in pa posameznikove vizije tega, 
kaj pomeni biti novinar. Prej ali slej, morda ne 
nujno v prvem letniku, ampak veliko kasneje 
pa tudi ne, morajo imeti študentje v mislih, 
da se morajo v tem preizkusiti, navsezadnje 
že zavoljo radovednosti. Treba je preveriti, 
ali je novinarstvo to, kar si predstavljajo, in 
tudi ugotoviti, kakšna so dejanska pričako-
vanja medijskih hiš. Gre za kemijo, ki jo je 
treba nujno obojestransko preizkusiti. Tako 
študent vidi, ali je novinarstvo res zanj in ali 
je določen tip medija zanj boljši kot kateri 
drug. Po drugi strani pa tudi uredništvo vidi, 
da je v mladem človeku potencial, da nanj 
velja računati. 

Praksa ima zato kar pomembno 
vlogo, kajne?
Včasih smo se spraševali, zakaj potrebujemo 
toliko teoretične komunikologije in drugih 
družboslovnih ved, zdaj pa z nekoliko več 
distance vidim veliko več smisla v tem. Pri 
nas je manjkalo prakse, danes pa je razmerje 
med teorijo in prakso boljše. Znanje je tisto, 
ki novinarje dela drugačne od ostalih piscev.

Potem ugotoviš, da je širša 
razgledanost res pomembna, da si 
lahko kritičen do družbe. 
Tako, in pa da znaš stvari umeščati in jih 
povezovati. Neko konkretno stvar lahko 
čisto dobro in utemeljeno obdelaš, ni pa 
nujno, da jo boš pojutrišnjem znal uvrstiti 
v širši kontekst, v družbeno dogajanje v 
mednarodnem, morda celo globalnem 
kontekstu. Temu primerno veliko je tudi 
tveganje, da bo tvoje poročanje na neki točki 
postalo pomanjkljivo oziroma celo napačno. 
Bolj ko si razgledan, več kot veš in znaš, 
boljše izhodišče imaš za to, da boš dober. 

Na ta način lahko informacije tudi 
boljše podajaš svojemu občinstvu.
Zagotovo. 

Pa bi rekli, da je to eno glavnih 
poslanstev novinarjev?
Seveda – da so informacije natančne, 
umestne, da so posredovane na način, ki ga 
medij zahteva. In pa da so relevantne. To se 
mi včasih zdi zelo problematično. Danes v 
poplavi informacij, ki jih dobivamo iz tisoč in 
enega možnega kanala, uporabnik, če obsta-
ja nek povprečen uporabnik, ne zna nujno 
ločevati med oglasnim sporočilom, zavaja-
jočim sporočilom ter novinarsko, tehtno in 
relevantno vsebino. Če je naš kanal družbeno 
omrežje, iz katerega navsezadnje dobivamo 
ogromen del informacij, se v šestih urah 
zvrsti ogromno oglasnih, zasebnih, čustve-
nih, prijateljskih in novinarskih sporočil. Težko 
je ločiti, katera so tista, ki bodo naši družbi 
nastavila pravo ogledalo.

Se vam zdijo problematični tudi 
algoritmi, saj posamezniku pokažejo 
samo tisto, kar ga zanima? Tako smo 
avtomatično izolirani od informacij, 
ki bi jih morda potrebovali, pa zanje 
sploh ne vemo. 
Tako je, sporočila so tudi čedalje bolj omejena. 
Omrežja so lahko zelo privlačna, tudi mediji 
jih moramo znati zdravo vgraditi v svoj način 
funkcioniranja. Dobro se je zavedati, kaj z 
nami počnejo algoritmi: kaj nam posredujejo, 
po kakšnem ključu in predvsem s kakšnim 
namenom. Ti nameni so lahko diametralno 
nasprotni od novinarskih načel in profesional-
nih standardov. Če je vodilo novinarstva druž-
beno dobro, javno poslanstvo (vsak novinar 
ima, hočeš nočeš, javno poslanstvo), je lahko 
to svetlobna leta od Facebookovih algoritmov. 
In njihovi nameni so lahko res daleč od teh, ki 
veljajo za novinarstvo. 

Botrstvo je projekt, namenjen 
izboljšanju kakovosti življenja 
otrok in mladostnikov, ki prihajajo 
iz materialno in socialno šibkejših 
okolij. Pri projektu Val 202 z Zvezo 
prijateljev mladine Moste - Polje 
uspešno sodeluje že nekaj let, s 
pomočjo vašega poročanja je zveza 
zbrala ogromno denarja. Na takih 
konkretnih primerih se vidi, da 
vendarle ni tako utopično misliti, da 
novinarji spreminjamo svet?
Tega nikoli nisem in še danes ne želim razu-
meti kot utopijo. Marsikdaj marsikdo navaja, 
da je spreminjanje sveta samo še utopija in 
idealizem, vendar ni. Ne glede na vse dober 
novinar, dobro novinarstvo in dober medij še 
vedno sooblikujejo družbo. Predvsem tako, da 

ji postavljajo zrcalo, v katerem se odločevalci 
prepoznajo, in tako, da se daje težo stvarem, 
ki si to težo zaslužijo. Seveda tudi družbenim 
težavam. Včasih se je treba na posame-
znih segmentih angažirati tudi z razlogom, 
argumentacijo, da bomo na ta način poskušali 
zagotoviti vsaj enako dober, če ne boljši svet 
v prihodnosti. Včasih je dovolj že to, da ga ne 
bomo še dodatno zavozili. 

Dobri novinarji so torej tisti, ki bodo 
spreminjali svet. Pa vendar ni tako 
lahko postati dober novinar.
Mladi si včasih rečejo: »Evo, doštudiral sem, to 
je to.« Ampak danes končati študij ni več tak 
gromozanski bavbav. Tudi psihološko je bilo 
študij drugače končati v 90. letih, saj je bilo 
vse skupaj vsaj videti zahtevnejše. Nočem biti 
krivičen do obstoječega sistema študija, am-
pak dejstvo je, da če se mladi sami ne zbudijo 
… Vedno pravim, da če ne brcneš, žoga ne 
odleti. Ne odleti. In takšen princip je bil, že ko 
sem jaz začel delati. Če se ne bi iz gole rado-
vednosti prijavil na tisto presneto avdicijo, ker 
me je zanimalo, kako to izgleda pa koga vse 
bom tam srečal, se verjetno ne bi zgodilo, kar 
se je, in ne bi bil, kjer sem. Malo več korajže, 
malo več odprtosti in, ja, tudi vztrajnosti. 

Marsikdo pravi, da je danes težje 
dobiti zaposlitev, sploh v novinarstvu. 
Se strinjate?
Res je, da se je včasih službo hitreje dobilo, 
pa še to je posplošitev. So tudi primeri, ko so 
ljudje danes prišli na trg dela, pa so po dveh, 
treh letih dela v mediju dobili redno službo. Pa 
ne zato, ker bi se zgodil galaktični čudež, am-
pak zato, ker so tudi sami v pravem trenutku 
pristopili in bili pripravljeni sprejeti izziv, ki je 
bil prednje postavljen.

...

Preostanek intervjuja si lahko preberete na 
spletu: www.fdv.uni-lj.si

Kaya Kamenarič

MIRkO ŠTulAR
je diplomiral leta 2001.
Je univerzitetni diplomirani francist 
in novinar.

Zaposlitev: odgovorni urednik Vala 
202.
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NOVINARSTVO

pred desetletjem se je na takrat šele leto dni 
starem omrežju Youtube sVetu prVič predstaVi-
la bree. šestnajst let staro dekle z VzdeVkom 
lonelYgirl15 je pričelo objaVljati Videoposnetke, 
V katerih se je uporabnikom hitro prikupilo z izpo-
Vedmi o žiVljenju V manjšem in po njenih besedah 
dolgočasnem ameriškem mestecu. 

Njeni posnetki so hitro dosegli vrtoglavo število ogledov, osam-
ljeno dekle pa je postalo ena izmed prvih spletnih videozvezdnic z 
množico rednih gledalcev. Vendar niti Bree, niti njen prijatelj Dani-
el, ki je bil pogosta tema njenih izpovedi, niti njeni z vero obsedeni 
starši v resnici niso obstajali. Bree je bila najeta igralka, zgodbe 
pa je ustvarjala majhna ekipa scenaristov. Ko je časopis LA Times 
razkril, da je vse skupaj potegavščina, je izpuhtel tudi del privlač-
nosti spletne telenovele, ki je temeljila na predpostavki, da je Bree 
dejanska oseba z resničnimi tegobami.

Ta zgodba nam lahko o vlogi ter pomenu »novih« in »starih« medijev 
pove več, kot se zdi na prvi pogled. Kljub omejitvam in težavam, s 
katerimi je že od začetkov profesionalizacije soočeno novinarstvo, je 
ta poklic skozi dvajseto stoletje vzpostavil norme, ki naj bi jih spoš-
toval vsak novinar, vreden tega naziva. Med njimi so tudi preverjanje 
informacij in virov, občutek za resnicoljubnost ter odgovornost do 
javnosti. Čeprav se teh norm, podobno kot v drugih poklicih, ne držijo 
vsi novinarji, njihovo nespoštovanje javnost še zmeraj dojema kot 
neprimerno in nedovoljeno. Prav zato senzacionalistično medijsko 
napihovanje zgodb in manipuliranje spremljamo z ogorčenjem, čeprav 
takšne zgodbe pogosto pišejo ljudje, ki nimajo niti primerne izobrazbe 
niti niso člani reprezentativnih stanovskih organizacij.
S krepitvijo spletnih medijev in prihodom družbenih omrežij se je 
odprl prostor za drugačne poglede, nove oblike političnega organizi-
ranja in – pogosto povsem upravičeno – kritiko tradicionalnih množič-
nih medijev. A ta svoboda je prinesla tudi povsem neregulirano okolje 
za vrsto nepreverjenih in celo izmišljenih informacij ter teorij zarot. V 
zadnjih letih se je tako ločnica med resnico in dezinformacijami pričela 
raztapljati. Predvsem v povezavi s politiko številni komentatorji pišejo 
o dobi postresničnosti, v kateri so dejstva in fikcija prepleteni.

Ekstremen primer je nedvomno Donald Trump, ki je med predse-
dniško kandidaturo pogosto trdil, da nekaterih stvari nikoli ni izrekel, 
čeprav jih je. Že res, da politiki včasih lažejo, ampak analize so poka-
zale, da je Trump na veliko lagal ves čas. Ko so tradicionalni mediji laži 
izpostavili, jih je obtožil, da so se zarotili proti njemu.

Zakaj je Trumpu vseeno verjelo toliko ljudi? Poleg popolnega neza-
upanja v obstoječe politične elite del odgovora nudijo tudi številni 
spletni mediji radikalne desnice, ki so ponavljali Trumpove laži in si 
izmišljevali še večje. Največkrat deljena politična novica na omrežju 
Facebook, ki je bila objavljena prav v enem takšnih medijev, je oznani-
la, da je papež Frančišek šokiral svet in za predsednika podprl Trumpa. 
Uganete, ali ga je zares?

To ne pomeni niti, da so v resničnost zgodbe verjeli vsi bralci, niti, 
da je vanjo verjela večina. A internet je bil v času zadnje ameriške 
volilne kampanje tako preplavljen s fabrikacijami, da so nepreverjene 
informacije prevladovale. In pogosto je dovolj zasejati seme dvoma, 
da se razmerja političnih moči spremenijo. Pogost nasvet, naj bralec 
informacije kritično ovrednoti še z drugimi mediji, je postal vprašljiv, 
saj so z velikim porastom uporabe interneta številna pravila padla. 
Fabriciranje zgodb in celotnih medijev je postalo preprosto in siste-
matično, kvantiteta (informacij in medijev) pa ne prinaša tudi kvalitete 
(vsebin). Tako Clintonova kot posebej Trump sta v kampanji na primer 
uporabljala armado fiktivnih uporabnikov, ki so na omrežju Twitter 
objavljali generična sporočila v njuno podporo. Poplavo izmišljotin na 
internetu smo z begunsko krizo lahko spremljali tudi na tej strani luže.

Kritiki medijskega sistema smo soočeni s protislovjem, saj moramo 
vztrajno zagovarjati nadaljnji obstoj profesionalnega novinarstva kot 
branika kakovostnih in preverjenih informacij. Alternative so bistveno 
slabše ali pa predpostavljajo posameznike z veliko znanja, raziskoval-
nega čuta in predvsem časa – takih uporabnikov pa ni veliko. Situacija 
je paradoksalna tudi zato, ker spremljamo osiromašenje kakovostnega 
novinarstva prav v času, ko bi ga zaradi kompleksnosti sveta, v kate-
rem živimo, najbolj potrebovali. Kako zagotoviti ustrezne sistemske 
razmere za njegovo preživetje, zato postaja osrednje politično vpraša-
nje, ki bi moralo zanimati ne le državljane, temveč tudi politike. Vsaj če 
hočemo še naprej živeti v demokratičnih družbah.

Doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Prispevek je bil prvotno objavljen v časniku Večer.

zakaj je papež Frančišek 
za predsednika zdA 
podprl donalda
Trumpa?
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Študentom, ki se podajajo v novinarske vode, bi priporočila čim več zanimanja za vse, kar nas obdaja. Želim si, 
da bi bilo znanje bolj cenjena vrednota in da poudarjanje pomena znanja, vedenja in razumevanja ne bi bilo le 
papirnata floskula. Želim si, da bi se novinarji že v študijskih letih zavedali svoje izjemne odgovornosti za razvoj 
družbe in odgovornosti za svoje delo. Poklicna merila in novinarska etika niso le črke na papirju. In želim si, da bi 
k nam, na naša vrata, trkali mladi, ki jih zanima javna televizija, njena vloga v družbi, njene neskončne kreativne 
priložnosti in, seveda, njena prihodnost.

MANICA JANEžIč AMbROžIč z RTV SlOVENIJA O SOdElOVANJu:

ŠTudENTSkO dRuŠTVO

DRUŠTVO ŠTUDENTOV NOVINARSTVA 
FEJS SLOVENIJA
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija je mlajša sekcija 
Društva novinarjev Slovenije, ki združuje študente novinarstva 
in vse ostale, ki jih novinarstvo na tak ali drugačen način zanima. 
Društvo je namenjeno predvsem medsebojnemu sodelovanju 
študentov, ki bodo nekega dne verjetno sodelovali tudi na svoji 
karierni poti. Četudi nam fakulteta ponuja ogromno znanja, nas 
radovedneže, kakršni novinarji smo, zanima tisoč in ena stvar, 
ki je študijski program ne pokrije vedno. Prav zato organizira-
mo različne okrogle mize, predavanja in delavnice na teme, ki 
študente zanimajo. Preteklo študijsko leto smo organizirali No-
vinarske dneve, kjer smo spoznavali vse od preiskovalnega in 
popotniškega novinarstva pa do podkastov in striparstva. De-
lavnice in predavanja so vodili tako slovenski kot tuji priznani 
strokovnjaki. Društvo predstavlja prostor, kjer ima vsak možnost 
izraziti svoje mnenje in želje, s skupnimi močmi pa jih skušamo 
tudi uresničiti. Glavni projekt FEJS-a (kot mu pravimo člani) je 
ustvarjanje lastnega časopisa Klin, ki nastaja že vse od leta 2001, 
izide pa povprečno štirikrat letno. Kot bodočim novinarjem nam 
izdajanje časopisa veliko pomeni, saj tako pridobljeno znanje 
lahko preizkusimo v praksi. Pisanje za Klin študentom omogoča 
tudi lažji vstop na trg dela, saj medijske hiše (bodoči deloda-
jalci) prejmejo izvod časopisa. Društvo je le eden od satelitov 
mednarodne FEJS skupnosti, ki ima svoje podružnice po vsej 
Evropi. Vsako leto se tako člani udeležijo vsaj dveh dogodkov 
v tujini. Lani smo obiskali Moskvo in Krakov, trenutno pa smo v 
pričakovanju obiska Nizozemske in Belgije. Vljudno vabljeni vsi 
radovedneži, ki radi pišete, govorite, snemate ali pa se preprosto 
radi družite!

Kontakt: fdv.fejs@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/DrustvoStudentovNovinarstvaFejs
Časopis študentov novinarstva: spletniklin.si

(Fotografija FEJS)
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OBRAMBOSLOVJE

Aleš Mišmaš je diplomant in magister obram-
boslovja. Je generalni direktor direktorata za 
obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo 
RS. Pravi, da gre zasluga za ta položaj vsem 
študijskim priložnostim in priložnostim, ki jih 
je dobil na ministrstvu. Njegova filozofija je 
vedno bila, da se je angažiral pri najzahtev-
nejših in nepriljubljenih nalogah, to pa mu je 
odpiralo vrata na karierni poti.

Kako vas je zaznamovala Fakulteta za 
družbene vede?
Najprej bi se rad zahvalil za povabilo na intervju, 
ker me je potegnil nazaj v čas, ko sem bil na 
fakulteti, to je bilo namreč pred 25 leti, hkrati me 
je tudi spomnil, kako hitro mine čas. Študentski 
časi so zagotovo zelo pomemben korak na 
življenjski poti. Predstavljajo zaključek izobraže-

vanja, naslednji korak pa je kariera, ko je treba 
začeti živeti resno in sprejemati odgovorne 
življenjske odločitve. Če pogledam nazaj, so 
bili občutki in izkušnje s FDV vedno pozitivni, 
rečem lahko, da sem iz tega obdobja ogromno 
odnesel, predvsem strokovne temelje za delo 
naprej. Imel sem srečo, da sem že zgodaj vedel, 
da me zanima področje obrambe. Tako sem se 
vpisal na FDV in potem po zaključenem študiju 
tudi karierno pot nadaljeval v tej smeri, torej na 
področju obrambe, vojske in varnosti. Še vedno 
imam v glavi nekaj dobrih občutkov in izkušenj 
od profesorjev, ki smo si jih še posebej zapom-
nili, npr. prof. Južnič, prof. Grizold, prof. Malešič, 
prof. Jelušič, prof. Žabkar itd. Nasploh lahko 
rečem za vse profesorje, da so mi pomagali pri 
oblikovanju strokovnih podlag, ki sem jih potem 
z delom še nadgrajeval.

Načela sva že temo nekaterih pred-
nosti študija na FDV, zato me zanima, 
katere kompetence oziroma znanja 
vam je dala fakulteta; kako je študij na 
njej pripomogel k vaši karierni poti?
Zagotovo ti na prvem mestu fakulteta da 
teoretično podlago, torej splošna znanja s 
področja, ki ga študiraš. Prva stvar, ki jo ugo-
toviš takoj, ko greš v službo, pa je, da obstaja 
ogromno stvari, ki jih še ne poznaš, in se ti nek 
drug način učenja takrat šele začne. Obram-
boslovje na FDV je bila edina smer v Sloveniji, 
ki ti je lahko dala tovrstna znanja. Smer je 
bila širša kot le strogo vojaška, na nekaterih 
področjih je bila splošno družboslovna, kot npr. 
polemologija pri prof. Jelušič, kjer smo razp-
ravljali tudi o določenih družbenih konceptih, 
ki so zelo pomembni. Ena izmed stvari, ki sem 
jih spoznal, ko sem prišel v službo, je bila ta, da 
se na fakulteti veliko naučiš, ampak naučiš se 
samo toliko, kolikor sam vložiš v študij. Če bi 
imel priložnost še enkrat iti nazaj, bi poskušal 
narediti še več. Ko sem začel svojo karierno pot 
na Ministrstvu za obrambo kot pripravnik, mi je 
izredno pomagalo to, da sem imel ključne pod-
lage. Za vsa področja, ki jih na fakulteti spoznaš 

»čE POglEdAM NAzAJ, SO bIlI ObčuTkI IN 
IzkuŠNJE S FdV VEdNO POzITIVNI, REčEM 
lAHkO, dA SEM Iz TEgA  ObdObJA OgROMNO 
OdNESEl, PREdVSEM STROkOVNE TEMElJE 
zA dElO NAPREJ.«
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samo delno, npr. NATO, EU in nekatera druga, 
pa sem moral potem z delom pridobiti izkušnje 
in dodatna znanja, ki so potrebna za delo. Kar 
se tiče kompetenc, lahko rečem, da ti fakulteta 
da teoretična znanja, kompetence pa se razvi-
jajo skozi delo. Sposobnost samostojnega dela, 
analitično razmišljanje izven standardnih okvi-
rov, to je tisto, kar ti da študentska izkušnja. Pri 
izdelavi seminarskih nalog oziroma diplomske-
ga dela si prisiljen v to, da sam nekaj narediš. Mi 
smo hodili raziskovat še v knjižnico, danes pa 
praktično vse podatke dobiš na internetu.

Ste v času študija morda pogrešali več 
praktičnega dela, bi morda obiskali 
kakšno institucijo več?
V času mojega študija ni bilo toliko sodelovanja 
z vojsko oziroma Ministrstvom za obrambo, 
imeli smo nekaj obiskov, nismo pa bili že v času 
študija bolj seznanjeni z nekaterimi nalogami, ki 
bi jih opravljali pri delu. Obstajale so štipen-
dije, ampak so bile bolj namenjen tistim, ki so 
potem nadaljevali kariero v vojski kot častniki. 
Moja generacija obramboslovcev pa je imela 
priložnost, da smo se zelo povezali med seboj, 
tudi izven študija, in s tem se gradi mreža, ki 
v mojem primeru še vedno obstaja. Večkrat 
se zgodi, da svoje študijske kolege srečam še 
danes, naj bo to na ministrstvu ali pa kje drugje. 
To zvezo z ožjo skupino bivših sošolcev se mi 
zdi smiselno vzdrževati, da ostanemo v stikih, 
opravimo kakšno konceptualno debato itd.

Nam opišete svojo karierno pot do 
poklica, ki ga opravljate danes?
Kot že rečeno, sem imel srečo, da sem že v 
srednji šoli vedel, kaj me zanima, in sem se 
v času študija skušal skoncentrirati na to, da 
bom od študija čim več odnesel. Med študijem 
sem opravljal različna dela preko študentskega 
servisa, predvsem na področju informatike, 
kjer sem se ukvarjal z informacijskimi sistemi, 
grafičnim oblikovanjem itd. Pred  dvajsetimi 
leti je bilo namreč to področje manj razvito, kot 
je danes, je bil pa to tudi eden izmed razlogov, 
zakaj sem za temo diplomskega dela izbral 
strateško informacijsko vojskovanje, kar bi 
danes poimenovali kibernetsko bojevanje. 
Zelo zanimivo je gledati nazaj, koliko stvari se 
je v praksi realiziralo in bo pomembnih tudi za 
naprej. Po diplomi sem vedel, da si bom želel 
še naprej študirati na tem področju, zato sem 
denar, ki sem ga zaslužil s študentskim delom, 
vložil v podiplomski študij obramboslovja. 
Takoj ko sem prišel na magistrski študij, je bila 
vidna razlika. Če res želiš delati oziroma se 
izobraževati v tej smeri, takoj dobiš dodatno 
motivacijo, skupine študentov so manjše, 
zato se tudi profesorji še bolj angažirajo in ti 
pomagajo. Leta, ko sem delal magisterij, so bila 
res odlična. Študenti, ki smo odšli na magisterij, 
smo se odločili, da bomo skupaj pripravljali 
različne raziskovalne naloge, vzeli smo si 

proste vikende in skupaj raziskovali, na koncu 
je nastala zelo tesna mreža. Po študiju sem 
imel možnost, da sem se zaposlil na Ministrstvu 
za obrambo. V tistem času je bilo še obvezno 
služenje vojaškega roka, tako sem šel delat šolo 
za častnike vojnih enot, po zaključku obve-
znega služenja pa sem pričel na Ministrstvu za 
obrambo kot pripravnik. Začel sem na najnižji 
ravni in sem hitro ugotovil, da mi manjka veliko 
kompetenc oziroma dodatnega znanja, imel 
pa sem dobro teoretično podlago. V praksi so 
stvari malce drugačne, tisto, kar se na fakulteti 
teoretično naučiš, moraš potem spraviti v 
prakso. Delo, ki sem ga začel opravljati, je bilo 
po naravi zelo mednarodno naravnano. Na 
začetku smo videli, da moramo storiti več na 
področju tujih jezikov, pa tudi nekih konceptov, 
ki jih imajo druge države. Odpre se področje 
dela, kjer lahko ogromno odneseš, če si prip-
ravljen delati. Moja filozofija je bila, da sem se 
angažiral pri nalogah, ki so bile najzahtevnejše 
ali nepriljubljene, to pa mi je vedno odpiralo 
različna vrata na karierni poti. Tako sem posto-
pno napredoval na vedno zahtevnejša delovna 
mesta, tudi na prvo vodstveno funkcijo, in sicer 
vodje oddelka za planiranje. Imel sem možnost, 
da sem svojo strokovno kariero gradil praktično 
do sedaj, ko sem dosegel tudi najvišji možni 
položaj v državni upravi, to je generalni direktor 
nekega področja. Zasluga za to gre zagotovo 
vsem študijskim priložnostim in tistim, ki sem 
jih dobil na karierni poti na ministrstvu.

Kakšno pa je bilo vaše obštudijsko živ-
ljenje, verjetno so že takrat na fakulteti 
delovala nekatera društva?
V študentska društva nisem bil nikoli uradno 
vključen, sem pa izkoristil vse stvari, ki sodijo k 
študiju, se pravi študentske zabave, neformal-
na druženja s sošolci. S podporo profesorjev 
smo se organizirali in obiskali vojaško bazo 
v Avianu, kar je bila zelo zanimiva izkušnja. 
Naša generacija obramboslovcev je bila edina 
generacija, ki si je kot absolventski izlet orga-
nizirala pot v ZDA. To je bilo leta 1999, se pravi 
pred 11. 9., tako da so bila takrat še odprta 
vrata v številne institucije vojske in obrambe, 
ogledali smo si npr. Pentagon in pa različne 
vojaške baze v ZDA. Absolventski izlet , ki je 
bil zelo strokovno naravnan, smo organizirali 
sami, ker smo bili kot ekipa zelo močni in po-
vezani. Obštudijsko življenje pa sem izkoriščal 
tudi za študentsko delo in šport ter potovanja, 
kar me je vedno zanimalo. Ko si študent, vse 
te zadeve načrtuješ financam primerno, po-
skusiš pa izkoristiti vse obštudijske priložnosti, 
saj ti na koncu zelo koristijo.

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki; 
imate morda kakšen nasvet za študen-
te naše fakultete?
Vidi se, da se je od leta 2014, torej z začet-
kom ukrajinske krize, varnostno razmerje v 

Evropi močno spremenilo oziroma pos-
labšalo in nedvomno je to celotni evropski 
oziroma evroatlantski prostor opomnilo, da 
je potrebno na področju varnosti storiti več. 
Tem spremembam se mora prilagoditi tudi 
obrambni sistem Republike Slovenije. Drugi 
vidik, ki je specifičen za Slovenijo, pa je, da se 
vseh teh sprememb ne zavedamo. Zdi se mi, 
da se vidik pomembnosti vojske, obrambe, 
varnosti, NATA, kaj sploh pomeni nacionalna 
varnost itd., sploh ne izpostavlja. Precej-
šen del prebivalstva meni, da je Slovenija v 
nekakšnem varnostnem mehurčku in da se ji 
ne more nič zgoditi. Slovenija je dejansko ena 
izmed varnih držav, vseeno pa se lahko vse 
grožnje hitro dotaknejo naših meja. K temu, 
ko je Republika Slovenija postala suverena 
in samostojna država, pa sodi tudi odgovor-
nost, da se dostojno vedemo v mednarodni 
skupnosti in prispevamo k stabilizaciji tistih 
območji, kjer krize nastajajo oziroma obstaja-
jo. Prizadevamo si, da bi javnost prepoznala 
pomen varnosti in obrambe, predvsem sedaj, 
ko so se varnostne razmere spremenile in 
poslabšale. Naslednji vidik, ki je zelo pomem-
ben, pa je, da se globalno geopolitika zelo 
spreminja, nastajajo nove velesile. Videti je, 
da se – kot posledica evropske gospodarske 
in finančne krize – znotraj Evrope spreminjajo 
politični poli in da se znotraj tradicionalnih 
zavezništev pojavljajo določena vprašanja, ki 
v preteklosti niso obstajala. Nekateri manjši 
akterji uporabljajo asimetrične oblike delova-
nja, da dosežejo svoje cilje. Zalo pomembno 
je, da razumemo geopolitične trende, ki se 
pojavljajo v svetu, in da se znamo kot suvere-
na država opredeliti, kam sodimo. Omeniti je 
potrebno tudi tehnološki vidik varnosti. Teh-
nologija, ne samo informacijska, se zelo hitro 
razvija, kar ima izjemno pomemben vpliv na 
varnost, tako da se moramo tudi kot stroka 
temu ustrezno prilagajati. 

...

Preostanek intervjuja si lahko preberete na 
spletu: www.fdv.uni-lj.si

Kristjan Kos

AlEŠ MIŠMAŠ
je diplomiral leta 1991 in magistriral 
leta 2005. 
Je univerzitetni diplomirani politolog 
in magister znanosti.

Zaposlitev: generalni direktor 
direktorata za obrambno politiko na 
Ministrstvu za obrambo.
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obrambosloVje je študij, ki široko obraVnaVa 
kompleksno problematiko nacionalne in 
mednarodne Varnosti ter obrambe. 

Živimo v okolju, kjer se pojavlja veliko groženj na ravni 
posameznika, države in mednarodne skupnosti. Tako se 
študij osredotoča na ogrožajoče varnostne pojave in načine 
zoperstavljanja tem grožnjam. Posledično se obramboslovje 
vedno bolj poglobljeno ukvarja z oboroženimi konflikti in 
vojnami, naravnimi in drugimi nesrečami (požari, potresi, 
poplave, orkani, jedrske nesreče …), kibernetičnimi grožnjami, 
terorizmom, ekološkimi grožnjami, nekaterimi oblikami 
kriminala itd. Po drugi strani se študij obramboslovja 
ukvarja s koncepti in praksami odzivanja na navedene 
grožnje, kar vključuje delovanje različnih institucij iz sistema 
nacionalne varnosti (npr. oborožene sile, sile za zaščito in 
reševanje, policija, obveščevalne službe itd.) in mednarodnih 
varnostnih organizacij (OZN, NATO, EU in OVSE). Specifičnost 
obramboslovnega pristopa je tudi osredotočanje na številne 
dileme pri delovanju navedenih institucij. 

Obramboslovje se je po letih obstoja razvilo v spektralno širok študij, 
ki pa študentom vendarle podaja zelo konkretna znanja, ki omogočajo 
zaposlitev v širokem naboru varnostnih institucij. Diplomant 
obramboslovja na obeh stopnjah ima tako konceptualna in konkretna 
znanja o oboroženih konfliktih, varnostnih politikah, obrambnih 
in varnostnih sistemih, mednarodni varnosti, strategiji, mirovnih 
operacijah, kriznem menedžmentu, upravljanju in vodenju ob naravnih 
nesrečah, obveščevalni dejavnosti, terorizmu in protiterorizmu, 
oborožitvenih sistemih, kibernetskih operacijah, vojaški zgodovini, 
geografiji, ekonomiki itd. Tako ni presenetljivo, da so obramboslovci 
in obramboslovke vedno konkurenčen kader za zaposlovanje v 
nacionalnovarnostnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in 
reševanje, obveščevalne službe, policija, ministrstva za obrambo, 

Aktualni trendi 
na programu 
Obramboslovje

notranje zadeve in zunanje zadeve. Prav tako so konkurenčen kader 
za zaposlovanje v mednarodnih organizacijah, medijskih hišah, kjer 
še kako potrebujemo poznavalce varnosti, ter v gospodarstvu (še 
posebej v podjetjih, ki predstavljajo kritično infrastrukturo v RS in 
morajo posledično imeti strokovnjake za varnost in zaščito).

S prenovo študijskih programov na FDV smo prevetrili tudi 
predmetnik na obeh stopnjah tega študija. Poudariti je treba, da 
smo preimenovali program na drugi stopnji v Obramboslovje 
in varnostne študije, s čimer kažemo na že zgoraj omenjeno 
spektralno širino študija in tudi ambicijo zaposlovanja na celotnem 
področju nacionalne in mednarodne varnosti. 

Primerjalno gledano, nekatere druge fakultete in države posnemajo 
zasnovo našega obramboslovnega študija: uvajajo predmete, ki 
jih pri nas predavamo že leta, se čudijo, da civilisti posedujejo tako 
specifična znanja o varnosti … Po drugi strani pa nam zavidajo 
visoko znanstveno uspešnost, ki se izkazuje z zelo kakovostnimi 
objavami profesorjev v globalnem merilu in njihovimi projekti.

Zelo pomembno je, da prenovljeni program obramboslovja prinaša 
možnost opravljanja prakse za študente na prvi in drugi stopnji. 
V ta namen je sklenjenih že več pogodb z različnimi državnimi, 
nedržavnimi in tudi mednarodnimi institucijami, ki so se obvezale 
sprejeti naše študente. S tem bomo približali študij praksi (ki je 
bistveno bolj zaprta kot na večini drugih področij, ki jih je mogoče 
študirati na FDV) in prakso študiju. Tisti, ki bodo želeli delati v 
mednarodni organizaciji že kot študenti, bodo to možnost imeli na 
študiju obramboslovja. 

Obramboslovje je tako postalo študij prihodnosti, ki ga lahko 
študirate že danes.

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

OBRAMBOSLOVJE
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Najširše mednarodno varnostno okolje zaznamujeta okrepljena nestabilnost ter nepredvidljivost politično-
varnostnih procesov in dogodkov. Zaradi globalnih varnostnih znanj, ki jih ponuja Fakulteta za družbene vede, se 
je v preteklosti pokazalo, da so njihovi diplomanti, mnogi sedaj tudi častniki Slovenske vojske, uspešni načrtovalci 
in izvajalci vojaških veščin, tako na taktični kakor tudi na strateški ravni Slovenske vojske. Ko se spojijo teoretična 
znanja diplomantov z znanji in veščinami vojaške profesije, je Slovenska vojska deležna visokih pohval tako doma 
kakor tudi v mednarodnem okolju. Skozi te pohvale so prepoznavni diplomanti FDV, ki svojo kariero nadaljujejo 
v vojaških vrstah.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
SLOVENSKA VOJSKA

ŠTudENTSkO dRuŠTVO
DŠOS — Društvo študentov obramboslovja 
Slovenije
Društvo študentov obramboslovja Slovenije ni le društvo, ki po-
vezuje študente obramboslovja, ampak je namenjeno vsem po-
sameznikom oz. študentom, ki jih zanima obramboslovna zna-
nost. Geslo društva »Držimo skupaj«, kot tudi logotip društva 
poudarjata pomembnost sodelovanja posameznikov na podro-
čju obramboslovne znanosti. Naj gre za člane obrambno-varno-
stnega sistema, interesente ali simpatizerje, skupaj držimo pri 
težnjah po ohranjanju nacionalne varnosti, slovenske kulturne, 
nacionalne in državne identitete ter suverenosti. Študentom fa-
kulteta ponudi zelo kakovostno teoretsko osnovo, pogosto pa 
se pojavi primanjkljaj na področju prakse, zato društvo poskrbi, 
da se teoretična znanja, pridobljena na predavanjih, aplicirajo 
na prakso. Tako pogosto skupaj s Katedro za obramboslovje, 
Študentskim svetom FDV, Študentsko organizacijo FDV ali pa 
katerim drugim društvom na fakulteti organiziramo okrogle 
mize, kjer lahko študentje uporabijo svojo teoretsko podlago. V 
lanskem študijskem letu smo skupaj s Katedro za obramboslov-

je organizirali ogled letalske vojaške baze Aviano v Italiji. Člani društva se prav tako zavedamo pomembnosti zaposlovanja mladih ob-
ramboslovcev, tako vsako leto pomagamo pri organizaciji projekta Zaposlitveni most, ki ga organizira Študentski svet FDV. Za vsakega 
študenta je zelo pomembno, da se med študijem tudi sprosti. Vsako leto tako organiziramo tradicionalno obramboslovsko veselico, 
paintball turnirje, zdaj že tradicionalno pa vsa društva na fakulteti skupaj s Študentsko organizacijo FDV organiziramo meddruštve-
na druženja, kjer se povežemo študentje različnih smeri in spletemo nova prijateljstva. Mlajše kolege še pozivamo, naj se v primeru 
kakršnegakoli problema obrnejo na člane društva ali pa tutorje, ki vam bomo z veseljem pomagali.

Kontakt: info.dsos@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/dsos.ssads

(Fotografija DŠOS)
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POLITOLOGIJA — JAVNE POLITIKE IN UPRAVA

Tomaž Boh je univerzitetni diplomirani 
politolog in doktor znanosti, 
leta 2015 pa je bil imenovan za 
državnega sekretarja na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport. 
V času študija je ugotovil, da je 
potrebno povezovati nabor različnih 
znanj, saj mu je to kasneje koristilo 
na karierni poti, ko je pridobljeno 
znanje povezoval s prakso in na njem 
gradil. Študentom priporoča, da 
se obštudijsko udejstvujejo. Na ta 
način je sam pridobil organizacijske 
sposobnosti, sposobnosti improvizacije 

in hitrega reagiranja na probleme ter 
se predvsem naučil delati v skupini z 
različnimi ljudmi. 

Kako je potekala vaša pot od 
zaključka študija do danes?
Relativno gladko. Po diplomi (2000) 
sem se zaposlil na projektu 5. okvirnega 
programa Evropske komisije o primerjavi 
držav članic in tistih, ki so se pripravljale 
na vstop v EU, ki ga je v slovenskem delu 
koordinirala prof. dr. Danica Fink Hafner 
znotraj Centra za politološke raziskave na 
FDV. Po pol leta tega projekta sem začel 

opravljati delo mladega raziskovalca, ki 
sem ga opravljal še nadaljnja tri leta. Po 
zagovoru doktorata pa sem se zaposlil 
(zopet) na evropskem projektu (ERA-net 
projekt NORFACE) na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost (ARRS) in tam 
preživel skoraj štiri leta. Leta 2009 pa 
sem začel opravljati delo na ministrstvu, 
pristojnem za znanost, kot vodja sektorja 
za znanost, kjer sem bil do leta 2015, 
ko sem bil imenovan za državnega 
sekretarja, sedaj pa na istem ministrstvu 
opravljam delo generalnega direktorja 
direktorata za znanost.

Kaj vam je dal FDV?
Zagotovo diplomo. Vendar tudi bistveno 
več kot to. Trdno sem prepričan, da je 
študij družboslovja izjemno kompleksen in 
uporaben, če ga le jemljemo kot takšnega. 
Končna dodana vrednost je – podobno 
kot pri učenju tujega jezika – odvisna 
od posameznikovega truda in se je ne 
bi smelo meriti v številkah, temveč v 
uporabni vrednosti. Študiral sem v času, 
ko se je Slovenija vključevala v EU, in 

»TRdNO SEM PREPRIčAN, dA 
JE ŠTudIJ dRužbOSlOVJA 
IzJEMNO kOMPlEkSEN 
IN uPORAbEN, čE gA lE 
JEMlJEMO kOT TAkŠNEgA.«
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sem moral znati to dejstvo izkoristiti tako 
pri EU projektih kot pri študiju. Sedaj pa 
resnično delam to, s čimer sem se ukvarjal 
na podiplomski ravni: z oblikovanjem EU 
politik. In ta povezava med študijem in 
mojim sedanjim delom je resnična dodana 
vrednost. Poleg tega pa sem v letih na 
FDV odlično razvil svoj čut za organizacijo 
časa, sledenje rokom ter ločevanje 
med pomembnimi in nepomembnimi 
tematikami oz. nalogami. Med študijem 
smo zaradi obsežnosti materije morali 
ločevati študijsko gradivo, v katero se 
je bilo potrebno brezpogojno zakopati, 
in tisto, ki ga je zadostovalo predelati 
nekoliko bolj bežno. Treba je znati iz 
množice informacij izluščiti tiste, ki so 
res ključne, in tiste, ki so morda nekoliko 
manj pomembne. 

Kako je FDV prispeval k vašemu 
uspehu?
Z načinom dela; predvsem v podiplomski 
fazi študija se zelo jasno osredotočiš na 
cilj. Za to je bila v veliki meri zaslužna 
tudi moja mentorica, saj je vedela, kaj 
želi, in pri tem vztrajala. Tako kot tudi 
jaz sam. Vedel sem, kaj želim, in že v 
drugem letniku sem na fakulteto nehal 
hoditi po ocene. Hitro sem dojel, da je 
potrebno povezovati nabor različnih 
znanj, kar sem med študijem tudi počel 
in potem na karierni poti to znanje 

uporabljal v praksi ter na njem gradil. Je 
pa do tega spoznanja seveda potrebno 
priti individualno. 

Ste se tudi obštudijsko 
udejstvovali?
Ko sem študiral, na FDV ni bilo toliko 
društev. Sam sem vsa študijska leta pel v 
akademskem pevskem zboru, ki se mi je 
zdel res dobra kompilacija različnih ljudi 
in različnega razmišljanja. V njem je med 
50 in 60 ljudi, vsak s svojim področjem 
študija, zato ni bilo vprašanja, na katero 
vsaj eden izmed njih ne bi znal odgovoriti. 
Različni pogledi – naravoslovni, 
družboslovni – so mi resnično pokazali, 
da se da na vsako stvar gledati iz zelo 
različnih smeri, in če znaš te smeri 
združiti, si najbližje resnici, ki ti razširi 
obzorje. Pri zboru pa sem tudi pridobil 

organizacijske sposobnosti, sposobnosti 
improvizacije in hitrega reagiranja na 
probleme ter se predvsem naučil delati v 
skupini s toliko različnimi ljudmi. 

Kateri so novejši trendi v vaši 
stroki?
Področje raziskovalnih politik vedno 
bolj zaznamuje kompleksnost – preplet 
med globalnim in nacionalnim. Znanost 
je globalna, največ virov in zahtev po 
rezultatih pa seveda prihaja z nacionalne 
ravni. Evropski raziskovalni prostor in 

njegove specifike kompleksnost samo 
še povečujejo. V tem sistemu so pred 
novimi izzivi tudi institucije, tako država 
kot tudi raziskovalne organizacije. Ključno 
je razmerje do univerz in inštitutov, ki 
predstavljajo  avtonomen prostor, v 

katerega se ne sme posegati, a vendar 
z visoko družbeno odgovornostjo. In 
tudi v tem kontekstu vidim pomembno 
nalogo FDV v bližnji prihodnosti. Bližamo 
se namreč drugemu slovenskemu 
predsedovanju EU, za kar bodo potrebna 
tudi zelo specifična znanja in kadri. Bo 
FDV na te izzive ustrezno odgovoril in 
prispeval svoj delež k uspehu? 

Laura Koudela

TOMAž bOH
je diplomiral leta 2000
in doktoriral leta 2005.
Je univerzitetni diplomirani politolog 
in doktor znanosti.

Zaposlitev: generalni direktor 
direktorata za znanost na 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport.

FDV daje ustrezno znanje, ki ga lahko 
uporabiš ali pa ne. A vseeno morate 

študentje vedno zahtevati več. 
Več znanja!

“ “
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Vprašanja, kako je sprejeta neka odločiteV 
političnih odločeValceV, zakaj je bila 
sprejeta točno določena odločiteV in kako 
je odločiteV prenesena V dneVno deloVanje 
različnih institucij in V prakso, so Vprašanja, 
ki si jih ljudje pogosto postaVljajo. 

Razumevanje delovanja države in družbe, razumevanje 
oblikovanja različnih politik (gospodarske politike, 
okoljevarstvene politike, socialne politike, politike športa 
in drugih politik) ter odločanje o njih v številnih procesih 
in institucijah v državi, v občini ali v Evropski uniji je 
pomembno tako za posamezne ljudi kot tudi za nevladne 
organizacije in podjetja, saj se v teh procesih in institucijah 
razrešujejo oziroma urejajo različni družbeni in državni, tudi 
evropski in svetovni problemi. 

S študijem na programu Politologija – javne politike in uprava boste 
pridobili znanja, s katerimi boste lahko teoretsko utemeljeno in 
samostojno analitično odgovarjali na vprašanja, kot so na primer 
naslednja: Kaj vpliva na to, da so nekatere politične stranke uspešne 
pri preboju v parlament, druge pa ne? Zakaj je dogovarjanje o 
vladnih koalicijah težavno? Kateri so ključni družbeni in politični 
konflikti doma, kateri pa v okviru Evropske unije in v svetovnem 
merilu? Kako se oblikujejo politične alternativne rešitve družbenih 
problemov na lokalni in državni ravni ter v okviru Evropske unije in 
v svetovnem merilu? In kako učinkovite so (oziroma bi na podlagi 
znanstveno zasnovanega napovedovanja lahko bile) te rešitve v 
praksi? Kakšno vlogo pri reševanju družbenih problemov doma 
in širše imajo politiki, kakšno uradniki, nevladne organizacije, 
ekonomski interesi in kakšno posamezniki? 

S svojo strokovno opremljenostjo boste po študiju na programu 
Politologija – javne politike in uprava zmogli natančno 

Politologija 
je preverjeno 
uporabna

opredeljevati družbene in državne probleme ter iskati rešitev 
zanje, kar je izjemno pomembno tako v državnih, podjetniških kot 
nevladnih okoljih. Študij vam zagotavlja uveljavitev dolgoročne 
karierne želje na enem področju. Po drugi strani pa je glede na 
to, da v sodobnem svetu postaja pravilo, da ljudje v delovnem 
življenjskem obdobju zamenjajo več delovnih mest in tudi 
poklicnih karier, pomembno, da uspešno zaključen študij na 
programu Politologija – javne politike in uprava zagotavlja 
odlično osnovo za poklicne kariere tako v vladnih oziroma 
državnih ustanovah na nacionalni, lokalni in evropski ravni ter 
v medvladnih organizacijah kot tudi v podjetništvu, različne 
kariere v medijih, na področjih organizacije in vodenja političnih 
kampanj, lobiranja ter v vladnih in nevladnih analitičnih enotah. 
Ne nazadnje je uspešno zaključen študij tudi podlaga za karierno 
pot v znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo na univerzi.

Študijski program Politologija – javne politike in uprava je 
sodobno zasnovan in mednarodno utemeljen ter ponuja 
uravnotežen izbor temeljnih teoretskih in posebnih znanj, ki jih 
študenti med študijem uporabljajo za pripravo različnih analiz 
in predlaganje rešitev na raznolikih področjih. Vse to pa so 
glavne sestavine, ki so v današnjem svetu potrebne za končno 
oblikovanje politik ter za odločanje na različnih ravneh institucij, 
organizacij in podjetij.

Prof. dr. Danica Fink Hafner in prof. dr. Alenka Krašovec

POLITOLOGIJA — JAVNE POLITIKE IN UPRAVA
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Študente FDV vidimo kot kader zelo širokega spektra, prilagodljiv, učljiv in dojemljiv. Izjemno pomembno za delo 
v državni upravi je tudi poznavanje notranjega in zunanjega političnega prostora in lahko rečemo, da pri tem 
študentje FDV prednjačijo. Prav tako so močnejši pri javnem nastopanju oz. verbalnem izražanju.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
MINISTRSTVO ZA gOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOgIJO

ŠTudENTSkO dRuŠTVO

Društvo študentov politologije APJU — AgORA
Javna stvar in kakovost sta pojma, ki ju mora praksa brezpogojno 
združevati. Politologija je interdisciplinarna veda, ki posamezne 
discipline združuje med seboj v zdravem odmerku, da bi karseda 
dobro izoblikovala kakovostno politično in družbeno stanje. Društvo 
študentov politologije APJU Agora sledi kakovostnemu prakticiranju 
politoloških vsebin, podanih v literaturi in izobraževalnem procesu. 
V ta namen spodbuja odločnost, kritičnost, kreativnost in gotovost 
pri delovanju na politološkem parketu. Tega si prizadeva napraviti 
všečnega, udobnega in stabilnega za vse. V ta namen združuje in 
povezuje študente politologije (in drugih smeri) na Fakulteti za 
družbene vede z vsemi, ki izkazujejo interes za dvigovanje politične in 
upravne kulture, interes po boljšem družbenem stanju. Informirajmo 
in izobražujmo se med seboj, aktivirajmo se. Dejavnosti in aktivnosti 
društva potekajo po načelu »prijetno s koristnim«. Organiziramo 
okrogle mize, predavanja, na katerih gostimo profesorje, strokovnjake 
s posameznih področij. Pridobivamo dodatna znanja, informacije ter 
širimo obzorja in razgledanost. Povezujemo in navezujemo stike z 

društvi, klubi, organizacijami in gibanji ter skupaj sodelujemo pri organizaciji in izpeljavi projektov, dogodkov, ki predstavljajo naše 
interesno področje.

Kontakt: Denis Turk, denist970@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/Politološko-društvo-Agora-179728082163772

(Fotografija AGORA)
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POLITOLOGIJA — ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE

Mojca Grobelnik je diplomantka Fakultete 
za družbene vede. Diplomirala je na 
programu Politologija, na teoretsko-
analitski smeri. Zase pravi, da je bila kot 
študentka izredno pridna in delovna. 
“Analitičnost, način dela in razmišljanja, 
znanja, ki sem jih pridobila na fakulteti, 
so najpomembnejša orodja, ki jih 
vsakodnevno potrebujem in uporabljam,” 
pravi. Dodaja, da kot družboslovec nisi 
ozko usmerjen in da spoznavaš družbene 
procese v različnih konceptih, ki jih nato 
lahko sam nadgrajuješ.

Kako vas je zaznamovala Fakulteta 

za družbene vede?
Fakulteta me je oblikovala v osebo, 
kakršna sem danes. Dala mi je širino, 
zavedanje različnosti in nujnosti tega, 
da je vsak izmed nas del družbe, da ima 
vsak izmed nas svojo vlogo v družbi in 
odgovornost, ki jo mora s to družbeno 
vlogo prevzeti. Če znaš iz študija potegniti 
tisto, kar ti ponuja, lahko odneseš 
ogromno. Predavatelji so vrhunski in 
predani svojemu poslanstvu. Omogočijo ti 
drugačen pogled na svet.

Zakaj ste se odločili za študij na FDV?
Vedno sem bila bolj družboslovno kot pa 

naravoslovno usmerjena. Teta in stric sta 
delala v novinarstvu, tako da sem tudi 
jaz želela postati novinarka. Ko je umrla 
princesa Diana, se je začela gonja proti 
paparacem. Začela sem se spraševati, 
ali sem iz pravega testa, da bi vztrajno 
drezala v ljudi in iz njih vlekla informacije. 
Vedela sem, da želim na Fakulteto za 
družbene vede, zato sem enostavno 
pregledala predmetnike in izbrala 
program, ki se mi je zdel najatraktivnejši. 
Če bi lahko še enkrat izbirala, bi se 
odločila enako. 

Kakšna je bila vaša službena pot od 
diplome do danes? 
Po diplomi sem se ob delu vpisala na 
magistrski študij. Z Jonasom Žnidaršičem, 
Denisom Sarkićem, Janijem Severjem in 
Katjo Lenart smo ustanovili portal vest.si, 
saj smo želeli ustvariti popolnoma nov 
medij. Nato sem delala kot producentka 
in organizatorka na Info TV,  kasneje 
kot svetovalka pri Jankovićevi svetniški 
skupini na Mestni občini Ljubljana. Že 
kot študentka sem dr. Igorju Lukšiču 

»čE zNAŠ Iz ŠTudIJA 
POTEgNITI TISTO, kAR 
TI PONuJA, lAHkO 
OdNESEŠ OgROMNO.«
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pomagala kot demonstratorka in očitno 
je v meni videl potencial. Ko je postal 
minister, sem najprej skrbela za odnose 
z javnostmi, nato sem postala vodja 
njegovega kabineta. Po končanem 
mandatu sem zapustila ministrstvo in se 
podala v marketinške vode. Zaposlila sem 
se na agenciji ter najprej vodila projekte 
in odnose z javnostmi, kmalu pa sem 
zasedla direktorsko mesto. Pred tremi leti 
sem pričela z delom v podjetju Amicus. 
Trenutno vodim dva največja projekta z 
vetrno energijo v Sloveniji. Moja služba 
sedaj združuje marketing, poznavanje 
javne uprave, poznavanje delovanja 
ministrstev, vplivanje na javnost, skratka, 
je skupek vsega, kar sem do sedaj počela. 

Kaj ste med študijem počeli v 
prostem času?
Zvenelo bo smešno, toda ukvarjala sem 
se s statistiko. Ko smo na fakulteti začeli 
obravnavati metodologijo in krivulje 
v SPSS, so me popolnoma fascinirale. 
Analizirala sem slovensko javno mnenje 
ter kako lahko je manipulirati s podatki in 
raziskavami. Če raziskava nekaj dokaže, 
to javnost sprejme kot dejstvo. Vendar 
se da raziskavo vedno zmanipulirati tako, 

da so rezultati popolnoma absurdni. 
Poigravanju s podatki in vplivom, ki jih 
imajo spremenljivke druga na drugo, sem 
posvetila ogromno svojega prostega časa.
 
Kateri so najnovejši trendi v vaši stroki?
Vetrna energija je po svetu vseprisotna, 
je v porastu, Slovenija pa je s svojima 
dvema vetrnima elektrarnama na 
samem repu Evrope. V Evropi je vetrna 
energija že prehitela premog in je sedaj 
drugi najpomembnejši vir pridobivanja 
električne energije. Evropski parlament 
je odločil, da morajo države članice 
do leta 2030 doseči 32 % proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov. Zahvaljujoč 
tehnološkemu napredku in nižji ceni 
proizvodnje vetrna energija že predstavlja 

najcenejši način pridobivanja električne 
energije. Problem v Sloveniji je, da ni 
zadostne politične volje in interesa, da bi 
na tem področju naredili korak naprej. 

Družboslovje ima v javnem diskurzu 
včasih negativno konotacijo. Kaj 
menite o tem?
Družboslovje je znanost. Razumeti 
moramo, da tako kot pri naravoslovju 
tudi tukaj obstajajo določeni zakoni. 

Mogoče so drugačni, ampak obstajajo. 
Obstajajo koncepti in pravila, a se 
hitreje spreminjajo kot v naravoslovju. V 
družboslovju je bolj potrebna aktualizacija 

in aplikacija konceptov na pereče in 
aktualne družbene problematike. Študij 
družboslovja je resen študij. Gre za 
vsebine, ki imajo neposreden vpliv na 
ljudi in na nas kot družbo. Zavedati se 
moramo svoje odgovornosti in ravnati 
skladno z njo.

Eva Peserl

MOJCA 
gRObElNIk
je diplomirala leta 2006 in 
magistrirala leta 2016.
Je univerzitetna diplomirana 
politologinja in magistrica znanosti.

Zaposlitev: direktorica projektov v 
podjetju za marketing Amicus.

Imeti moraš drugačen pogled in videti 
tudi širšo sliko, zunaj svojih osebnih 

interesov. Pomembno je, da so v tvojem 
uvidu vsi udeleženci: lokalna skupnost, 

lokalna oblast, javnost.

“ “
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spomnim se obiska predstaVnikoV srednje 
rudarske šole. z zanosom so goVorili o 
rudarskem poklicu, o rastoči industriji, o 
Vlogi rudarstVa V družbi, da je praV imenitno 
biti rudar. 

To je bilo v osnovni šoli, v času socializma, ki je že zdrknil v 
gospodarsko, družbeno in politično krizo, ki mu je kasneje 
spodjedla legitimnost. Njihovo predstavitev smo spremljali 
z velikimi očmi, tudi zato, ker so zraven vrteli kratek video, 
kar je bilo za tisti čas nekaj zares posebnega. A čeprav 
nas šola v vlogi ideološkega aparata države ni opremila z 
zdravo distanco do vladajočih predstav, se nisem odzval 
klicu. Bržkone zaradi v generaciji mojih staršev razširjene 
krilatice: »Pojdi študirat, da ti ne bo treba delat.« V naslednjih 
desetletjih je nekoč ponosno vihrajoč prapor rudarstva 
obležal na prašnem kolovozu zgodovine. Najprej ga je 
spodnesel neoliberalizem in obračun s sindikati rudarjev v 
svetovnih kapitalističnih centrih. Prenos rudarske industrije na 
periferijo svetovnega kapitalističnega gospodarstva je zaostril 
razlaščanje staroselcev in poglobil odvisnost dežel tako 
imenovanega tretjega sveta od centra. Globalno segrevanje 
pa mu je napisalo poslednjo sodbo. Če želimo kot človeštvo 
preprečiti ekološko kataklizmo, moramo fosilna goriva pustiti 
v zemlji in popolnoma spremeniti način zadovoljevanja potreb 
po energiji. 

Marginalizacijo rudarske industrije sem spremljal kot študent na 
Fakulteti za družbene vede in kot profesionalni politolog ter ne 
kot rudar, ki je postal predmet disciplinarnih in bržkone precej 
dehumanizirajočih politik prezaposlovanja. Ne trdim, da je moja 
izkušnja boljša od izkušnje delavcev v propadlih industrijah. 
Boj proti izkoriščanju, odtujenosti, za eksistenco je izjemen vir 
vednosti in dostojanstva. A brez zadrege trdim, da daje študij 

Študij 
in kariera

na Fakulteti za družbene vede zmožnost širšega razumevanja 
družbenih in zgodovinskih procesov. Takšno širše razumevanje, 
ki ga dobimo skozi študij teoretskih vsebin, nam omogoči, 
da vzamemo trenutno vladajočim družbenim predstavam sij 
večnosti in nujnosti, da si zgradimo zdravo distanco do njih in 
da se podamo na pot reflektiranega življenja. Če predpostavke 
mišljenja in delovanja zgolj pasivno sprejemamo, bo naše 
življenje žalostno. Če jih aktivno, reflektirano in kolektivno 
gradimo, bo naše življenje radostno. 

Pri študiju ne gre za kariero, ampak za življenje. Če podvržemo 
življenje karieri, se nam hitro zgodi, da hodimo po poti 
brezsmiselnosti in odtujenosti ter da poganjamo do sočloveka, 
narave in sveta destruktivne prakse. Trenutno vladajoče 
družbene predstave seveda niso naklonjene študiju za življenje. 
Krilatico »Pojdi študirat, da ti ne bo treba delat« je zamenjala 
razširjena trditev, da smo danes preveč izobraženi. Zato 
na univerzah in fakultetah često hitimo dokazovat, da smo 
funkcionalni za trg dela in zanesljiv ideološki aparat države, ki 
kot šola na začetku tega sestavka pošilja na pot brez cilja.

Doc. dr. Andrej Kurnik
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Na Inštitutu za strateške rešitve (ISR) spodbujamo mednarodno povezovanje ter podpiramo trajnostni 
gospodarski in družbeni razvoj. Zavedamo se, da se svet spreminja in da je strateško povezovanje ključno za 
našo prihodnost. Zato se povezujemo tudi z diplomanti s Fakultete za družbene vede, s katerimi smo vedno 
imeli dobre izkušnje. Izobrazba, ki jo daje FDV, skupaj s pridobljenimi izkušnjami predstavlja dodano vrednost 
podjetju in našim naročnikom. ISR je zavezan razvoju novih idej, ki omogočajo hiter in učinkovit odziv na 
spremembe. Tudi v prihodnje si želimo, da bi skupaj z diplomanti FDV spodbujali razvoj podjetništva.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
INŠTITUT ZA STRATEŠKE REŠITVE

ŠTudENTSkO dRuŠTVO
Študentsko politološko društvo POLITUSS
Študentsko politološko društvo Polituss deluje od januarja 2001. Pri-
zadeva si za razvoj in širitev področja politične teorije ter oživljanje 
in spodbujanje kritične misli v sferi javnega. Kar v praksi pomeni, da 
teme, ki jih obravnavamo, niso zgolj politološke narave, ampak po-
segajo tudi na področja drugih znanj, na primer socioloških, psiho-
loških, zgodovinskih, ekonomskih in podobno. Prizadevamo si za kar 
se da širok spekter aktivnosti, ki jih v večini organiziramo na Fakulteti 
za družbene vede. Naše delovanje se deli na praktično in teoretsko; 
na teoretskem področju se ukvarjamo s koncepti hierarhije, pravic, 
ideologij, nadzorovanja, kaznovanja, demokracije, globalizacije, ne-
enakosti in z vsemi družbeno pogojenimi normami. Vse in še več nas-
lavljamo v okviru okroglih miz, pamfleta Kritik, filmskih večerov, bral-
nih krožkov, strokovnih ekskurzij ... Ideje pa zbiramo skozi sproščene 
dnevno-večerne debate, kjer lahko politologijo izkusimo v praksi.

Kontakt: polituss.press@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/kultcofdv

(Fotografija POLITUSS)
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SOCIOLOGIJA

Simona Rajšp je diplomirala iz 
sociologije, danes pa je zaposlena na 
direktoratu za družino na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. S ponosom pove, da 
ji je FDV dal splošen okvir in teoretsko 
znanje, s katerim je pridobila orodje za 
pojasnjevanje družbenih fenomenov. 
Študentom sporoča, da je za delo v 
stroki v prvi vrsti potrebno poglobljeno 
teoretsko znanje, hkrati pa morajo 
ostati odprti za različna mnenja in 
ideje. Če se temu pridružijo še splošna 
razgledanost, spremljanje aktualnih 

dogodkov ter povezovanje z različnimi 
ljudmi in organizacijami, karierni uspeh 
ne more izostati.

Kako je potekala vaša pot od 
zaključka študija do danes?
Po diplomi sem se odločila za študij 
na drugi stopnji. Zanimalo me je 
raziskovalno delo, kar sem nakazala 
predavateljem, in posledično so se 
odprle nekatere možnosti za delo. Po 
diplomi sem tako delala na Centru za 
raziskovanje javnega mnenja, kasneje 
pa sem prekarno delala na različnih 

projektih. Tak način dela mi je v začetku 
kariere morda ustrezal, danes pa si 
tovrstne negotovosti ne predstavljam 
več. V tem času sem tudi doktorirala 
in se potem zaposlila na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, na direktoratu za družino.

Kako vas je zaznamoval FDV?
S ponosom vedno povem, da mi 
je dal FDV res veliko. Predvsem v 
intelektualnem smislu: kot študentki 
družboslovja mi je dal splošen okvir 
in znanstveni aparat, teoretsko 
znanje, s katerim sem dobila orodje za 
pojasnjevanje družbenih fenomenov. 
Splošno prepričanje je, da se na FDV 
predava predvsem o zdravorazumskih 
stvareh oz. nekih splošnih dejstvih, ki 
jih vsi poznamo. No, to je tudi stereotip 
o družboslovju nasploh. Ko končaš 
študij na FDV, znaš ustrezno pojasniti 
in interpretirati različne družbene 
pojave, kot je na primer ta, zakaj 
najvišje pozicije v vseh sferah zasedajo 
v veliki meri moški; žensk na najvišjih 

»VSE žIVlJENJE SE MORAMO 
POVEzOVATI S čIM VEč 
lJudMI IN ORgANIzACIJAMI, 
dA OSTANEMO OdPRTI zA 
MNENJA IN IdEJE.«
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položajih je namreč zgolj okrog 20 %. 
Hitra interpretacija in zdrav razum bi 
narekovala, da je to zato, ker si moški 
pač bolj želijo vodstvenih pozicij, so 
bolj sposobni, ženske pa si nasprotno 
želijo manj zahtevnih služb, želijo biti 
več doma, vzgajati otroke ipd. Ko 
boste končali FDV, boste vedeli, kdaj 
ni pametno uporabljati zdrave pameti. 
Uporaba zdrave pameti ima namreč 
lahko pri pojasnjevanju družbenih 
fenomenov katastrofalne posledice. Zato 
pa potrebujemo družboslovje, ki nam 
pojasni, da seveda ni res, da so moški 
bolj primerni za reševanje sveta, ženske 
pa za peko potic. Da to ni naravna 
situacija in da so zanjo krivi različni 
družbeni dejavniki, stereotipi o spolnih 
vlogah, družbena neenakost itd., ki so 
privedli do tega. Kot družboslovci boste 
znali pogledati za nek družbeni pojav, 

znali boste razbrati in pojasniti, kaj se 
skriva zadaj, ter poiskati vzroke za to.

Po mojem mnenju je dodana vrednost 
FDV to, da študentom ne nudi zgolj 
študijskega prostora in študija ne jemlje 
zgolj kot izvedbo študijskega programa. 
Študij razume veliko širše. Jaz sem 
FDV doživela kot fakulteto, ki razume, 
da za mladostnika ni pomemben zgolj 
intelektualni razvoj. Zato se je vedno 
spodbujalo različne oblike delovanja 
izven študijskih obveznosti, spodbujalo 
se je različne oblike združevanja, 
aktivizma, družbene angažiranosti ipd.

Kako je FDV prispeval k vašemu 
kariernemu uspehu?
Dal mi je predvsem zelo širok nabor 
znanja in teorijo, kar dnevno uporabljam. 
Pomembna je tudi sposobnost 
analiziranja z različnih zornih kotov, 
z različnih perspektiv in upoštevanje 
različnih kontekstov. To mi pride pri 
mojem delu najbolj prav. Nerada dajem 
hitre odgovore. Vedno dogodek, stvar 
poskušam umestiti v družbeni kontekst 
in jo šele zatem interpretirati, kar lahko 

počnem zaradi teoretskega znanja, ki 
sem ga pridobila na FDV. 

Ste se tudi obštudijsko udejstvovali 
in kako je to oblikovalo vašo 
karierno pot?
Obštudijsko sem bila razmeroma aktivna, 
kar mi je zelo pomagalo. Na začetku sem 
bila aktivna predvsem na lokalni ravni, 
kasneje pa tudi v sociološkem društvu. 
Sčasoma so se začele organizacije 
in društva povezovati in njihovo delo 
prepletati, tako da smo se s kolegi 
redno srečevali na raznih dogodkih 
in pri projektih ter tako tvorili mrežo 
poznanstev. Široka socialna mreža je zelo 
pomembna na karierni poti. Vse življenje 
se moramo povezovati s čim več ljudmi 
in organizacijami, da ostanemo odprti za 
mnenja in ideje. 

Kaj se vam zdi pomembno pri 
izvedbi študijskega programa?
Dober družboslovec mora spremljati 
tudi aktualno dogajanje. Mislim, da 
bi se moralo določeno število ur v 
predavalnicah nameniti prav temu, 
torej diskusiji o aktualnih političnih oz. 
drugih dogodkih; pri tem bi seveda 
uporabili naučeno teorijo. Na ta način 
smo se tudi mi naučili izmenjave mnenj, 
konstruktivnega dialoga, prenosa teorije 
na praktično raven – to res ni nikoli 
stran vržen čas. Zgolj podajanje snovi je 
morda bolj stvar osnovne ali srednje šole, 
zagovarjam tudi neobveznost predavanj, 
saj je študent v teh letih dovolj odgovoren 
in inteligenten, da sam izlušči tisto, kar 
ga zanima, in tisto, kar je koristno. Med 
študijem sem pogrešala tudi povezave s 
trgom dela na sami fakulteti; povezavo s 
stroko bi bilo potrebno okrepiti. 

Kateri so najnovejši trendi 
v vaši stroki?
Moje strokovno področje je sedaj 
družinska politika, bolj poglobljeno tudi 
problematika nasilja v družini in nad 
ženskami. Na področju družinske politike 

je zagotovo pomembno, da temelji na 
integralnem in vključujočem pristopu, 
kar pomeni, da vključuje vse vrste družin 
oz. upošteva pluralnost družinskih oblik, 
skrbi za varstvo in kakovost življenja 
družin ter za zaščito in največjo korist 
otrok, nudi možnost usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja itd. 
Lahko rečem, da ima Slovenija eno bolj 
razvitih družinskih politik in se na tem 
področju lahko primerjamo s Švedsko.

Laura Koudela

SIMONA RAJŠP
je diplomirala leta 2004 in 
doktorirala leta 2012. 
Je univerzitetna diplomirana 
sociologinja in doktorica znanosti.

Zaposlitev: podsekretarka na 
Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Med študijem bodite angažirani ter vpeti 
v študijski in obštudijski prostor.

“ “
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začeti kolumno o študiju sociologije s športnim 
dogodkom se zdi nekoliko neobičajno. Vendar 
zgolj na prVi pogled. V mislih imam zadnji euro-
basket, na katerem je košarkarska reprezen-
tanca sloVenije osVojila prVo mesto in s tem 
doma ustVarila Vzdušje, ki je močno preseglo 
zgolj športne okVire dogodka.

Vse, ki smo na takšen ali drugačen način spremljali prireditev, 
so navdušili »mobilizacijski potencial« dogodka, pozitivna 
čustva in že skorajda pozabljena enotnost. Razlog, zakaj torej 
omenjam Eurobasket 2017, tiči v vprašanju, ki so si ga zastavili 
mnogi takoj, ko se je prvenstvo končalo. Zakaj pozitivnega 
vzdušja v družbi, ki se je ustvarilo med prvenstvom, ni mogoče 
podaljšati v »resnično življenje«?

Podatki javnomnenjskih raziskav nam razkrivajo, da se je med ljudi 
zajedlo razpoloženje, da smo slovensko zgodbo o uspehu (uspešni 
tranziciji) enostavno zavozili. Je to res? Nekoliko bolj poglobljen 
pogled vendarle razkrije, da je država v mnogo boljši kondiciji, kot 
to prikazujejo »dežurni kritiki«. Zdi se, da v vsej zgodbi ekonomski 
kazalniki niso tisti, ki sprožajo največ skrbi. In če nam primerja-
va vzdušja, ki je vladalo v državi v času prvenstva, in tistega po 
njem kaj bistvenega sporoča, je to ravno dejstvo, da smo nekje 
na zapleteni tranzicijski poti izgubili občutek za skupnost. Izgubili 
smo družbo, zato ogrožamo državo. Razkraja se tisto, kar uspešne 
razvojne družbe loči od »zavoženih«, da smo namreč sposobni tudi 
v kompleksnem, izjemno tekmovalnem in skrajnemu individualiz-
mu naklonjenem okolju definirati skupno in javno ter na tej osnovi 
oblikovati strategije, politike in, če hočete, prihodnost.

Pomemben del slovenske tranzicije predstavlja tudi ideološka 
preobrazba gospodarstva, ki se v zadnjem desetletju kaže kot 
neoliberalni obrat. Če na tem mestu pustimo ob strani razprave 
o empirični (ne)uspešnosti omenjene ekonomske paradigme, 
lahko kot resnično toksično usedlino ekonomskega neoliberalizma 
prepoznamo njegov princip o »nujni« prevladi zasebnega nad 
javnim v vseh segmentih družbe. Seveda gre za skrajno primitivno 
razumevanje delovanja družbene kompleksnosti s posledicami, 
ki jih je na najbolj neprijeten način razgalila globalna kriza. Če je 
naš cilj uspešna družba, si ni mogoče zamisliti bolj destruktivnega 
načela. Integrirana družba je temelj sodobne države, brez te pa ni 
delujočega modernega gospodarstva. Ni prvega brez drugega. V 
uspešnih družbah vsako zasebno sfero (nujno tudi gospodarsko) 
obdaja artikuliran javni interes.

Žal ideologija agresivnega potrošništva, ki družbo atomizira in nas 
vse spreminja predvsem v kupce produktov in storitev, preprosto 
ne uvidi kompleksnosti družbenih odnosov. Zato je ena najpo-
membnejših nalog družbenih ved, predvsem sociologije, da ustvari 
razvojno paradigmo, ki bo zmogla »misliti družbo«.

Zakaj torej študirati sociologijo?

Zato, ker je sociologija edinstvena veda, ki se ukvarja z vsemi 
oblikami družbenega delovanja in organiziranosti, zavedajoč se 
njihove globalne prepletenosti. Predvsem pa, ker je sociologija 
zelo aktualna. Sociološki klasik É. Durkheim je pred več kot sto leti 
zapisal, da iz tega, da sociologi družbo predvsem proučujejo, ne 
izhaja, da se odrekajo želji, da stvarnost izboljšajo. Seveda to velja 
še danes. Ob tem, ko se lahko vsi strinjamo s stališčem o uporabni 
vrednosti sociološkega znanja, se pojavijo večna vprašanja, kot so: 
katere in čigave zamisli bodo postale podlaga za načrtovanje in 
izboljševanje družbe; s kakšnimi sredstvi bo prišlo do izboljševanja; 
kakšna bodo razmerja med vpletenimi akterji v svetu omejenih 
materialnih dobrin in neenakomerne razporeditve družbene moči? 
Na vsa ta vprašanja ponuja odgovore študij sociologije na Fakulteti 
za družbene vede.

Študijski program Sociologija je izrazito sodoben in ponuja 
uravnotežen izbor temeljnih teoretskih in metodoloških znanj 
ter posebnih socioloških vsebin, s poudarkom na povezovanju 
družboslovnih disciplin. Študijski proces je organiziran na način, da 
študente nenehno usmerja k uporabi socioloških znanj pri obrav-
navi konkretnih vsebin in družbenih vprašanj. Na ta način študen-
tom in študentkam že kmalu po začetku študija omogočimo, da se 
seznanijo z relevantnimi poklicnimi področji in vzpostavijo stik z 
bodočimi zaposlovalci. 

Z odločitvijo za študij sociologije na naši fakulteti študenti izkažejo 
občutljivost za družbo in hkrati odločenost, da v njej delujejo kot 
akterji. Pri tem seveda velja, da lahko svet naredimo boljši, če pove-
čamo znanje o njem. Študij sociologije je prvi korak na tej poti.

Izr. prof. dr. Samo Uhan

SOCIOLOGIJA

Več 
družbe
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Na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo je trenutno zaposlenih 17 oseb, od tega je kar 47 % diplomiranih 
sociologov, ki so zaključili študij na Fakulteti za družbene vede (18 % študij analitske sociologije in 12 % študij 
družboslovne informatike). Študentke in študenti analitske sociologije in družboslovne informatike pa pri nas redno 
opravljajo tudi prakso. Vključujemo jih skoraj v vse faze raziskovanja: od priprave teoretskih okvirov do priprave 
vprašalnikov ter vnosa, obdelave in interpretacije podatkov. Z večino študentk in študentov je sodelovanje zelo 
dobro in kar nekaj smo jih povabili k bolj intenzivnemu sodelovanju. V naše delo si jih želimo vključiti še več.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOcIALNO VARSTVO

ŠTudENTSkO dRuŠTVO
ŠTUDENTSKO SOcIOLOŠKO DRUŠTVO SOcIOKLUB
Študentsko sociološko društvo SocioKlub je nastalo z željo po po-
vezovanju študentov sociologije na Fakulteti za družbene vede in 
seveda vseh ostalih, ki so pripravljeni slediti društveni viziji. Ta temelji 
na organiziranju in podpiranju različnih študentskih dejavnosti, kate-
rih osnovni namen je predvsem spodbujanje kritične zavesti in misli 
posameznika. Socioklub združuje študente in študentke sociologije 
ter ostale podpornike z namenom svetovanja in pomoči pri študiju, 
organiziranja tematskih dogodkov in dejavnosti ter spodbujanja ra-
zvoja družbenokritičnega mišljenja posameznika. Svoje poslanstvo 
uresničujemo predvsem skozi spodbujanje aktivne udeležbe na do-
godkih, ki jih organiziramo sami, kot tudi na ostalih, ki so tematsko 
zanimivi za naše področje. Z informiranjem o aktualnih družbenih 
dogodkih želimo spodbujati kritično presojo dogajanja in s tem 
dopolnjevati študij sociologije. Tako smo v zadnjih letih organizirali 
okrogle mize, filmske večere, piknike in druženja ter letos tudi prvo 
Poletno šolo sociologije.

Kontakt: ssd.socioklub@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/SocioKlub

(Fotografija SocioKluba)
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SOCIOLOGIJA — KADROVSKI MENEDŽMENT

Od študentke sociologije kadrovsko-
menedžerske smeri pa vse do izvršne 
direktorice v podjetju Kolektor Group. 
Študij je opravila v enem zamahu, z 
eno nogo že v podjetju. Ambicioznost 
ji ni pustila, da bi si na študijski poti 
vzela predolge oddihe. Za uspeh je pač 
treba garati. Pozdravil me je močan 
stisk roke, na steni sem lahko prebral 
šest temeljnih vrednot, ki vladajo v 
podjetju: odgovornost, inovativnost, 
borbenost, poštenost, timsko delo in 
usmerjenost h kupcu.

Ko je začela, je podjetje štelo 1100 

zaposlenih. 17 let kasneje jih je 
že 5500. Je pogonska sila velikih 
kadrovskih projektov in dobitnica 
prestižnega priznanja za kadrovskega 
menedžerja oziroma menedžerko 
leta, ki ga podeljujeta Planet GV in 
Slovenska kadrovska zveza. Pravi, 
da je prihodnost uganka, zagotovo 
pa je pogojena s trdnimi človeškimi 
načeli. Z Evo Cvelbar Primožič sem 
se pogovarjal o njenem doživljanju 
študijskega obdobja na Fakulteti za 
družbene vede ter tem, kako ji je študij 
pomagal do potrebnih znanj in kje vidi 
potenciale mladih.

Kot že delujoča v podjetju ste kot 
študentka verjetno lahko presojali 
aktualnost študijske snovi. Lahko 
izpostavite kakšno dobro lastnost 
študija na Fakulteti za družbene vede?
Po mojem mnenju da FDV študentom 
široko izobrazbo in veliko splošnih, 
vendar uporabnih znanj. V prvih letnikih 
se poučujejo predmeti, pri katerih se 
obravnavajo temelji različnih področij, 
in ti so vsekakor dobra popotnica za 
nadaljnje razvijanje lastnih idej. Menim, da 
smo FDV-jevci na nek način vsestranski, 
uporabni na različnih področjih, saj nismo 
ozko specializirani. Danes lahko vidim 
študijske kolege, ki so zaposleni na zelo 
različnih področjih dela. To pomeni, da 
niso zaposleni na področjih dela, za 
katera so se izšolali.

Kako ste izbirali študij?
Srednjo šolo sem obiskovala v domačem 
kraju, in sicer sem znanje nabirala na 
Gimnaziji Jurija Vege v Idriji. Fakulteto 
sem izbirala po osebnih interesih, saj 
sem si vedno želela opravljati delo, ki bo 

»uSPEŠEN IN SREčEN JE TISTI, 
kI S STRASTJO, SRCEM IN 
užITkOM OPRAVlJA SVOJ 
POklIC. čE dOSEžEŠ TO, 
žIVlJENJE SAMO POSkRbI, 
dA TE IzSTRElI MEd zVEzdE.«
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povezano neposredno z ljudmi. Zaradi 
tega se mi je zdela fakulteta na nek način 
celo lažja od srednje šole. Seveda ne po 
težavnosti. Lažja se mi je zdela zato, ker 
sem se odločila za študij, ki me je iskreno 
veselil. Tako sem iz gimnazijske generacije 
tudi prva uradno zaključila fakulteto. 

Kaj pa takrat, ko teorija sreča 
prakso?
Na fakulteti spoznaš, kakšna so temeljna 
znanja, in takrat je mogoče težje razumeti 
naučeno tudi skozi realne situacije na 
delovnem mestu. Podiplomski študij, 
ki sem ga opravljala vzporedno z 
zaposlitvijo, mi je bil s tega vidika mogoče 
zato osebno še lažji. Zakaj? Ker sem si 
takrat lahko teorijo lažje  predstavljala 

skozi prakso in si na ta način še bolj 
intenzivno širila obzorje. 

Kaj pa vaša osebnostna rast? Ste se 
ukvarjali s športom?
Da kot oseba rastem in se spreminjam 
v pozitivnem smislu, skrbim že od 
srednje šole. Z vstopom v delovno 
okolje sem to samo še bolj ozavestila in 
ciljno nadgrajevala. Seveda to počnem 
še danes, in sicer preko branja knjig, 
raziskovanja meni neznanih področij, 
intenzivnega pridobivanja svežega znanja 
ipd. Priznam, da se vsak dan ciljno trudim, 
da postajam vedno boljši človek.

Od vstopa v poslovni svet si tudi 
večkrat obujem tekaške copate. Tek mi 
namreč predstavlja sprostitev, saj sem 
takrat sama s seboj. Med tekom se tako 
zavestno odklopim in prezračim glavo. 
Velikokrat dobim tudi kakšno novo idejo. 
S športom pa sem se vedno ukvarjala, 
saj so moji starši, predvsem oče, že od 
malega skrbeli, da smo bili stalno aktivni. 
To poskušam danes prenesti tudi na 
svojo družino. Za vikende se tako najraje 
odpravimo v naravo, na kakšen bližnji hrib 
ali pa kam drugam na potep. Sicer pa ni 
toliko pomembno, kje smo, ampak več 
šteje, da smo skupaj in se imamo super.

Študentsko delo ste opravljali 
v podjetju Kolektor Group. Ste 
že takrat začeli z delom, ki ga 

opravljate danes?
Moja kariera se je pričela s študentskim 
delom na kadrovskem področju v 
Kolektorju. Začela sem s pospravljanjem 
personalnih map po abecednem vrstnem 
redu. To delo zame ni bilo izziv, zato sem 
nenehno postavljala zahtevna vprašanja. 
Bila sem zelo radovedna in samoiniciativna, 
mogoče za koga celo naporna. 

Nato mi je bil takrat kot štipendistki v 
višjem letniku dodiplomskega študija 
zaupan prvi večji kadrovski projekt z 
naslovom »Letni razvojni pogovor«. 
Projekt sem z zunanjimi sodelavci tudi 
uspešno implementirala in posledično 
postala njegova skrbnica. Ta projekt živi 
še danes. Iz tega projekta sem naredila 

tudi diplomsko nalogo, tako da se mi 
je vse prepletalo in povezalo. Študij 
sem nato zaključila že v četrtem letniku 
fakultete (nisem vpisala absolventskega 
staža) in tako sem se še isto leto zaposlila 
kot pripravnica na kadrovskem področju. 

Se je način dela od takrat 
spremenil? Pogrešate stari način?
Vsekakor se je način dela skozi leta 
spreminjal. Seveda na boljše. Pogrešam 
pa bolj poglobljeno delo, saj je danes 
zaradi količine informacij in tempa 
življenja to skoraj nemogoče. Včasih smo 
morali v knjižnico, si vzeti čas in stvari 
temeljito preštudirati. Danes pa celo pri 
sebi vidim, da delam vse preveč hitro. 

Ko sem bila vaših let, ni bilo interneta. Če 
mi je bila kakšna pesem všeč, sem morala 
ob nedeljah zvečer sedeti pri radiu ure in 
ure, da sem jo dočakala in jo nato posnela 
na kaseto. In to je ta vztrajnost, ki jo je 
tehnologija uničila oz. odnesla. 

Pri mladih (izjeme potrjujejo pravilo) tako 
vidim, da jim hitro zadošča, če pri prijavi na 
neko delovno mesto pošljejo svoj življenjepis. 
Meni kot kadrovici to seveda ni dovolj. Ko 
preberem življenjepis, si lahko ustvarim 
napačno mnenje; pravi vtis si lahko ustvarim 
šele, ko človeka osebno srečam in se z njim 
pogovorim. Takrat ga lahko spoznam kot 
človeka, vidim, kako razmišlja, kakšna stališča 
zavzema in kako gleda na stvari. 

Zelo pomembno za nadaljnji razvoj in 
kariero je, da mladi preizkušajo čim bolj 
različna področja dela, da se povezujejo 
z delodajalci in konec koncev s tem 
skozi izkušnje pridobivajo lastno dodano 
vrednost. Preko prošenj se res zelo težko 
ustvari osebna nota, ki kasneje kreira 
odnos v podjetju. 

S katerimi pojmi bi opisali 
FDV-jevca?
Radovednost, vedoželjnost in analitičen 
pristop k stvarem in izzivom. Na koncu pa 
se vse te lastnosti in pridobljeno znanje 
zložijo kot sestavljanka v smiselno celoto. 
Moja izkušnja je, da ko hodiš na FDV, 
spoznavaš vsako področje neodvisno od 
drugega. Na koncu, ko vstopiš v delovni 
proces, pa se ti vse skupaj sestavi v celoto. 
Mogoče bi dodala še to – FDV ti ustvari 
kritičnost do sveta. Dejstvo je, da izhajamo 
iz različnih okolij, zato imamo tudi različna 
mnenja in poglede na stvari. Seveda pa 
je veličina različnosti v tem, da se lahko 
uspešno medsebojno dopolnjujemo. 

Kaj bi radi ob koncu sporočili 
mladim?
Nedavno so me na neki okrogli mizi 
vprašali, koliko je uspeh v življenju 
pogojen s srečo. Sama pravim, da je 
pomembno oboje. Tako sreča kot znanje, 
ki se ti morata poklopiti. Če ima dijak, 
študent strast, zagnanost in izbere študij, 
ki ga iskreno veseli, menim, da ima vsak 
realne možnosti, da bo nekoč postal 
uspešen. Zavedati pa se je potrebno, da 
uspeh ni samo to, da dosežeš direktorski 
naziv. Uspešen in srečen je tisti, ki s 
strastjo, srcem in užitkom opravlja svoj 
poklic. Če dosežeš to, življenje samo 
poskrbi, da te izstreli med zvezde. 

Luka Černe

EVA CVElbAR 
PRIMOžIč
je diplomirala leta 2001 na Fakulteti 
za družbene vede in magistrirala 
leta 2008 na Fakulteti za 
organizacijske vede.
Je univerzitetna diplomirana 
sociologinja in magistrica znanosti.

Zaposlitev: izvršna direktorica za 
kadre v podjetju Kolektor Group.

Ko pogledam mlade, vidim, da so zelo 
ambiciozni in da želijo spreminjati stvari.

“ “
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pregled zadetkoV na najbolj uporabljanem sple-
tnem brskalniku pod pojmom pomanjkanje delaV-
ceV pokaže 900.000 rezultatoV.
Gospodarstvo cveti, delavcev pa ni. Problem je pereč tako v go-
spodarstvu kot negospodarstvu. Kadroviki ga poskušajo reševati 
na različne načine, a v glavnem poročajo, da so kadrovski bazeni 
prazni in da nove sodelavce težko pridobijo. Direktor menedžmen-
ta človeških virov in organizacije v Mercatorju Gregor Rajšp, ki je 
obenem tudi predsednik upravnega odbora Slovenske kadrovske 
zveze, izpostavlja, da se v podjetju, ki v Sloveniji zaposluje okrog 
10.000 sodelavcev, srečujejo z izzivom, kako zaposliti 500 sode-
lavcev, ki jih podjetje nujno potrebuje, a jih ni mogoče privabiti na 
slovenskem trgu dela. 
Kako torej v teh razmerah pridobiti kompetentne sodelavce? Na 
vprašanje težko odgovorimo enoznačno, saj vemo, da je odgovor 
vedno odvisen od konteksta, v katerem deluje organizacija, in od ljudi, 
ki jih potrebuje, da bodo z ustvarjalnim delom, znanjem in izkušnjami 
prispevali k zastavljenim ciljem in razvoju. Pa vendar, tudi v razmerah 
kritičnega pomanjkanja delavcev, ki ga v Sloveniji zelo zaznamuje tudi 
staranje delovno aktivnega prebivalstva, določene organizacije kader 
pridobijo prej kot druge. Zakaj? 
Del odgovora se zagotovo skriva v načinih, ki jih organizacije 
uporabljajo za privabljanje novih sodelavcev. Bolj ko so te metode 
blizu iskalcem zaposlitve in večje kot je ujemanje med pričakovanji 
organizacije in posameznikov, ki jih organizacija želi pridobiti, večja je 
verjetnost, da do sodelovanja med organizacijo in posamezniki tudi 
pride. V zadnjih letih se je zato kadrovanje, posebej ko gre za mlade 
sodelavce, iz tiskanih medijev preselilo na družbena omrežja in aplika-
cije mobilnih, intimnih medijev, več je povezovanja različnih deležnikov 
in iskanja kreativnih pristopov, kot so hitri zmenki, elevator pitch ipd., 
obenem pa je informacijsko-komunikacijska tehnologija kadrovikom v 
pomoč pri pridobivanju in selekciji kandidatov.
Drugi del odgovora se skriva v načinih, ki jih organizacije udejanjajo, 
da bi perspektivne kadre, ki so jih privabile, tudi zadržale. Tukaj se 
namreč uspešna kadrovska zgodba šele začne. Kakovost delovnega 
okolja, dobri odnosi, spoštovanje raznolikosti, priložnosti za osebno 
rast in razvoj na temelju lastne izbire, odprtost v okolje, možnosti in 
potrebna sredstva za udejanjanje kreativnih idej ter prevzemanje 
odgovornosti, kjer so napake sprejete kot del učenja – to je le nekaj 
prednosti delovnih okolij, ki slovijo kot dobri delodajalci ter ob dose-
ganju ekonomskih ciljev beležijo tudi visoko pripadnost in zavzetost 
sodelavcev. Vedno znova se pokaže, da so v ospredju teh delovnih 
okolij vodstva s posluhom za potrebe trga in sodelavce obenem, kjer 
so kadroviki, vodje in sodelavci opolnomočeni za realizacijo ciljev, kjer 
obstaja visoka stopnja participacije v odločanju in kjer medsebojno 
sodelujejo, spodbujajo komunikacijo, prepoznajo prispevke sodelav-
cev in jih tudi ustrezno nagradijo. 
V teh okoljih so ambiciozni, pričakovanja do sodelavcev so visoka, 
vendar jim na drugi strani puščajo veliko svobode in jim obenem 
ponujajo oporo, tudi prek pozorne organizacije dela in usklajevanja 
obremenitev, s čemer zmanjšujejo stres in prispevajo h kakovosti dela 
in življenja svojih sodelavcev. Razumejo in zavedajo se, da je ključ 
uspešnosti na področju dela z ljudmi v dolgoročni usmerjenosti s 
človeškim obrazom. Drži, da se dober glas o podjetju širi in privablja 

nove, odlične sodelavce ter ohranja zavzetost obstoječih. Seznanite se 
z delovnim okoljem Zapposa, pobrskajte po naboru slovenskih dobrih 
praks Zlate niti. Delovna okolja, o katerih teče beseda, so zelo blizu vas, 
obenem so vir kreativnih idej in morda prav vam ponudijo možnost za 
udejanjenje strokovnih znanj na vaši karierni poti.
Študijski program Sociologija – kadrovski menedžment vam bo pri 
tem v pomoč. V središče delovanja organizacij postavljamo človeka. 
Prepričani smo, da so ljudje s svojim znanjem in kompetencami ključni 
dejavnik uspešnega delovanja organizacij. Znotraj širšega sociolo-
škega področja študentom posredujemo najnovejša spoznanja na 
kadrovskem področju in pri tem posebno pozornost namenjamo 
zadovoljstvu sodelavcev, vodenju in uspešnosti delovanja organiza-
cij. Študentom zagotavljamo širok nabor splošnih družboslovnih, še 
posebej socioloških in menedžersko specifičnih znanj za delovanje na 
širšem kadrovskem področju. Na ta način prispevamo k oblikovanju 
kompetentnih strokovnjakov za analitično, vodstveno in svetovalno delo 
na kadrovskem in socialnem področju, v profitnih in neprofitnih organi-
zacijah. Posebno skrb posvečamo tudi temu, da naši diplomanti na svoji 
karierni poti delujejo tako strokovno kot tudi etično in socialno pravično.
Študijski program je prek različnih oblik interaktivnega in sprotnega 
dela ter praktične naravnanosti, ki se odraža prek obiskov podjetij in 
drugih organizacij, priprave projektnih nalog z namenom razreševanja 
aktualnih kadrovskih problemov, predavanj in delavnic, ki jih izvaja-
jo vidni strokovnjaki iz prakse, ter prek kadrovskega praktikuma, v 
okviru katerega študenti opravljajo naloge na kadrovskem področju v 
izbranem podjetju, povezan z gospodarstvom. Prek predavateljev in 
Društva študentov kadrovskega menedžmenta pa aktivno sodeluje-
mo tudi s Slovensko kadrovsko zvezo. 
Študenti na programu pridobijo širok preplet znanj s področja soci-
ologije, ekonomije, prava, komunikologije, psihologije in drugih ved 
ter v sodelovanju s predavatelji in ostalimi študenti razvijajo analitič-
no razmišljanje, strokovnost, sposobnost strateškega načrtovanja, 
dela v skupinah, vodenja sodelavcev, učinkovitega komuniciranja 
ter predstavljanja lastnih idej in rešitev, spoznajo poslovno in pravno 
okolje delovanja organizacij ter se naučijo obvladovanja poslovnih 
procesov. Prek mreženja in navezovanja stikov v organizacijah in zunaj 
njih razvijajo socialne kompetence ter spoznavajo učinkovite načine 
kadrovanja, razvoja, kariernega svetovanja in motiviranja sodelavcev. 
Obenem študenti razvijajo veščine, ki so jim v pomoč pri načrtovanju 
lastnega poklicnega razvoja in pri vstopu na trg dela, s čimer krepimo 
zaposljivost naših diplomantov. Diplomantke in diplomanti programa 
so prepoznani tudi v širšem slovenskem prostoru: kadrovske me-
nedžerke leta 2015, 2016, 2017 in 2018 so končale naše programe. S 
stalnim razvojem programa, raziskovalnim delom in mednarodno vpe-
tostjo predavateljev ter s spremljanjem novosti in njihove družbene 
vpetosti študentom posredujemo široko družboslovno usmerjenost in 
znanje za učinkovito privabljanje, razvoj, vodenje in ohranjanje kadrov 
ter spodbujanje njihove pripadnosti in zavzetosti. 

Doc. dr. Andrej Kohont

SOCIOLOGIJA — KADROVSKI MENEDŽMENT

Sociologija –
kadrovski
menedžment
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V Zavarovalnici Triglav s Fakulteto za družbene vede sodelujemo ob različnih priložnostih, najpogosteje prav v okvi-
ru tem, povezanih s kadrovskim menedžmentom. Tako smo skupini študentov pri predmetu Praktikum predstavili 
aktualne izzive na omenjenem področju in jih spodbudili k iskanju rešitev, s posamezniki pa sodelujemo pri pripravi 
zaključnih nalog in jim omogočamo opravljanje obvezne prakse. Študentje nas vedno znova navdušijo s svojo ve-
doželjnostjo, z odgovornim pristopom do dela, z zavzetostjo in s konstruktivno-kritičnim razmišljanjem. Zato tovr-
stno sodelovanje ocenjujemo kot dobro priložnost, skozi katero lahko prepoznamo obetavne posameznike. Hkrati 
pa v luči družbeno odgovornega ravnanja mladim omogočamo stik s praktičnimi vidiki področja, ki ga spoznavajo 
na fakulteti, in pridobivanje (prvih) izkušenj v poslovnem svetu.

dElOdAJAlCI O SOdElOVANJu …
ZAVAROVALNIcA TRIgLAV

ŠTudENTSkO dRuŠTVO
Društvo študentov kadrovskega menedžmenta
Delovanje Društva študentov kadrovskega menedžmenta (DŠKM) 
obsega organizacijo seminarjev, delavnic, predavanj, tečajev in iz-
obraževalnih ekskurzij, zbiranje podatkov o študentih smeri Soci-
ologija – kadrovski menedžment, seznanjanje študentov z delom 
kadrovskega menedžerja, udeležbo na konferencah s področja 
kadrovskega menedžmenta in sorodnih področij ipd. V skrbi, da bi 
svojim članom zagotovili čim bolj kakovostne storitve, si prizade-
vamo povezovati tudi z drugimi društvi in organizacijami, saj je z 
interdisciplinarnim delovanjem mogoče biti še bolj uspešen in do-
segati še odmevnejše rezultate. Poslanstvo društva je študentom 
kadrovskega menedžmenta pomagati pri vsakodnevnih dejavno-
stih, jim popestriti študij in ga razširiti tudi na praktično področje. 
Na ta način študentom pomagamo pri uveljavljanju na njihovi bo-
doči poklicni poti. Poleg zagotavljanja kakovostnejšega znanja s 
področja kadrovskega menedžmenta so cilji DŠKM usmerjeni tudi 
k večji prepoznavnosti študijske smeri Sociologija – kadrovski me-
nedžment. Odmevnejši dogodek Društva študentov kadrovskega 
menedžmenta je Kadrospekt, prva študentska kadrovska konfe-
renca, kjer aktivni člani društva organizirajo zanimiva predavanja, 
delavnice in okrogle mize na področju kadrovskega menedžmen-
ta. Organiziramo tudi delavnice Excela, kjer spoznavamo tako 
osnove kot napredno znanje v programu Microsoft Excel, kar je 

danes skoraj obvezno predznanje za zaposlitev. Prav tako organiziramo različne kadrovske prakse, kjer se učimo neverbalnih spretnosti, ki 
nam omogočajo lažje sporazumevanje med študijem in kasneje v karieri, ter kjer spoznavamo prednosti družbenih omrežij, ki jih lahko upo-
rabljamo tudi za študijske in poslovne namene.

Kontakt: Lea Hrovat, lea.hrovat97@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/DrustvoStudentovKadrovskegaMenedzmentaDskm, www.instagram.com/dskm_18

(Fotografija DŠKM)
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ŠTUDENTSKI KLUB FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE

Študentski klub Fakultete za družbene vede (ŠK FDV) je bil ustanovljen v sodelovanju z vodstvom Fakultete za družbene vede, z 
namenom povezati zainteresirane študente vseh smeri na fakulteti v formalno skupino. Namenjen je vsem, ki si želijo organizirati 
študijske in obštudijske projekte ter s tem pridobiti širok spekter izkušenj, kompetenc in veliko novih poznanstev. Vizija ŠK FDV je 
ustvarjati kakovosten vsakdanjik študentov ter jim ponujati raznolike, zanimive in poučne možnosti preživljanja prostega časa. Poleg 
tega ŠK FDV ponuja svojim članom možnost tako formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja ter možnost kaliti svoje sposob-
nosti pri organizaciji projektov in nabirati reference in kompetence, ki bodo prišle prav po študiju. ŠK FDV na začetku leta organizira 
sejem študijske literature, kasneje pa se skozi leto zvrstijo brucovanje, prireditev Dobrodelni december, strokovne ekskurzije (Gradec, 
Salzburg, Dunaj …), okrogle mize na temo aktualnega dogajanja (neodvisnost Katalonije, teden Evrope, debata z dr. Constantinom 
Danopoulosom …), filmski večeri, plovba z ladjico po Ljubljanici, dobrodelna izmenjevalnica oblačil, obisk Državnega zbora Republike 
Slovenije in še veliko več. ŠK se povezuje tudi z ostalimi društvi na fakulteti, saj skupaj organiziramo meddruštvena srečanja in zabave 
ter v sodelovanju izvajamo tudi strokovne projekte.

Kontakt: studentski.klub.fdv@gmail.com
Spletna stran: www.facebook.com/SKFDV, www.instagram.com/sk_fdv
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ALUMNI FDV

ALUMNI FDV je prostovoljno združenje diplomantk in diplomantov, magistric in magistrov ter doktoric in doktorjev vseh generacij in 
študijskih programov Fakultete za družbene vede.
Vsak bivši študent oz. študentka naše fakultete je lepo vabljen, da se pridruži skupini Alumni FDV in tako ostane z nami v stiku.
S pridružitvijo Alumni FDV diplomantkam in diplomantom vseh stopenj ponujamo sodoben način mreženja na spletni aplikaciji 
Alumni UL, obveščanje o novicah in dogodkih, prostih delovnih mestih ter ugodnostih vseh fakultet Univerze v Ljubljani. Diplomant-
ke in diplomanti z nami delijo strokovno znanje in pridobljene izkušnje ter prek mentorskega sistema podpirajo študente na njihovih 
študijskih in kariernih poteh.

Druge prednosti članstva so še:
 prejemanje mesečnih aktualnih novic in dogodkov Univerze v Ljubljani,
 vabljenje na fakultetne, univerzitetne in druge dogodke,
 ugodnosti (popusti pri storitvah in izdelkih fakultet Univerze v Ljubljani),
 seznanjanje o prostih delovnih mestih,
 sodelovanje pri izvajanju študijskega procesa in razvijanju študijskih programov fakultete,
 ohranjanje povezanosti s fakultetnimi kolegicami, kolegi, profesoricami in profesorji ter povezovanje z drugimi alumni Univerze 

v Ljubljani.

Članstvo v Alumni FDV je brezplačno. Prijavite se prek spletne povezave: alumniul.online in postanite član oz. članica Kluba alumnov 
Univerze v Ljubljani.

alumni UL - logotip: samostojno in s pripisom
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ZAHVALJUJEMO SE: 

Diplomantkam in diplomantom Fakultete 
za družbene vede za prijeten odziv in čas, 
ki so nam ga namenili.

Vladnim in nevladnim organizacijam ter 
podjetjem za delitev dragocenih mnenj o 
delavnosti in uspešnosti študentk, študen-
tov in diplomantk, diplomantov.

Pedagoginjam in pedagogom za zanimi-
ve prispevke.

Študentskim društvom za dobro sodelovanje.
Študentkam in študentom Fakultete za družbe-
ne vede UL, ki so izvedli intervjuje diplomantov:
 Lauri Koudela, študentki prodekanji za 

študijske zadeve, in Kayi Kamenarič, 
predstavnici novinarjev Študentskega 
sveta FDV UL, za koordinacijo, pomoč in 
izvedbo intervjujev.

 Roku Dolencu, avtorju fotografij diplo-
mantov in pedagogov. 

 Evi Peserl, Kristjanu Kosu, Luki Černetu, 
Maji Pavlin, Maruši Lubej in Mateju Simi-
ču za izvedbo intervjujev z diplomantka-
mi in diplomanti.

Rok Dolenc, 
avtor fotografij diplomantov

Zasnova projekta in digitalni nastop: Nina 
Erjavec, Fakulteta za družbene vede UL.
Vodja projekta: Nives Turk, Fakulteta za 
družbene vede UL.

Naslovna fotografija: Primož Korošec.
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 Naslov:
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 Alumni:
Telefon:  01/5805-348
E-pošta: alumni@fdv.uni-lj.si

 Služba za študentske zadeve:
Telefon: 01/5805-127
E-pošta: dodiplomski@fdv.uni-lj.si, 
podiplomski@fdv.uni-lj.si
Informacije po telefonu: od ponedeljka do 
četrtka med 9. in 11. uro ter med 14. In 15. uro, 
v petek med 9. in 11. uro.
Uradne ure: vsak delovni dan med 10. in 12. 
uro, četrtki dodatno med 15. in 17. uro.

Prisotni in dostopni smo tudi:

Spletna stran FDV: http://www.fdv.uni-lj.si

https://www.facebook.com/fdv.si
https://twitter.com/FDVLjubljana
https://www.instagram.com/fakultetazadruzbenevede/
http://www.youtube.com/user/ULFDV
http://www.linkedin.com/company/university-of-ljubljana-faculty-of-social-sciences-fakulteta-za-dru-bene-vede

    



SVET NI ČRNO-BEL.
V naravi nekaterih stvari ne moreš spremeniti. V družbi 
lahko marsikaj. Odloči se za študij družboslovja na FDV.
Zdaj še sodobnejši, prenovljeni študijski programi.

Družboslovna informatika / Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije / Komunikologija – 
Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi / Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti / Mednarodni odnosi / 
Novinarstvo / Obramboslovje / Politologija – Javne politike in uprava / Politologija – Študije politike in države 
/ Sociologija / Sociologija – Kadrovski menedžment

www.fdv.uni-lj.si


