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Svojih pogledov na bolonjsko refor-
mo tudi po desetih letih nisem spre-
menil. Še zmeraj postavljam enako 
vprašanje. Bo univerza, pa ne le lju-
bljanska, preživela bolonjski proces 
in ostala univerza? Se bo mogoče 
vrniti k načelom »Magne Carte Uni-
versitatis«, ki so jih septembra 1988 
podpisali rektorji evropskih univerz, 
zbrani na praznovanju devetstole-
tnice Univerze v Bologni. Po njih 
naj bi bile univerze varuhi evropske 
humanistične tradicije, odgovorne 
za kulturni, znanstveni in tehnolo-
ški razvoj, kar morejo opraviti le, če 
so avtonomne in če sta raziskovanje 
in učenje neločljivi ter neodvisni od 
politične in gospodarske moči.
Enajst let pozneje so ministri iz 29 
evropskih držav spet v Bologni pod-
pisali Bolonjsko deklaracijo. Njeni 
cilji so bili ustvariti Evropski visoko-
šolski prostor, povečati zaposljivost 
in mobilnost državljanov ter med-
narodno konkurenčnost evropskega 
visokega šolstva. V njej se odraža 
prepričanje, da je vse mogoče rešiti 
s trgom, da bi morale biti univerze 
organizirane kot gospodarske druž-
be, da bi morale kot gospodarske 
družbe tekmovati, svojo ponudbo 
neprestano prilagajati povpraševa-
nju in proizvajati nekaj, čemur pra-
vijo »človeški kapital«. Po njej je uni-
verza nekakšna tovarna, v katero 
študentje prihajajo kot kosi repro-
dukcijskega materiala, iz nje pa naj 
bi, ko smo jim dodali »dodano vre-
dnost«, odhajali kosi dokončanih 
produktov. To naj bi dosegli z uved-
bo dvostopenjskega študija, kredi-
tnega sistema ECTS, evropskim nad-
zorom zagotavljanja kakovosti in 
odpravo ovir za svobodno gibanje 
študentov, učiteljev, raziskovalcev in 
administrativnih delavcev. Trditi, 
da bolonjski proces ni prinesel nič 
dobrega, je narobe, a najbrž se zdaj 
tudi nekdaj tiha večina že strinja, 

da je škoda mnogokrat večja od ko-
risti.
Se je bolonjska reforma v nekakšno 
birokratsko moro spridila le pri nas? 
Ali le mi seštevamo in odštevamo 
nesmiselne merske enote ECTS, dro-
bimo predmete in ugotavljamo, ka-
ko z raznovrstnimi vsotami ECTS 
ostati pri starem, preiti s starega na 
novo ali od študija biologije na prvi 
stopnji do doktorata iz prava. Se le 
mi ukvarjamo s stotinami nesmisel-
nih postopkov, kot je akreditacija, ki 
spominja na standarde ISO, ali sa-
moevalvacija, ki spominja na nek-
danjo kitajsko samokritiko? Najbrž 
ne. Se je študij skrajšal in izboljšal? 

Nič od tega. A vse to je bilo mogoče 
pričakovati. Nikoli namreč nismo 
dobili odgovorov na povsem eno-
stavna vprašanja, kot so: Kje naj bo-
do temeljni predmeti? Na začetku 
ali na koncu? Ali naj bo program ti-
stih študentov, ki naj bi študij nada-
ljevali na drugi stopnji, enak pro-
gramom tistih, ki naj bi ga končali 
po prvi? Je temeljni študij posame-
zne vede na prvi stopnji lahko kar 
preskočiti in se z nekakšnimi plačlji-
vimi pripravljalnimi tečaji vpisati 
na drugo in tretjo stopnjo povsem 
druge vede?
Zdaj ponavljati stara vprašanja se zdi 
nesmiselno, kriviti politiko za to, kar 

imamo, prav tako. Krivi smo sami 
oziroma naša poniglavost. V času 
uveljavljanja reforme sem bil kot 
rektor na kar nekaj konferencah o 
bolonjski reformi priča te poniglavo-
sti; mnogi rektorji so, ko smo zvečer 
sedeli ob mizi, ogorčeni postavljali 
vprašanja, ki sem jih omenil zgoraj, 
naslednje jutro pa so na govorni-
škem odru vzneseno ponavljali krila-
tice s prejšnjih srečanj in zmeraj no-
ve krilatice, ki so jih izumili organi-
zatorji vsakokratne nove konference.
Kakorkoli, zdajšnje vprašanje je, ka-
ko se s čim manj škode vrniti k na-
čelom Magne Carte Universitatis 
oziroma tja, kjer smo že bili. V naj-
boljšem primeru se bo vsa stvar 
končala z novo reformo, morda is-
tih reformatorjev, ki bodo spet vede-
li, da je nekaj treba reformirati, ne 
pa, zakaj je to treba narediti. Spet 
jim bodo vsi ploskali, le malokdo pa 
bo povedal, da je nova reforma le 
protireforma. A

Dr. Jože Mencinger, foto Miha Fras

Trditi, da bolonjski proces ni prinesel nič dobrega, je narobe, a najbrž se zdaj tudi nekdaj tiha večina 

že strinja, da je škoda mnogokrat večja od koristi
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ne le ljubljanska, preživela bolonjski proces in ostala 
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Šestindvajsetletna Tjaša te dni kon-
čuje drugi letnik izrednega študija 
fotografije na ljubljanski Visoki šoli 
za storitve. Najprej je bila vpisana 
na redni študij slovenščine na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani, a nekje 
na sredini študijske poti je spozna-
la, da se ni odločila prav. Potem je 
nekaj časa delala in medtem dobila 
tudi priložnost za redno zaposlitev. 
Kakšno leto pozneje je opazila raz-
pis za prvi visokošolski študij foto-
grafije pri nas, in ker se je takrat v 
prostem času že resno ukvarjala s 
fotografijo, je izpolnila prijavnico. 

Zaposlitvi se ni odpovedala in tako 
je med dvema možnima oblikama 
študija fotografije, rednim in izre-
dnim, izbrala slednjo.
Kakšna je razlika med rednim in iz-
rednim študijem? Prva je v šolnini. 
Redni študij je praviloma brezpla-
čen, vsaj na državnih univerzah ter v 
javnih in koncesioniranih samostoj-
nih visokošolskih zavodih, izredni 
študenti pa morajo za izobraževanje 
plačati šolnino. Ta znaša približno 
od 1000 do 4500 evrov za letnik, po-
nekod pa celo okoli 10.000 evrov. 
Kdo določa višino šolnine in kako? 

Na Univerzi na Primorskem pravijo, 
da višino šolnine pri njih predlagajo 
posamezne fakultete, ki upoštevajo 
neposredne stroške dela in materia-
la ter posredne stroške, potrdi pa jo 
upravni odbor univerze.
Druga ključna razlika med rednim 
in izrednim študijem je v razporedu 
predavanj. Redni študenti imajo 
predavanja razporejena skozi ves 
dan in vse delovne dni, izredni pa 
imajo navadno precej manj preda-
vanj, ta so skoncentrirana ob popol-
dnevih in koncih tedna, vaj in semi-
narjev pa pogosto sploh nimajo.

Tjaša je ena od 19.806 izrednih štu-
dentov, ki so bili v študijskem letu 
2010/11 vpisani v slovenske visoko-
šolske zavode in jih je bilo 21,6 od-
stotka. Na leto plačuje 3500 evrov 
šolnine, predavanja in vaje ima po-
poldne. Urnik dobi vnaprej, zato 
študij sproti usklajuje s službo, če-
prav to zaradi razgibanega delovni-
ka ni preprosto. A ker končno študi-
ra tisto, kar jo veseli, pravi, da to 
odtehta vse drugo. »Morda sem zado-
voljna tudi zato, ker je pri nas sodelo-
vanje s profesorji (mentorji) ključnega 
pomena. Poleg predavanj imamo 

Vanja Pirc, foto Borut Peterlin

Zakaj imamo izredni študij, zakaj se je tako razširil in ali ni skrajni čas, da ga temeljito reformiramo?

IZREDNI IN DONOSNI
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ogromno vaj, na katerih s profesorji 
izredno dobro sodelujemo. Pogosto si 
sicer želim, da bi imeli kakšno uro 
predavanj več, a ker imamo veliko 
vaj, je to po navadi neizvedljivo,« pra-
vi Tjaša.

SLOVENSKA POSEBNOST
Izredni študij je bil sprva zasnovan 
kot študij za tiste, ki so zaposleni in 
zato ne morejo obiskovati rednih 
predavanj in vaj. Njihova »izredna« 
predavanja so bila organizirana v 
terminih, v katerih so lahko uskla-
jevali delo in študij. Potem se je za-
čelo sredi devetdesetih let število 
vpisnih mest za izredne študente 
naglo povečevati. Leta 1997 je sa-
mo na dodiplomskih študijskih 
smereh študiralo 14.380 dodiplom-
skih študentov, leta 2004 pa jih je 
bilo že 25.671. Na nekaterih fakul-
tetah je obseg izrednega študija ce-
lo presegel obseg rednega študija. 
To je bilo najočitneje na smereh, 
kjer je mogoče študirati družbene, 
poslovne, upravne in pravne vede 
in kjer je bilo izrednih študentov še 
pred nekaj leti kar dve tretjini, da-
nes pa jih je približno polovica.
Takšen razcvet izrednega študija je 
imel kar nekaj posledic, ključna pa 
je bila ta, da se je začel zmanjševati 
delež izrednih študentov, ki so štu-
dirali ob delu. Vse bolj so jih izpo-
drivali »mlajši« študenti, ki so se na 
izredni študij množično vpisovali, 
ker zaradi slabšega uspeha v sre-
dnji šoli in na maturi niso bili spre-
jeti na redni študij. S tem je izredni 
študij vsaj na dodiplomski stopnji 
povsem spremenil svoje poslanstvo, 
po mnenju mnogih se je tudi izro-
dil, vsekakor pa je postal slovenska 
posebnost. Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo za-
dnje podatke v zvezi z zaposleno-
stjo izrednih študentov hrani za 
študijsko leto 2007/08; takrat jih je 
imela zaposlitev približno polovi-
ca.
Največ zaslug za preoblikovanje in 
množičnost izrednega študija ima-
jo kar sami visokošolski zavodi, 
sploh javne univerze, ki izobražuje-
jo daleč največ študentov, rednih in 
izrednih. Te so, kot kaže, ugotovile, 
da lahko z vse številnejšimi izredni-
mi študenti in predvsem z njihovi-
mi šolninami sebi in svojim profe-
sorjem omogočijo dodatni vir za-
služka, pa tudi višji standard. Hkra-
ti univerze že leta opozarjajo, da 
jim država, ki je njihova ustanovite-
ljica, namenja premalo sredstev za 
kakovostno izvajanje študija, zato 
so se bile pač primorane znajti po 
svoje. Da to ni zgolj izgovor, priča 
podatek, da mnoge fakultete s šol-
ninami izrednih študentov dejan-
sko financirajo tudi del svoje pri-
marne dejavnosti, torej izvajanje 
rednega študija. Vse skupaj je spro-
žilo vrsto razprav, od tega, ali je iz-
redni študij na javnih fakultetah 
del javne službe ali tržna dejavnost, 

do tega, ali ima država v visokošol-
skih zavodih, ki delujejo v javnem 
interesu, pravico omejevati vpis na 
izredni študij ali pač ne.
In kakšni so motivi izrednih štu-
dentov? Nekateri se za izredni štu-
dij odločijo, ker hkrati delajo, dru-
gi niso bili sprejeti na redni študij, 
tretji se želijo vpisati na točno do-
ločeni študij. Najdejo pa se tudi ta-
kšni, ki mislijo, da je to najlažja pot 
do višje izobrazbe. Ne glede na to 
naj bi imeli izredni študenti enake 
pravice in dolžnosti kot redni, tudi 
njihove diplome so formalno ena-
kovredne. Marsikateri med izredni-
mi študenti se kljub temu sprašuje, 
ali izredni študij res prinaša enake 
kompetence, kot bi jih dosegli, če 
bi študirali redno. Dijana, ki je iz-
redno študirala na Višji strokovni 
šoli za gostinstvo in turizem Bled, 
jeseni pa bo začela izredno študira-
ti še grafiko na ljubljanski Naravo-
slovnotehniški fakulteti, ima za 
zdaj denimo pozitivne izkušnje: 
»Predavanja so bila res skrčena na 
minimum in veliko smo morali pre-
delati sami, a če si motiviran, zmo-
reš. Morda me je nekoliko motilo le, 
da so nas precej ozko usmerjali v po-
samezne teme in smo zato morebiti 
dobili manj širine kot redni študen-
ti.« Neki drug izredni študent, ki 
svojega imena ni želel javno razkri-
ti, pa je od študija na Fakulteti za 
organizacijske vede, za katerega 
na leto odšteje okoli 1300 evrov, 
pričakoval bistveno več: »Večina 
predavanj je bila krajša od tistih, 
predvidenih po programu, predava-
nja pa so bila večinoma pregled tiste-
ga, kar je treba poznati za izpit, in 
pregled literature s kratkimi opisi po-
sameznih tem, ki so se nanašale na 
predmet.« Po njegovem opažanju se 
profesorjem popoldne pogosto niti 
ni dalo predavati, izrednim študen-
tom pa so večkrat izrecno poveda-
li, da lahko gradivo sami predelajo 
v dopoldanskem času. »Več kot 70 
odstotkov študentov iz skupine je 
imelo sicer redno zaposlitev, a ta opo-
zorila so profesorji navadno kar pre-
slišali.«

KDAJ REFORMA?
Že vse odkar je izredni študij postal 
množičnejši, se v slovenskem viso-
košolskem prostoru vrstijo pozivi, 
da bi ga morali temeljito reformi-
rati, najverjetneje tako, da bi izre-
dni študij vrnili tistim, ki študirajo 
ob delu. Profesor z ljubljanske Fa-
kultete za kemijo in kemijsko teh-
nologijo dr. Ivan Leban pa je zago-

varjal še radikalnejši ukrep - popol-
no odpravo izrednega študija. Le-
ban je še vedno prepričan, da je 
plačljiv izredni študij vsaj na javnih 
(državnih) univerzah nedopusten, 
saj bi moralo biti izobraževanje jav-
na dobrina, pri takšni obliki študija 
pa so študenti finančno izkoriščeni. 
Rešitev vidi v preoblikovanju izre-
dnega študija v vseživljenjsko izo-
braževanje za zaposlene, ki ga 
predvideva tudi bolonjska reforma, 
a se o njem za zdaj še ni veliko go-
vorilo. »Seveda bi morali delodajalci 
hkrati svojim delavcem omogočiti do-
datno izobraževanje, jim ga tudi sofi-
nancirati in jim omogočiti študijski 
dopust, kar pa je verjetno v našem 
turbokapitalizmu - utopija,« ugota-
vlja Leban.
O tem, da bi veljajo premisliti o od-
pravi sedanjega izrednega študija, 
je že kmalu po nastopu mandata 
konec leta 2008 previdno spregovo-
ril donedavni visokošolski minister 
Gregor Golobič. Takrat je dejal, da 
bi bilo treba sedanji izredni študij 
postopoma odpraviti, ker je vsaj od 
javnih visokošolskih ustanov nepo-
šteno, da svoje finančne težave re-
šujejo na plečih študentov. Izjava je 
naletela na buren odziv. Mnogi jav-
ni visokošolski zavodi so se sicer 
strinjali, da je sedanji izredni študij 
anomalija, a hkrati opozarjali, da 
bi jim morala država v tem prime-
ru zagotoviti precejšnja sredstva, ki 
bi nadomestila izpad šolnin.
Visokošolsko ministrstvo je Golobi-
čeve besede pozneje deloma vklju-
čilo v Resolucijo o nacionalnem pro-
gramu visokega šolstva 2011-2020, v 
kateri so med drugim predvideli 
pravičnejše izvajanje študijskih pro-
gramov. V tem delu resolucije so še 
zapisali, da bo visokošolska politika 

težila k temu, da sedanji izredni 
študij ne bi bil več mogoč in da bi 
ga v kontekstu vseživljenjskega izo-
braževanja spremenili v prilagoje-
no obliko (rednega) študijskega 
programa, ki bi se izvajal v manj-
šem obsegu in bi namesto 45 bo-
lonjskih kreditnih točk (ECTS) na 
leto prinesel le 30 točk. Kot so do-
dali, bi bil tudi strošek takega študi-
ja nižji. Glede na to, kako okorel je 
slovenski visokošolski sistem in da 
je v Slovenijo medtem z vso silo 
pljusknil val ekonomske in finanč-
ne krize, zaradi česar država zate-
guje pas na vseh področjih, je sicer 
vprašanje, kdaj se bo izredni študij 
dejansko znašel na reformnem me-
niju. Vprašanje je tudi, ali bodo re-
forme sledile smernicam iz resolu-
cije ali pa bo kateri od naslednjih 
področnih ministrov spet zasnoval 
novo, svojo vizijo visokošolskega ra-
zvoja.
Medtem izredni študij iz leta v leto 
po malem reformirajo kar sami štu-
denti. Čeprav se je sprva zdelo, da 
gredo lahko vpisne številke le še 
navzgor, je vpis v izredne študijske 
programe zadnjih nekaj let koreni-
to upadel. To je deloma posledica 
manj številnih generacij študentov, 
deloma pa tudi državne intervenci-
je, ki je zmanjšala število vpisnih 
mest za izredne študente, in prebe-
ga študentov, ki so bili kandidati za 
izredni študij na javnih fakultetah, 
v redne študijske programe novo-
nastalih zasebnih šol. Lani je bilo 
povpraševanje po izrednem študiju 
za kar 31,3 odstotka manjše od po-
nudbe. Med javnimi visokošolskimi 
zavodi so največji upad zaznali na 
Univerzi v Novi Gorici, kjer je pra-
znih ostalo kar 72,2 odstotka mest 
za izredne študente. A

KOLIKO JE IZREDNIH ŠTUDENTOV?
PO VPISNEM BUMU, KI SE JE ZAČEL SREDI DEVETDESETIH 
LET, JE ZAČELO ŠTEVILO IZREDNIH ŠTUDENTOV PO LETU 
2005 NAGLO UPADATI

Leto Število vseh študentov Število izrednih študentov 
  (in delež v odstotkih)
2004 99.607 32.302 (32,43)
2005 100.548 32.653 (32,48)
2006 100.113 30.327 (30,20)
2007 99.021 28.532 (28,81)
2008 98.128 26.934 (27,48)
2009 98.279 25.309 (25,75)
2010 91.539 19.806 (21,64)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Visokošolska resolucija predvideva, da bi sedanji 

izredni študij spremenili v prilagojeno obliko 

(rednega) študijskega programa, ki bi se izvajal v 

manjšem obsegu.
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Jeseni 2005 so v Parizu izbruhnili 
nemiri. Razdejane ulice, spopadi 
med protestniki in policisti ter gore-
či avtomobili so, podobno kot ne-
davno v Londonu, za nekaj časa po-
stali del vsakdanjika. Francoski foto-
graf in ulični umetnik JR je v vseh 
teh prizorih kljub vsemu videl več, 
kot so iz dneva v dan prikazovali po-
snetki televizijskih kamer. V izgre-
dnikih je prepoznal predvsem mla-
de ljudi, večinoma potomce prise-
ljencev, katerih prihodnost je bila 
tudi zaradi slabe izobrazbe in brez-
poselnosti negotova ali celo brezu-
pna. JR se je zato odpravil v velike 
blokovske soseske v pariških pred-
mestjih in s temi mladimi navezal 
stik. Potem jih je fotografiral. Njiho-
ve resne, šaljive in grimasaste črno-
bele fotografije, natisnjene na ogro-
mne plakate, je na lastno pest pole-
pil po vsem mestu in javnost opozo-
ril, da bi zgodbe te generacije mora-
la slišati.
JR je pozneje po vsem svetu fotogra-
firal še veliko ljudi, katerih zgodbe 
so spregledane. Naredil je serijo por-
tretov žensk in s tem opozarjal na 
diskriminacijo, skupaj je fotografiral 
Izraelce in Palestince, odpravil se je 
tudi v eno od favel brazilske prestol-
nice. Fotografije portretirancev je 
vedno polepil po njihovi soseski in 
tudi po oddaljenih krajih, in kamor-

koli je širil svoj projekt, s katerim je 
dokazoval, da lahko umetnost ljudi 
povezuje, ga je lokalno prebivalstvo 
sprejelo z odprtimi rokami. Vsakič, 
ko se je vrnil, so ga ljudje prosili za 
še več fotografij.
JR-ja so lani povabili, naj svoje delo 
predstavi na konferenci projekta 
TED, ki nosi ime po začetnicah an-
gleških besed technology, entertain-
ment in design (tehnologija, zabava 
in oblikovanje), njegovo temeljno 
sporočilo pa je, da so nekatere zami-
sli tako dobre, da jih je preprosto 
treba predstaviti drugim. Na TED-
ovih dogodkih dobre zamisli pred-
stavljajo bolj ali manj znani strokov-
njaki in navdušenci z različnih po-
dročij znanosti in kulture, ki morajo 
svoje misli zapakirati v največ 18 mi-
nut dolga predavanja. Tudi JR-ju je 
pripadlo 18 minut in v tem času je 
predstavil svoje fotografije in video-
posnetke, povedano pa sklenil z be-
sedami, da je mogoče s sodelova-
njem pri globalnem umetniškem 
projektu spremenili svet na bolje, in 
to od znotraj navzven.
Kot kaže, se je njegova pripoved do-
taknila mnogih, saj je bila med mno-
žico predavanj izbrana za najboljše 
TED-ovo predavanje leta 2011. Leto 
pred njim je nagrada pripadla bri-
tanskemu zvezdniškemu kuharju Ja-

mieju Oliverju, ki je pripovedoval, 

kako bi lahko z nekaj preprostimi 
ukrepi znatno izboljšali kakovost 
prehrane v šolskih jedilnicah. Tako 
kot Oliver je tudi JR prejel denarno 
nagrado v višini 100.000 dolarjev, ki 
jih bo lahko vložil v nadaljnje razvi-
janje svoje zamisli.

INTERNETNI BUM
TED je začel takšne nagrade podelje-
vati leta 2005 in ravno takrat se mu 
je, deloma zaradi nove strategije, de-
loma pa tudi po spletu okoliščin, 
uspelo preleviti v globalno platfor-
mo za razširjanje znanja. TED-ovi 
snovalci so si sicer že od začetka žele-
li, da bi na enem mestu združili čim 
večji intelektualni in ustvarjalni po-
tencial, a ko so leta 1984 v kalifornij-
skem Montereyu pripravili prvo kon-
ferenco, je bila ta v resnici enkraten 
in precej eliten dogodek, na katerem 
je lahko govorcem prisluhnilo le ka-
kih tisoč poslušalcev. Leta 1990 so 
konference postale vsakoletni dogod-
ki in tiste, ki jih vsako pomlad pripra-
vijo v kalifornijskih Long Beachu in 
Palm Springsu (TED Conference) ter 
vsako poletje v škotskem Edinburgu 
(TEDGlobal), še danes veljajo za TED-
ove ključne dogodke. Ne le zaradi 
tega, kar tam povedo premišljeno iz-
brani govorci, temveč tudi zato, ker 
so prihodki od vstopnin za te dogod-
ke poleg sponzorskih sredstev vir 

Vanja Pirc

Kako je projekt TED postal globalna platforma za brezplačno razširjanje znanja

ZNANJE ZA BOLJŠI SVET

TED-ovega financiranja. Za vstopni-
co na teh dogodkih je treba odšteti 
najmanj 6000 dolarjev, če postanete 
patron TED-ove konference, pa celo 
najmanj 125.000 dolarjev.
A za TED-ovo globalno prepoznav-
nost kljub vsemu niso poskrbele 
konference, temveč predvsem splet. 
TED od leta 2001 vodi Britanec 
Chris Anderson, ki izhaja iz medij-
ske industrije, in morda je znal prav 
zato predvideti, da bi v poplavi sple-
tnih vsebin, ki so pogosto izjemno 
slabe kakovosti, TED lahko pritegnil 
vse tiste uporabnike medmrežja, ki 
ne iščejo le tračev o zasebnem življe-
nju slavnih in največjih bizarnostih, 
temveč tudi resnejše, kakovostnejše 
vsebine. TED je zato v videoknjižnici 
na svoji spletni strani (www.ted.
com) pod blagovno znamko TED-
Talks objavil videoposnetke najbolj-
ših predavanj - ti so, drugače od 
konferenc, brezplačni, kar pomeni, 
da so dostopni vsakomur. V zbirki je 
zdaj že več kot 900 predavanj, vsak 
teden jim dodajajo nova, številna 
med njimi pa si je mogoče ogledati 
tudi drugod, denimo na videoporta-
lu YouTube.
Čeprav so bili nekateri črnogledi, češ 
da bo TED s tem poceni razprodal 
svoj intelektualni kapital, se je zgodi-
lo ravno nasprotno. Videoknjižnica 
je doživela obisk neslutenih razse-
žnosti in nekatera predavanja so do-
slej imela že več milijonov ogledov. 
Večino predavateljev, njihove zamisli 
in odkritja so dotlej pogosto poznali 
le njihovi kolegi, učenci in dobro po-
dučeni laiki ter seveda tisti, ki so se 
udeležili konferenc, zdaj pa so nena-
doma postali vsesplošno prepoznav-
ni, še zlasti po tem, ko je TED razvil 

TED-ovi govorci večinoma ne izrekajo 

neargumentiranih kritik, temveč bolj opozarjajo na 

to, kaj vse še obstaja, zakaj je to lahko pozitivno in 

zakaj se novih odkritij ne bi smeli bati.

1. 2.



možnost podnaslavljanja predavanj. 
Podnapise ponuja v 81 jezikih in 
med njimi je tudi slovenščina; vanjo 
je za zdaj prevedenih 79 predavanj. 
Pri vsem tem ne preseneča, da so se 
v britanskem časniku Guardian pred 
časom pošalili, da enega od preda-
vateljev, sira Kena Robinsona, nek-
danjega profesorja umetnosti na 
Univerzi Warwick, ki naj bi bil »po 
vsakogaršnjih merilih precej obskuren 
lik«, brez TED-a najverjetneje ne bi 
poznal nihče. A njegovo predava-
nje, kako lahko šola ubije ustvarjal-
nost pri otrocih, danes velja za eno 
najbolj priljubljenih v zgodovini 
TED-a.
Nekateri TED-u očitajo, da bi rad iz 
svojih predavateljev ustvaril zaba-
vljače ali pa vsaj zvezdnike. Pri TED-
u ne zanikajo, da skušajo predava-
njem dodati zvezdniški pridih, a kot 
dodajajo, jim gre v bistvu za to, da 
se predavatelji na nastope čim bolj 
pripravijo, da so čim razumljivejši 
in hkrati tudi zanimivi za milijon-
sko poslušalstvo. Retorične sposob-

nosti in izkušnje predavateljev so 
seveda različne, a ne glede na to je 
že marsikateremu uspelo še tako re-
sno ali duhamorno temo predstavi-
ti tako, da je postala doživetje za oči 
in ušesa. Eden izmed teh vedno za-
nimivih govorcev je nedvomno 
švedski zdravnik in statistik dr. 

Hans Rosling, ki kakor za šalo iz 
rokava stresa podatke o rasti svetov-
nega prebivalstva, pričakovani ži-
vljenjski dobi ali umrljivosti otrok.

TED-IZACIJA
In kakšna predavanja so pravzaprav 
na voljo na TED-ovih dogodkih? Po-
svečajo se izredno široki paleti tem, 
od tehnologije do globalnih tem, od 
ekonomije do naravoslovja in od 
oblikovanja do zabave. V videoknji-
žnici jih nato razvrstijo po imenih 
predavateljev in temah, posebej pa 
so poudarjena najnovejša ter najbolj 
razpošiljana in gledana predavanja. 
Med tista z rekordnim ogledom že 
dlje časa sodi predavanje zdravnice 
dr. Jill Bolte Taylor, ki je opisala, 
kako ji je to, da jo je zadela kap, pre-
senetljivo omogočilo osebni vpogled 
v predmet njenega raziskovanja. 
Med najbolj priljubljenimi najdemo 
tudi denimo predavanje avtorice 
knjige Jej, moli, ljubi Elizabeth Gil-

bert; nastopila je s tezo, da pri izje-
mno nadarjenih posameznikih mor-
da ne gre za to, da bi »bili« geniji, 
ampak za to, da »imajo« genija, ki 
jih navdihuje od zunaj.
Ker predavanja segajo na tako raz-
lična področja, tisti, ki jih spremlja-
jo redno, celoten projekt vidijo kot 
nekakšen podaljšek gimnazije, s ka-
terim si lahko širijo obzorja ter spo-
znavajo nove zamisli in koncepte, 
za katere bi morda sicer slišali le po 
naključju. TED-ovi predavatelji se 
denimo sprašujejo, ali svetu vladajo 
algoritmi, ali bi bilo smisleno raz-
misliti o internetni policiji, ali je Fa-

cebook najvplivnejša država na sve-
tu in ali nova tehnološka odkritja, 
kakršna so tista za izpopolnjevanje 
orožja, res prinašajo napredek. 
Ustanovitelj neprofitne spletne učil-
nice Khan Academy Salman Khan 
je gledalcem denimo razložil, zakaj 
je začel delati kratke fimčke, ob gle-
danju katerih je mogoče doumeti 
še tako težavne pojme iz matemati-
ke, biologije, kemije in fizike. Profe-
sor psihologije dr. Philip Zimbard 
je predaval, kako hitro lahko dobri 
ljudje postanejo slabi in zakaj bi se 
morali truditi za delovanje v dobro 
vseh. Podjetnik Seth Godin je števil-
ne navdušil z ugotovitvijo, da se da-
nes spet prebujajo plemena, v kate-
ra se povezujejo ljudje z enakimi 
idejami in vrednotami, to pa jim 
daje moč za spremembe. Kreativni 
direktor Paul Bennett se je razgo-
voril, kako lahko z dobrim oblikova-
njem rešujemo majhne, univerzal-
ne in pogosto spregledane težave. 
Publicistka Mary Roach pa je v svo-
ji zabavni pripovedi, ob kateri se je 
smejala vsa dvorana, predstavila de-
set trditev o znanstvenem razisko-
vanju orgazma.
Na TED-ovi spletni strani so na 
ogled le nekatera predavanja, vseh, 
ki so se doslej zvrstila pod to bla-
govno znamko, pa je bistveno več, 
še zlasti, odkar so zagnali specializi-
rane dogodke, kot sta bila denimo 
TEDIndia in TEDWomen, ter serijo 
dogodkov z imenom TEDx, ki jih po 
licenci pripravljajo lokalne ekipe po 
vsem svetu, tudi v Sloveniji. Matej 

Golob, velik navdušenec nad TED-
om, ki si je doslej na spletu ogledal 
že okoli 800 predavanj, se je ekipi 
TEDxLjubljana, ki poleg ekipe TE-
DxMaribor deluje pri nas, pridružil 
po našem prvem takšnem dogodku 
jeseni 2009 na Inštitutu Jožefa Ste-
fana. Kot ugotavlja, se je projekt TE-
Dx po vsem svetu razširil kakor po-

žar: »Lansko jesen, ko smo v Kinu Ši-
ška pripravili doslej največji dogodek 
pri nas, so po vsem svetu našteli že 
1000 dogodkov TEDx. Letošnjo po-
mlad jih je bilo že 2000.« Udeležba 
na teh dogodkih je, drugače kot ve-
lja za TED-ove »matične« konferen-
ce, brezplačna, če vstopnina že je, 
pa je minimalna. Kot pravi Golob, 
stroške dogodkov krijejo s sponzor-
skimi prispevki, paziti morajo le, da 
niso iz tobačne ali orožarske indu-
strije, saj TED sodelovanje z njimi 
zavrača. Naslednji dogodek bodo 
pripravili 20. novembra, ko bodo v 
okviru globalnega dogodka TE-
DxYouth tudi na ljubljanskem odru 
besedo dobili mladi.

NOVA RELIGIJA?
Vsesplošna priljubljenost TED-a je 
marsikoga spodbudila k razmišlja-
nju, ali ni ta s svojimi zamislimi o 
zavzemanju za izboljšanje sveta ne-
mara že prerasel v novodobno reli-
gijo. Takšne vzporednice je ponudi-
lo tudi predavanje pisatelja in tele-
vizijskega producenta Alaina de 

Bottona na letošnji svetovni konfe-
renci v Edinburgu, kjer je med dru-
gim dejal, da bi se moral sekulari-
zem več naučiti od religij in da bi 
moral znova odkriti tudi koncept 
pridige. Prav TED-ova predavanja bi 
lahko videli kot nekakšne novodob-
ne pridige, zato ni presenetilo, da 
je prvi mož TED-a Chris Anderson 
takoj po De Bottonovem predava-
nju iz občinstva dobil prav to vpra-
šanje. Je torej TED nova religija? 
Anderson je pred polno dvorano 
odgovoril z odločnim ne.
Tisti, ki redno spremljajo projekt 
TED, njegovo bistvo vidijo zlasti v 
njegovi povezovalni naravnanosti. 
Zanimivo je, da TED-ovi govorci ve-
činoma ne polemizirajo in ne izre-
kajo neargumentiranih kritik, tem-
več bolj opozarjajo na to, kaj vse še 
obstaja, zakaj je to lahko pozitivno 
in zakaj se novih odkritij ne bi smeli 
bati. Tako nas množica različnih 
mnenj, tudi tistih, s katerimi se 
morda ne strinjamo, združuje v za-
vedanju, da vsi živimo na istem pla-
netu in da bi nam moralo biti vsaj 
zato vsaj malo mar za dogajanje 
okrog nas. A
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Nekateri so bili črnogledi, da bo TED z brezplačno 

objavo predavanj na internetu poceni razprodal svoj 

intelektualni kapital, a videoknjižnica je doživela 

obisk neslutenih razsežnosti.

1.  2. 3. Najboljše TED-ovo predavanje 
leta 2011- Francoski fotograf in 
ulični umetnik JR: JR je po vsem 
svetu fotografiral veliko ljudi, kate-
rih zgodbe so spregledane. Naredil 
je serijo portretov žensk in s tem 
opozarjal na diskriminacijo, skupaj 
je fotografiral Izraelce in Palestin-
ce, odpravil se je tudi v eno od fa-
vel brazilske prestolnice. Fotografi-
je portretirancev je vedno polepil 
po njihovi soseski. Lokalno prebi-
valstvo ga je sprejelo z odprtimi 
rokami.

4.  Leta 2010 je nagrada pripadla bri-
tanskemu zvezdniškemu kuharju 
Jamieju Oliverju, ki je pripovedo-
val, kako bi lahko z nekaj prepro-
stimi ukrepi znatno izboljšali kako-
vost prehrane v šolskih jedilnicah.

3. 4.



54

IZOBRAŽEVANJE MLADINA 26. 08. 2011

ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKO NASELJE V OLIMPIJSKI VASI
DRŽAVA: NEMČIJA, KRAJ: 
MÜNCHEN, AVTOR: WERNER 
WIRSING IN BIRO BOGEVISCHS
LETO IZGRADNJE: 2009

---------------------------------------------------------

V nekdanji olimpijski vasi v mestu München študenti 
bivajo že od leta 1972, ko so se iztekle poletne olimpijske 
igre. Med olimpijado so bila stanovanja za atlete in 
atletinje ločena: fantje so bivali v večnadstropnih terasastih 
hišah, dekleta v miniaturnih bungalovih, združenih v nize 
in med seboj ločenih z ozkimi prehodi. Po olimpijskih 
igrah so stanovanja sprva nameravali prodati, ker pa ni 
bilo dovolj povpraševanja, jih je v upravljanje prevzel 
študentski servis. Zaradi dotrajanosti bungalovov se je ta 
leta 2007 odločil, da jih skoraj vse podre (ohranili in 
prenovili so jih le 12) in zgradi na novo, pri čemer sta 
oblika in prostornina bungalovov ostali skoraj identični 
izvirniku, kakor si ga je bil zamislil arhitekt Werner 
Wirsing. Študentski servis je tedaj 91-letnega Wirsinga 
povabil, da je kot zunanji svetovalec sodeloval pri 
rekonstrukciji naselja. Z manjšimi spremembami so 
dosegli, da so na isti parceli namesto prvotnih 800 
postavili kar 1026 dvoetažnih hišic, študenti pa so se vanje 
vselili jeseni 2009. Vsak študent ima na razpolago 20 
kvadratnih metrov prostora. V pritličju vsake od hišic so 
kopalnica, kuhinjska niša z jedilnim kotom, omara in 
delovna miza, ki se tik pod nizkim, horizontalnim oknom 
razteza vzdolž celotne širine sobe. Ozko stopnišče vodi do 
galerije, kjer je spalnica in od koder je mogoče doseči šest 
kvadratnih metrov veliko strešno teraso. Poleg hišic so 
študentom na voljo še bar, diskoteka, študijska soba in 
filmski klub, olimpijski park in športna igrišča, v bližini 
naselja pa so še pošta, banka, kopirnica, cel kup trgovin, 
barov in restavracij z do študentov prijaznimi cenami. 
Posebnost naselja je, da lahko študenti fasade hišic 
prepleskajo sami, kot jim poželi srce. To možnost je 
Wirsing predvidel že pri izvirnem projektu, ki ga je 
zasnoval z mislijo na študentsko gibanje leta 1968. 

---------------------------------------------------------

Študenti še nikoli niso bivali tako udobno. Sodobni študentski domovi so malodane razkošni hoteli, 

kjer študentom niso na voljo le sobe s kuhinjo in kopalnico, pač pa tudi najrazličnejši skupni pro-

stori, od študijskih sob, knjižnic, kinodvoran, pralnic, telovadnic, trgovin, restavracij, kavarn, barov 

do vrtov in teras za druženje in zabavo. Objekti oziroma celotna naselja so zasnovani tako, da upo-

rabnikom omogočajo zasebnost, hkrati pa nenehno interakcijo. A še bolj kot elitni študentski do-

movi so v naprednih evropskih državah priljubljeni reciklirani, energetsko varčni in nizkocenovni 

bivalniki. Predstavljamo nekaj arhitekturno najinovativnejših primerov, med drugim študentsko 

naselje, zgrajeno iz starih ladijskih zabojnikov, za ljubitelje arhitekturne zgodovine pa tudi študent-

ski dom, ki ga je v petdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA projektiral znameniti finski arhitekt 

Alvar Aalto.
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Urša Marn

ŠTUDENTSKI DOM TIETGEN
DRŽAVA: DANSKA
KRAJ: KØBENHAVN
AVTOR: LUNDGAARD & TRANBERG ARHITEKTI
LETO IZGRADNJE: 2006

------------------------------------------------------------------------------------

Študentski dom Tietgenkollegiet v danskem glavnem mestu København so 
poimenovali po danskem finančniku C. F. Tietgenu, uradno pa so ga odprli maja 
2007. Danski arhitekti iz biroja Lundgaard & Tranberg so navdih za krožno zasnovo 
objekta dobili pri tradicionalni arhitekturi južne Kitajske, za katero so značilne vaške 
skupnosti z individualnimi bivalnimi enotami in skupnimi prostori za druženje in 
dnevna opravila, kot sta kuhanje in pranje perila. Celoten koncept študentskega 
doma je usmerjen k spodbujanju osebnega in družbenega razvoja uporabnikov. H 
krepitvi skupnosti izdatno pripomore notranje dvorišče, okrog katerega so razvrščeni 
skupni prostori. Avtorji so za izvirno zamisel upravičeno prejeli ugledno evropsko 
arhitekturno nagrado RIBA. Šestnadstropni objekt je s petimi vertikalnimi linijami 
vizualno in tudi funkcionalno ločen na posamezne sektorje, vertikalne linije pa so 
uporabljene tudi kot prehod iz zunanjega prostora na osrednje dvorišče in v 
posamezna nadstropja. Dom ima 360 sob, ki merijo od 26 do 33 kvadratnih metrov, 
opremljene so s kopalnicami, desetina pa jih je namenjena tujim študentom na 
izmenjavi. V vsakem od šestih nadstropij je po pet popolnoma opremljenih skupnih 
kuhinj, jedilnic, dnevnih sob in shramb, ki si jih deli po 12 študentov. Poleg tega so v 
pritličju objekta na voljo še številni drugi skupni prostori, od pralnice, kavarne, 
študijskih in računalniških sob, delavnic, glasbene sobe do sobe za druženje in 
zabavo. Na voljo so tudi parkirišča za avtomobile in motorje ter kolesarnica. Skupne 
kuhinje, veže in terase so obrnjene proti osrednjemu dvorišču, kar uporabnikom 
omogoča tesnejšo povezanost. V najemnino je vključena internetna povezava in 
brezplačno telefoniranje znotraj objekta. Dom upravlja fundacija Tietgenkollegiet, ki 
so jo leta 2001 ustanovili z donacijo fundacije Nordea Denmark. Zaradi izjemnega 
zanimanja strokovne in laične javnosti so leta 2007 uvedli organizirane oglede 
študentskega doma, ki pa niso prav poceni, saj je za uro sprehoda skozi prostore 
treba odšteti 500 danskih kron ali dobrih 67 evrov.  

------------------------------------------------------------------------------------
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ŠTUDENTSKI DOM POLJANE
DRŽAVA: SLOVENIJA
KRAJ: LJUBLJANA
AVTOR: BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI
LETO IZGRADNJE: 2006
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Študentski dom na Poljanski cesti v središču Ljubljane je eden najlepših 
in arhitekturno najzanimivejših študentskih domov pri nas, to potrjuje 
tudi Plečnikova nagrada, ki sta jo prejela avtorja zasnove, arhitekta 
Matija Bevk in Vasa J. Perović iz ljubljanskega biroja Bevk Perović 
arhitekti. Po mnenju žirije sta z inovativnimi in duhovitimi 
projektantskimi rešitvami, uporabo materialov in izvedbo detajlov 
postavila nova merila pri načrtovanju objektov, namenjenih 
izobraževanju. Študentski dom ima 13.000 kvadratnih metrov 
uporabnih površin in 56 bivalnih enot, ob polni zasedenosti pa v njem 
biva 224 študentov. Deli se na bloka A in B. Sprednje pročelje bloka A 
gleda na Poljansko cesto in park z drevoredom, blok B pa je oddaljen le 
sto metrov od Ljubljanice in ima čudovit razgled na Kamniško-Savinjske 
Alpe. Oba bloka v pritličju združujeta dva prehoda, v sredini pa je atrij s 
klopmi in z okrasnim drevoredom. V pritličju so študijska soba s 16 
mizami, loža za dežurnega, soba za dnevno druženje, soba na namizni 
tenis, pralnica, TV-soba in kolesarnica. V domu je tudi fitnes, v kletni 
etaži pa parkirna hiša z dvema enotama. V vsakem nadstropju bloka je 
osem bivalnih enot oziroma apartmajev za po štiri osebe, vsako od enot 
pa sestavljajo hodnik, sobi, kopalnica, ločen WC, kuhinja in balkona. 
Študentske spalnice, obrnjene proti cesti, so skrite za nizom zložljivih 
aluminijastih panelov, ki so preluknjani, da v prostore spuščajo svetlobo, 
hkrati pa varujejo zasebnost stanovalcev pred uličnim hrupom. 
Notranjost doma je v rumeni barvi, steklene površine krasijo rumene 
pike. V bližini doma so Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta, 
Fakulteta za šport, Pravna fakulteta in Teološka fakulteta, pa tudi 
ogromno ponudnikov kosil in malic za študentske bone, kar pride prav 
vsem tistim študentom, ki se jim ne ljubi kuhati. Ravno zaradi 
vrhunskih bivalnih razmer je povpraševanje po Študentskem domu 
Poljane že od jeseni 2006, ko so se vanj vselili prvi študenti, izjemno, in 
to čeprav je cena v primerjavi z drugimi 27 domovi v Ljubljani višja.

----------------------------------------------------------------------



57

IZOBRAŽEVANJE MLADINA 26. 08. 2011



58

IZOBRAŽEVANJE MLADINA 26. 08. 2011

ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKI DOM SMARTIES
DRŽAVA: NIZOZEMSKA
KRAJ: UTRECHT
AVTOR: MARLIES ROHMER ARHITEKTI
LETO IZGRADNJE: 2008

-------------------------------------------------

Študentski blok Smarties, ki se ga je zaradi pisane 
fasade prijelo tudi ime Hiša konfeti, je samo eden 
od številnih objektov kampusa Univerze v 
Utrechtu. Urbanistično ureditev območja so si 
zamislili v slovitem nizozemskem biroju OMA 
arhitekta Rema Koolhaasa, Smarties pa so 
projektirali arhitekti biroja Marlies Rohmer. V 
bloku je 380 študentskih sob, mnoge od njih 
zasedajo tuji študenti z vseh koncev sveta. Stavba 
stoji na štirih velikanskih betonskih stebrih, ki 
tvorijo ogromno nogo, pod katero je prostor za 
urbano druženje. Na glavni nosilni konstrukciji 
počiva barvita gmota. Stavba ima kar 20-metrski 
napušč, obsega skoraj 20.000 kvadratnih metrov 
uporabnih površin, stroški gradnje pa so znašali 
12,4 milijona evrov.

-------------------------------------------------
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 Uresničite svoje sanje in postanite DAVČNI SVETOVALEC. 

Izobraževanje je namenjeno bodočim davčnim svetovalcem kot priprava na izpit, davčnim svetovalcem kot osvežitev 
znanja, direktorjem, finančnim direktorjem, zaposlenim v državni upravi, računovodjem in vsem tistim, ki želijo v dveh 
mesecih nadgraditi poznavanje slovenske davčne zakonodaje. 

Akademija je vaša priložnost, da osvojite specifična znanja vodilnih strokovnjakov v Sloveniji. 

S praktičnimi nasveti in predstavitvijo primerov boste spoznali prednosti in slabosti poklica, ki v tujini velja za enega 
izmed najbolj zahtevnih in spoštovanih. Mag. Ivan Simič, ki je zadnjih pet let (od 2006 do 2010) po izboru uporabnikov 
spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«, vam bo na podlagi lastne, 
več kot dvajsetletne prakse bodisi kot davčni svetovalec ali generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije poskušal 
podrobno predstaviti poklic davčnega svetovalca ter vam poskušal odgovoriti na vprašanje, ki je za mnoge skrivnost, to pa je: 

Kako uspeti v tem poklicu?

U R N I K
DATUM PREDMET PREDAVATELJ UR

23.9.11 Vloga in pomen davčnega svetovanja mag. Ivan Simič 2
23.9.11 Organizacija davčne uprave mag. Drago Lopret 2
24.9.11 Ugotavljanje kapitalske ustreznosti dr. Jožko Peterlin 2
24.9.11 Računovodstvo stroškov dr. Marko Hočevar 2

30.9.11 Pravna ureditev gospodarskih družb dr. Peter Grilc 4
1.10.11 Davčni postopek mag. Ivan Simič 4

7.10.11 Obdavčitev pravnih oseb Tanja Kaltnekar 4
8.10.11 Obdavčitev fizičnih oseb dr. Aleš Kobal 4

14.10.11 Računovodstvo javnih zavodov dr. Tatjana Horvat 2
14.10.11 Obdavčitev nepremičnin in daril Božena Macarol 2
15.10.11 Mednarodno obdavčenje mag. Petra Istenič 4

11.11.11 Poslovanje samostojnih podjetnikov posameznikov Dunja Verbajs 2
11.11.11 Davčna sodna praksa mag. Ivan Simič 2
12.11.11 Zahtevnejši primeri DDV in njihov davčni nadzor ddr. Marian Wakounig 2
12.11.11 Strategija davčnih uprav EU pri zatiranju davčnih utaj ddr. Marian Wakounig 2

18.11.11 Davek na dodano vrednost Nevenka Simić Mićunović 4
19.11.11 Vpliv vodenja zalog na davčno osnovo Tomaž Glažar, spec. podj. 2
19.11.11 Prednosti in slabosti poslovanja v davčno ugodnih območjih mag. Ivan Simič 2
19.11.11 Podelitev potrdil o zaključku izobraževanja mag. Ivan Simič

S K U P A J : 48

Informacije in prijave :
www.dizi.org

Vabi
na izobraževanje,

 ki bo potekalo v času, 

od 23. septembra do 19. novembra 2011 

v predavalnici AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana
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ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKO NASELJE CITÉ A DOCKS
DRŽAVA: FRANCIJA
KRAJ: LE HAVRE
AVTOR: CATTANI ARHITEKTI 
LETO IZGRADNJE: 2010

-----------------------------------------------------

Kontejnersko študentsko naselje v francoskem 
pristaniškem mestu Le Havre, ki so ga zasnovali v 
biroju Cattani arhitekti, je zanimiv in poučen primer, 
kako mladim zagotoviti fleksibilne in hkrati poceni 
bivalne prostore. Naselje stotih stanovanj, vsako meri 
24 kvadratnih metrov, je sestavljeno iz starih ladijskih 
zabojnikov, med seboj povezanih s kovinsko 
konstrukcijo in zloženih v štirietažne stolpiče. Kovinska 
konstrukcija ne zagotavlja zgolj stabilnosti, temveč so 
arhitekti z njo ustvarili tudi dodatne poti, terase in 
balkone. Zabojniki so drug na drugega naloženi tako, 
da uporabnikom zagotavljajo čim več občutka svobode 
in čim manj utesnjenosti. Vsi apartmaji so obrnjeni na 
notranji vrt, obe zunanji steni modulov pa sta stekleni, 
da v prostore pride čim več naravne svetlobe in da 
imajo uporabniki optimalen razgled. Projektanti so 
poskrbeli za učinkovito toplotno in zvočno izolacijo, 
zabojnike pa so obdali z gumo, da so ublažili vibracije. 
Zunanja fasada je pobarvana v kovinsko sivo, 
notranjost je v celoti bela, opremljena z lesenim 
pohištvom. Vsako od stanovanj ima spalnico, kuhinjo, 
kopalnico in brezplačno brezžično internetno 
povezavo. »Bistvo kontejnerske arhitekture je težnja po 
enostavnosti, saj že v izhodišču omogoča poenostavitve 
najrazličnejših problemov, ki jih je mogoče rešiti zgolj s 
skladanjem in z razporejanjem osnovnih prostorskih enot,« 
je nad takšno gradnjo navdušen arhitekt prof. Janez 
Koželj. »Kontejnerska arhitektura je že sama po sebi 
arhitektura, saj že njena osnovna enota izpolnjuje vse 
nujne in potrebne zahteve po varnosti, zavetju, trdnosti, 
uporabnosti za različne namene, tako da nam namesto 
navadno zapletenega procesa projektiranja preostane zgolj 
premislek, kako zabojnike zložiti glede na obseg, namen in 
lokacijo, kje jih odpreti, kako jih opremiti glede na 
specifične funkcionalne zahteve in kako jih pobarvati. 
Kontejnerska arhitektura je vsekakor tudi trajnostna, saj 
upošteva načelo zmanjšaj, ponovno uporabi in presnovi. 
Njeno geslo je stori več z manj.« Prednost stavbe iz 
zabojnikov je, da se hitro postavi in hitro razdre, 
pripelje in prepelje, lahko pa se tudi skladišči na 
zalogo. »Za kontejnersko arhitekturo je posebej značilno, 
da nosi jasno prepoznavno sporočilo in močno vrednostno 
konotacijo o napredni, prožni, odprti družbi, o prostoru, ki 
se ves čas spreminja, o uporabniku brez predsodkov, o 
inovativnem arhitektu in spretnem oblikovalcu ter o 
raziskovalni naravi arhitekture.« Naselje v Le Havru je 
samo eno od številnih kontejnerskih naselij, zgrajenih 
v zadnjih letih. Taka gradnja študentskih domov, 
stanovanj za mlade družine, vrtcev, šol, mladinskih 
centrov in drugih stavb se je uveljavila zlasti na 
Nizozemskem, pa tudi v ZDA, Kanadi, Angliji in 
Španiji, v Sloveniji pa ni posebej zaželena. »Ovirajo jo 
neinventivna politika, administrativne ovire in birokratski 
zadržki, pa tudi predsodki javnosti, splošen odpor do 
eksperimenta, neizobraženi naročniki in konec koncev 
upogljivi oblikovalci. Koliko je kontejnerska arhitektura 
razširjena, je po mojem zanesljiv kazalec tehnološke 
razvitosti družbe, njene naklonjenosti praktičnim, 
pragmatičnim, inovativnim rešitvam,« meni Koželj.

-----------------------------------------------------
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Doživite svetovno  
dediščino le korak od vas!

V parku Škocjanske jame vas vabimo na:

• ogled edinstvenih Škocjanskih Jam, ki so že od leta 1986 
vpisane v Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine 
pri UNESCU, od leta 1999 kot prvo podzemno mokrišče na 
svetu v Ramsarsko konvencijo. Od leta 2004 pa kot Biosferno 
območje Kras tudi v program MAB (človek in biosfera).

• NOVO!-ogled Mahorčičeve in Mariničeve jame ter Male 
doline in Velike doline: gre za prvi del jamskega sistema, kjer 
se vidi tudi prvi ponor Reke v jamo in  je po 46 letih ponovno 
odprt za obiskovalce.

• ogled etnološke krasoslovne zbirke ter biološke in 
arheološke zbirke.

• sprehod po označeni učni poti, ki je še posebej primerna 
za družine. Za šolske skupine, za organizirane in najavljene 
skupine je mogoče tudi vodenje po učni poti, ki je podobno 
»terenskemu pouku z delovnimi listi«. 

• v parku se lahko ustavite le na krajšem obisku ali pa se 
odločite za večdnevno bivanje in ogled pestrega porečja Reke.

Informacije in rezervacije: T:05/708 21 10, F: 05/708 21 11; 
Rezervacije: T: 05/708 21 04, F: 05/708 21 05,  
E: psj.info@psj.gov.si; 

Geo.koordinate: Lat. N 45º 39’47’’  Long. E 13º 59’22’’
Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača
www.park-skocjanske-jame.si

Z MISLIJO NA PRIHODNOST / USTVARI SVOJ 

NOVI IZZIVI ZNANOSTI

  

 

    

    

T: (05) 331 52 34            
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ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKO NASELJE SPACEBOX
DRŽAVA: NIZOZEMSKA
KRAJ: UTRECHT
AVTOR: MART DE JONG
LETO IZGRADNJE: 2004

----------------------------------------------------------------------

Modularno študentsko naselje Spacebox v univerzitetnem mestu 
Utrecht je eno od devetih takšnih naselij na Nizozemskem. 
Prefabricirane module je zasnoval Mart de Jong iz arhitekturnega 
studia De Vijf, izdelali pa so jih v podjetju Holland Composites 
Industrials. Vsak modul meri 18 kvadratnih metrov, ima spalnico, 
kuhinjo, prho in WC, na vsaki strani boksa pa je veliko okno, ki 
omogoča naravno prezračevanje in vstop dnevne svetlobe. Univerza v 
Utrechtu je na območju kampusa postavila 234 enot, poleg študentov 
pa v njih bivajo tudi ključni delavci univerze in mladi raziskovalci. 
Uporabnikom naselja so na razpolago še skupna pralnica, kavarna, 
športna dvorana, prostor za druženje, parkirišče za avtomobile in 
shramba za kolesa. Ključna prednost sistema Spacebox je, da omogoča 
hitro, poceni gradnjo in veliko oblikovalske svobode. Posamezne enote 
je mogoče združevati vertikalno ali horizontalno, v katerikoli želeni 
kombinaciji, izdelati jih je mogoče v katerikoli barvi, notranjost pa je 
mogoče opremiti po željah naročnika. Moduli so izdelani na ključ v 
tovarni, nato pa sestavljeni na terenu in pritrjeni na betonski podstavek. 
Na dan jih lahko izdelajo in postavijo deset, njihova življenjska doba pa 
je od 30 do 60 let, odvisno od specifikacije. Zamisel o oblikovanju 
začasnih, prefabriciranih enostanovanjskih enot se je porodila jeseni 
2002, ko se je pomanjkanje študentskih stanovanj na Nizozemskem 
sprevrglo v politični problem. V Utrechtu se je na razpis za stanovanja 
prijavilo 7000 študentov, povprečna čakalna doba pa je bila dve leti in 
pol, v Amsterdamu celo štiri leta. V studiu De Vijf so zato pripravili 
grobo skico modula, jo predstavili več stanovanjskim skupnostim v 
državi in takoj naleteli na pozitiven odziv. Danes je na različnih 
lokacijah na Nizozemskem postavljenih že približno tisoč modulov. 
Prednost modularne gradnje ni le v tem, da je poceni, pač pa tudi, da 
omogoča mobilnost. To je nujno, saj nizozemska prostorska zakonodaja 
določa, da so takšna začasna bivališča na gradbeni parceli lahko 
postavljena največ pet let. Oblikovalci so bili zato prisiljeni razviti 
sistem, ki omogoča enostavno sestavo in nato tudi razstavitev in selitev. 
Tako je vseh 234 enot v Utrechtu mogoče prestaviti na drugo lokacijo v 
pičlih treh tednih. Poleg tega je takšna gradnja zaradi uporabe 
učinkovitih materialov tudi energetsko varčna, saj posamezna enota 
celo v najbolj mrzlih zimskih mesecih porabi le 18 kW električne 
energije na dan.

----------------------------------------------------------------------
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ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKI DOM SIMMONS HALL
DRŽAVA: ZDA
KRAJ: CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 
AVTOR: STEVEN HOLL ARHITEKTI
LETO IZGRADNJE: 2002

----------------------------------------------------------------------

Večkrat nagrajeni študentski dom Simmons Hall spada k sloviti ameriški 
fakulteti MIT (Massachusetts Institute of Technology), ki je bila 
ustanovljena leta 1861 in je v svoji zgodovini proizvedla kar 57 
Nobelovih nagrajencev. Ta ogromni, skoraj 118 metrov dolgi in deset 
etaž visoki objekt, ki obsega 18.100 kvadratnih metrov bruto površin, je 
zasnoval newyorški arhitekt Steven Holl v sodelovanju z lokalnim 
bostonskim arhitekturnim birojem Perry Dean Rogers & Partners. V 
objektu je prostora za 350 dodiplomskih študentov, ki so jim na 
razpolago vse udobnosti sodobnega življenja, od računalniškega 
laboratorija, študijskih in glasbenih sob, sob za druženje, pralnice, 
kuhinjskih niš, barov, dvorane za fitnes, telovadnice do kinodvorane s 
kar 125 sedeži. Stavba ima več kot tri tisoč oken, ki niso namenjena le 
dotoku dnevne svetlobe, ampak jih je dejansko mogoče odpreti in na 
naraven način prezračiti enoposteljne sobe. Okna so potisnjena v 
globino, ker to v poletnih mesecih preprečuje pretirano segrevanje 
notranjosti, pa tudi, ker je to arhitektu omogočilo igranje z barvami na 
fasadi. V stavbo je nameščen inovativen nizkoenergijski prezračevalni 
sistem, kar skupaj z okni zadošča, da ni potrebe po klimatskih 
napravah. Zaradi zanimive luknjičaste fasade se je stavbe prijel vzdevek 
Prostorski vafelj. Holl naj bi se bil koncepta porozne fasade domislil 
nekega jutra med prhanjem, ko je v rokah držal kopalniško gobico. 
Ugotovil je, da ta vase vsrka nekajkrat toliko vode, kot je njena 
prostornina, pa kljub temu ohrani enak videz. Zunanjost stavbe je po 
obliki dokaj toga, notranjost pa presenetljivo organska. Dokaj široki 
hodniki, ki povezujejo študentske sobe, so namenjeni interakciji in 
spodbujanju dialoga med stanovalci. Prav zaradi številnih skupnih 
prostorov je ta stavba odlična alternativa novodobni politični apatiji in 
osebni izolaciji, so aprila 2003 zapisali v ugledni arhitekturni reviji 
Domus.

----------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------

Študentski dom Baker House na območju fakultete MIT  je bil 
zgrajen v petdesetih letih prejšnjega stoletja po zamisli 
znamenitega finskega arhitekta Alvarja Aalta. Objekt so 
poimenovali po Everettu Mooru Bakerju, nekdanjem dekanu, ki je 
umrl leta 1950 v letalski nesreči. Prijetno domača opečnata stavba 
z lesenimi okenskimi okviri spominja na nizozemsko gradnjo iz 
začetka 20. stoletja. Ukrivljenost stavbe varuje njene uporabnike 
pred prometno cesto ob reki Charles. Okna so na ulico obrnjena 
pod kotom, da v notranjost seže čim manj uličnega hrupa, hkrati 
pa še vedno omogočajo odličen razgled na reko. Stopnišče je 
odprto, da ponuja neoviran pogled skozi stavbo, kar študente še 
dodatno spodbuja k neformalni interakciji. Prav ukrivljena forma 
daje stavbi poseben pečat, saj je v vsakem nadstropju 43 sob v 22 
različnih oblikah, zaradi česar je bilo treba oblikovati pohištvo po 
meri. Baker House so od leta 1948 že večkrat obsežno prenovili, 
med drugim so zamenjali vsa okna, dostop v stavbo in gibanje po 
njej pa so prilagodili invalidskim vozičkom. Gre za prvo stavbo iz 
Aaltovega opečnatega obdobja. Za rdečo opečnato fasado se je 
odločil, ker simbolizira tradicijo elitnih (Ivy League) ameriških 
univerz. Po vrnitvi v domovino je opeko uporabil na številnih 
drugih znamenitih objektih na Finskem, med drugim na svoji 
poletni eksperimentalni hiši v kraju Muuratsalo.

--------------------------------------------------------------

ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKI DOM BAKER HOUSE 
DRŽAVA: ZDA 
KRAJ: CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 
AVTOR: ALVAR AALTO 
LETO IZGRADNJE: 1948
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ŠTUDENTSKI DOMOVI

ŠTUDENTSKO NASELJE QUBIC
DRŽAVA: NIZOZEMSKA 
KRAJ: AMSTERDAM
AVTOR: HVDN ARHITEKTI 
LETO IZGRADNJE: 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študentsko naselje Qubic, ki so ga na območju nekdanjega pristanišča zahodno od središča Amsterdama postavili v pičlem letu dni, je bilo sprva 
mišljeno kot začasno, a vse kaže, da bo postalo trajno. Poleg 715 kontejnerskih študentskih bivalnih enot obsega še v socialna stanovanja 
predelan bivši azilni dom, ateljeje za umetnike, številne restavracije in bare, pa tudi ladjo, predelano v študentske sobe. Ob polni zasedenosti v 
njem biva kar tisoč študentov. Prefabricirani boksi, ki so jih oblikovali v biroju HVDN arhitekti in merijo 27 kvadratnih metrov, imajo kuhinjo, 
kopalnico in WC, naloženi pa so tako, da imajo uporabniki tudi verande. Šest različnih fasad v šestih različnih barvah omogoča najrazličnejše 
kombinacije, tako da naselje deluje izjemno živahno.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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