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UVODNIK

Tu je že mesec maj in za nekatere je to zadnji 
mesec pred izpiti, zato ga maksimalno izkoristite 
za zabave, potepe, izlete in druženja. Ne pozabite 

tudi na 21. ŠKISOVO TRŽNICO, ki se bo letos odvila 
10. maja na Kardeljevi plošČadi.  

SE VIDIMO



#LIFEHACK MESECA
Že samo 10 minut rekreacije na dan pripomore k boljši

skoncentriranosti ter zmožnosti reševanja problemov in
učenja. 



DOGODKI



13. DM TEK ZA ŽENSKE

Sobota, 26.5., 8.00 - 16.00 
Park Tivoli 
Cena: 20 €

ŠTUDENTSKI TRIATLON V ANKARANU

KONCERT ENRIQUE IGLESIAS

Nedelja, 13.5., 20.00 
Arena Stožice v Ljubljani 
Cena: 30 € (nečlani 45 €)

Sobota, 26.5., 15.00 - 23.00 
Ankaran in Portorož 

Cena: 5 €

BRILJANTINA MUZIKAL

Sreda, 20.6., 21.00 - 24.00 
Križanke, Ljubljana 

Cena: 20 € (nečlani 35 €)

ULTRA EUROPE 2018 - SPLIT

6.7. - 8.7. (petek - nedelja) 
Split, stadion Puljud, HRV 

Cena: 90 € (nečlani: 120 €)

KONCERT EDITORS - KURZSCHLUSS

Četrtek, 31.5., 21.00  
Cena: 10 €(nečlani: 18€)



AERODIUM LOGATEC

Petek, 18.5., 17.45 - 21.30 
Cena: 20 €



ŠKK
PREHRANA

MAJOLKA
Študentsko kosilo: 4,30 € 

Pica: 2,80 €

PLANINSKI DOM KOMENDA
Ponudbo jedi najdeš na naši FB strani,  

cena vseh jedi je 4 €

SKOK
Več vrst malic: 3 €



Športne
ugodnosti

Boks 
Hayat 

 

Judo 
Komenda 

 

Vadbe 
Feniks 

Fitnes 
Vita Fit 

 

Fitnes 
Bodifit 

 Plesni 
tečaji Art



ŠKK Rekreacija
PLAVANJE: ponedeljek in sreda 

ob 21.00 (Bazen Cirius)

STEP AEROBIKA: torek ob 20.00 
(Mekinje)

ODBOJKA: sreda ob 21.30 (stari ZD) 

IGRE Z ŽOGO: vsak ponedeljek ob 
21.30 (stari ZD)



Ostale ugodnosti

OPTIKA
TINA

SERVIS
SMUČI

KNJIŽNICA
F. B. KAMNIK

ABONMA
DKK



BREZPLAČNE 
STORITVE

 
Vezava in tiskanje (50 strani na 

dan) sta za člane ŠKK brezplačni. 
Vsak mesec ti zvežemo tudi dve 

skripti. Velja za študijske materiale 
in s faksom povezane zadeve, ne 

za križanke. 

Activity 
Takenoko 

Dobble 
Zombie run 

Risk 
Jenga 

Jungle Speed 
Tik-Tak Buum 

Vprašanje velikosti 
Spletke 
Tarok 

Naseljenci 
Make 'n' Break 

... in še mnoge druge 

Barvno tiskanje in 

vezava 

Izposoja družabnih iger 



Evropska študentska organizacija 

na Bledu izvolila novo vodstvo 

22. aprila se je na Bledu začela 74. skupščina Evropske študentske organizacije (ESU), ki jo prvič v svoji zgodovini gosti 

Študentska organizacije Slovenije (ŠOS). V sredo zvečer so na skupščini potekale tudi volitve novega vodstva ESU, kjer 

smo slovenski študentje prejeli predstavnico na evropski ravni – Uršo Leban. 

Čeprav se je nedeljski program začel šele v večernih urah, evropski študentski predstavniki niso izgubljali časa. Vse 

prisotne sta pozdravila predsednik ŠOS Jaka Trilar in predsednik Študentske organizacije v Ljubljani Klemen Peran, nato 

pa je sledil pogovor z uspešnimi posamezniki, ki so svoje izkušnje nabirali tudi v študentskih organizacijah. Med njimi je bil 

tudi Rok Primožič, nekdanji predsednik ESU in trenutni direktor Urada Republike Slovenije za mladino. 

V ponedeljek so delegate nagovorili tudi državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS Tomaž Boh, 

župan Občine Bled Janez Fajfar in predsednik ESU Helge Schwitters. Vsebinski del prvega dopoldneva je bil namenjen 

diskusiji z evropsko komisarko zaposleno na področju visokošolskega izobraževanja Vanesso Debiais-Sainton o 

nadaljnjih ukrepih na področju razvoja evropskega visokošolskega prostora in programa Erasmus+. 

https://skis-zveza.si/evropska-studentska-organizacija-na-bledu-izvolila-novo-

vodstvo/ 

https://skis-zveza.si/evropska-studentska-organizacija-na-bledu-izvolila-novo-vodstvo/


Dopoldne torkovega dne je bilo  posvečeno diskusiji o trenutnem stanju implementacije bolonjske reforme ter 

bližajoče ministrske konference v Parizu. Tekom torka pa so delegati prisluhnili panelu na področju študentskih 

ugodnosti, kjer je ŠOS prestavil tudi unikatni sistem študentske prehrane v Sloveniji in tudi različnim debatam, na 

katerih so udeleženci izmenjali mnenja o ključnih dokumentih vsebinskega delovanja ESU. 

V sredo se je zaključil vsebinski del srečanja, na agendi so bila poročila o preteklem delovanju in projektih ESU. 

Večerni del so zaznamovale volitve, kjer so delegati izvolili novo vodstvo ESU. Del novega vodstva ESU je postala tudi 

Urša Leban, članica Odbora za mednarodno sodelovanje ŠOS in vodja Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS. 

Mesto predsednika ESU je prevzel Adam Gajek (Poljska), podpredsedniški mesti pa Katrina Koppel (Estonija) in 

Robert Napier (Malta). V izvršni odbor pa so bili izvoljeni Gohar Hovhannisyan (Armenija), Sebastian Berger (Avstrija), 

Monika Skadborg (Danska), Daniel Altman (Izrael), Yulia Dobyshuk (Belorusija), João Pedro Estêvão Martins 

(Portugalska) ter Urša Leban (Slovenija). 

Več informacij: 

pr@studentska-org.si 



Novela Zakona o štipendiranju 

Državni zbor je včeraj, 19. 4. 2018 z 78 glasovi “za” in brez glasu “proti” sprejel novelo Zakona o štipendiranju

(Zštip-1), ki se je spreminjal predvsem zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega informativnega izračuna po

Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). S tem štipendistom ne bo treba več oddajati vlog za

štipendije vsako leto, ampak jo bodo oddali le za prvo leto, potem pa se bo pravica podaljševala po uradni

dolžnosti. Tako bo podeljevanje štipendij poenostavljeno in študentom bolj prijazno. Hkrati je novela Zštip-1 omilila

določbe veljavnega zakona v korist študentov (npr. glede obveznosti vračila štipendije). 

Novela ZUPJS, sprejeta konec lanskega leta, je kot bistveno spremembo odpravil vsakoletno vlogo za štipendije

in uvedla avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto avtomatično podaljšal pravico do štipendije, če bo

štipendist do nje upravičen. Temu je sedaj sledila sprememba ZŠtip-1, ki bo na eni strani odpravila

administrativne ovire za štipendiste, na drugi strani pa razbremenila štipenditorje (centre za socialno delo in javni

sklad).  



Tako se spreminja: 

- odločanje o dodatkih k štipendiji po uradni dolžnosti in poenostavitev preverjanja pogojev za pridobitev pravice: 

- do dodatka za bivanje (samo ob prvi vlogi in ob morebitni spremembi začasnega bivališča); 

- dodatka za uspeh, ki bo odvisen samo od povprečne ocene in ne več na ECTS točk. S tem ga bodo lahko

pridobili tudi študenti v času absolventa, ki do njega sedaj pogosto niso bili upravičeni. Poleg tega se predlaga,

da se dodatek za uspeh dodeli tudi na prehodu 1. na 2.  bolonjsko stopnjo, kar do sedaj ni bilo mogoče; 

- poenostavljajo se pogoji za mirovanje in prenehanje štipendije (ne glede na razloge); 

- štipendija ni več vezana na izobraževalni program, ampak na raven izobraževanja, ki je višja od že pridobljene

(posledično odprava obveznega predhodnega pisnega soglasja štipenditorja k spremembi izobraževalnega

programa); 

itd. 



http://www.studentska-org.si/novela-zakona-o-stipendiranju/

Spremembe določb veljavnega zakona, ki  so bile doslej pomanjkljive in v škodo študentov: 

 

podaljšanje roka za zaposlitev štipendista, ki prejema kadrovsko štipendijo po zaključku

izobraževalnega programa (iz 1 na 2 meseca) in možnost nadaljevanja izobraževanja iz 1. na 2.

bolonjsko stopnjo ali iz srednje poklicne na srednje tehniško izobraževanje (če se s tem strinjata

tako delodajalec kot štipendist); 

štipendist, ki bo prejemal štipendijo zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov ne bo

vračal štipendije, čeprav ne bo dokončal letnika: 

če študentje ne bodo zaključili izobraževanja v času absolventa, bodo vračali štipendijo samo za

eno leto, torej čas absolventa (sedaj za dve leti); 

itd. 

Zakon se začne uporabljati za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. 

 

http://www.studentska-org.si/novela-zakona-o-stipendiranju/


Genialni Picasso 
Tik za vhodom v avkcijsko hišo v Rockefellerjevem središču geometrijski portret živahnih barv “Femme Accroupie 

(Jacqueline)” (Čepeča ženska (Jacqueline)) v črno oblečena uslužbenca nosita po hodniku. Slika na platnu, ki je 

nastala oktobra 1954 na jugu Francije, prikazuje Jacqueline Roque, takrat Picassovo 27-letno ljubico, poznejšo ženo, 

kako z rokami objema kolena, oblečena pa je v krilo, potiskano z velikimi zelenimi in vijoličastimi trikotniki. Tedaj 72-letni 

umetnik je Čepečo žensko naslikal v enem samem dnevu in slika kar kipi od odločnih potez s čopičem, gostih barv in 

divjih oblik z neporavnanimi očmi in zasukanim nosom vred. Jacquelinino telo obdaja zlata svetloba. 

 

Slika še celo sneta s stene priteguje pozornost. Tistega večera jo je dražbar Adrien Meyer ponudil za 12 milijonov 

dolarjev in cena ji je med telefonskim dražbarskim duelom, v katerem sta predstavnika hiše Christie’s zastopala 

neimenovani stranki, naglo rasla. Meyer se je zravnanega hrbta in z naprej potisnjeno glavo kot jaguar, ki motri pekarija, 

sukal med njima, dokler ni eden od njiju nakazal, da odstopa. Naposled je z udarcem kladiva razglasil končno ceno: 

32,5 milijona dolarjev. Osupljivo, a ne presenetljivo. Picasso še skoraj pol stoletja po smrti navdušuje, bega, zapeljuje in 

izziva. Z razlomljenimi obrazi in razdrobljeno perspektivo od zgodnjih umetniških dni razbija človekovo najbolj prvinsko 

dojemanje sveta.  

STROKOVNI ČLANEK 



Genijeva zapuščina je za svojce pomembna. Olivier Widmaier Picasso ni poznal deda, a je o njem napisal dve knjigi, “da bi 

naredil red med govoricami, anekdotami in takimi in drugačnimi resnicami,” pravi. Po izobrazbi je pravnik in s francoskim 

izdelovalcem avtomobilov Citroën se je dogovoril, da je ta izdelal značilen picassovski avtomobil. Živiš s Picassom in od 

Picassa ali brez Picassa, pravi.  

Delal je hlastno, naglo je spreminjal slog – šel je skozi modro in rožnato obdobje pa afriško obdobje, bil je kubist, nadrealist – 

ustvaril je na tisoče kipov, risb, bakrorezov, keramičnih izdelkov in slik. Tako kot si je Albert Einstein predstavljal gravitacijske 

valove v vesolju, tako je Picasso videl valove v svetu, v katerem živimo, že davno preden smo jih uzrli sami. Picassov sin 

Claude je sedel na rumenozelenem kavču v dnevni sobi v Ženevi in razmišljal o vplivu očetovega dela. “Uničil je vse, česar 

smo bili vajeni,” je dejal, “in za vse ustvaril novo videnje.” Kako se iz dojenčka razvije idejni vodja? Kako lahko en sam človek 

na novo opredeli, kako vidimo stvari? Picasso je bil kaotičen. Ljubil je življenje v cirkusu in smrt na bikoborbah. Lahko je bil 

bučen ali molčeč, ljubeč ali gospodovalen. Toda od začetkov, ko je veljal za čudežnega otroka, pa do zadnjih let, ko je 

upodabljal mušketirje in matadorje, je bilo jasno, da mu je umetniška veličina usojena, po poti genija je stopal čvrsto, kot je 

nanašal tudi barve na platno.  



Zbrano je bilo vse potrebno: družina, ki je negovala njegovo ustvarjalno strast, intelektualna radovednost in pogum, skupine 

vrstnikov, ki so ga navdihovale, in sreča, da se je rodil v času, ko so nove zamisli v znanosti, književnosti in glasbi dale zagon 

njegovemu delu in so ga množična občila, ki so se pojavila takrat, katapultirala do slave. V nasprotju z ustvarjalnimi geniji, ki 

so umrli mladi – Sylvia Plath pri 30 letih, Wolfgang Amadeus Mozart pri 35, Vincent van Gogh pri 37 – je dočakal 91 let. 

Njegovo življenje ni bilo le izjemno, bilo je tudi dolgo. Pablo Picasso se je rodil 25. oktobra 1881 v Málagi v Španiji. V 

materinem trebuhu se je tako malo premikal, da so se bali, da se bo rodil mrtev. Pozneje je pripovedoval, da so ga v življenje 

obudili z dimom cigare strica Salvadorja. Kraji, pomembni za umetnikovo otroštvo v tem sredozemskem mestu, obsijanem s 

soncem, kipijo od življenja. V cerkvi svetega Jakoba, kjer so ga, otročiča, krstili z blagoslovljeno vodo, zdaj zbor poje pesem 

“Nemogoče sanje” iz muzikala Mož iz La Manče. Na trgu Plaza de la Merced, kjer je pred domačo hišo v prahu skiciral prve 

risbe, vrvi od turistov, ki si lahko, če želijo, v okoliških kavarnah za 12 evrov naročijo hamburguesa Picasso.  

Na skalah pristajajo golobi; vodovje Alboranskega morja pljuska ob obalo; in po málaških ulicah se še vedno sprehajajo 

Romi, nič drugačni od tistih, ki so mladega Picassa naučili kaditi skozi nos in plesati flamenko. Umetnikov vnuk Bernard Ruiz- 

Picasso je na dvorišču Picassovega muzeja v Málagi srkal čaj iz rdeče skodelice in razmišljal, kako so ti zgodnji vplivi 

oblikovali Picassovo umetnost. Vse na tem prostoru buhti od zgodovine in čutnosti, je dejal. Na območju, kjer je živel 

Picasso, so se srečevali pripadniki različnih civilizacij: Feničani, Rimljani, Judje, Mavri, kristjani in Španci. Zrak je naphan z 

vonjavami. Bernard je pokazal na bližnji pomarančevec in dejal, da je Picasso črpal navdih iz barve njegovih sadežev pa iz 

vijoličastih cvetov, ki krasijo španske mimozolistne palisandrovce, in iz smetanastih in belih kamnov málaške Alcazabe iz 11. 

stoletja, ki stoji na hribu Gibralfaro, nekaj korakov od muzeja. 



http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=732 

Besedilo: Claudia Kalb 
Fotografije: Paolo Woods in Gabriele

Galimberti

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=732


•  N A J P R I J A Z N E J Š A  S O B A  V  M E S T U •  

Študentski
klub Kamnik 

ponedeljek in petek: 

10.00 - 15.00 

torek in četrtek: 

15.00 - 20.00 

sreda, vikend & prazniki: 

zaprto 

Šutna 54 
1240 Kamnik 

041/753-572 

www.skk.si 
info@skk.si 

http://www.skk.si/
https://www.facebook.com/skk.ptc

