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Uvodnik
ŽE SMO V MESECU JUNIJU, KI JE PRINESEL SONČNE 

DNI, Z NJIM PA SE JE ZAČELO TUDI IZPITNO OBDOBJE, 
ZATO VSEM ŽELIMO VELIKO SREČE PRI OPRAVLJANJU 
IZPITOV.  ČE PA ŠE NE VESTE, KAKO BI SE OB UČENJU 

MALCE SPROSTILI, PRIDITE NA KLUB, KJER SMO ZA VAS 
PRIPRAVILI KAR NEKAJ ZANIMIVIH DOGODKOV.  



#lifehack meseca
Med učenjem si vzemi odmor, zato se odpravi na

krajši sprehod, športaj ali si najdi sproščujočo

aktivnost, saj boš tako vsaj za nekaj časa odmislil/a

snov. Tako se boš lažje vrnil/a k učenju, kot če bi

ta čas za mizo obupoval/a nad nepregledno

količino gradiva.



DOGODKI



Ultra Europe 2018 – Split 
Cena za ŠKK člane: 90 € eur 

Začetek: 6.7.2018 
 

Nočna 10ka 2018 – Bled 
Cena za ŠKK člane: 15 eur 

Začetek: 14.7.2018 
 

Briljantina muzikal 
Cena za ŠKK člane: 20€ eur 

Začetek: 20.6.2018



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)

AEROBIKA NA PROSTEM: četrtek 
ob 19.00 pred GSŠRM-jem

ODBOJKA NA MIVKI: četrtek ob 
19.00 na peščenem igrišču Pod 

skalco 



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 



Najpogostejša vprašanja in odgovori na 
temo študentskega dela 

Pri odločitvi za študentsko delo se nam velikokrat porajajo različna vprašanja v zvezi z delom. e-Študentski servis je spodaj zbra

najpogostejša vprašanja in pripravil uporbne odgovore in informacije. 

Kakšna je minimalna urna postavka? 

Minimalna urna postavka je 4,61 € bruto, kar pomeni 3,90 € neto. To pomeni, da je najnižje plačilo, ki ga prejmeš na račun, 3,90

€ na uro, preostali znesek pa se ti odvede za pokojninsko dobo. 

Kdaj moram dvigniti napotnico? 

Napotnica je pravna podlaga za delo prek študentskega servisa, zato semora vedno dvigniti pred pričetkom dela. To je 

pomembno, ker bo v nasprotnem primeru to delo ‘na črno’, v primeru inšpekcijskega pregleda pa bosta kaznovana oba z 

delodajalcem. Denarne kazni za take prekrške so visoke. 

Koliko lahko zaslužim? 

Zaslužek prek študentskega servisa ni omejen navzgor. 

To pomeni, da lahko študent zasluži kolikor želi, le da bo pri višjem zaslužku moral plačati dohodnino. 

https://skis-zveza.si/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-na-temo-studentskega-

dela/ 

https://skis-zveza.si/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-na-temo-studentskega-dela/


Kdo lahko dela? 

Osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo in se bodo vpisali na srednjo šolo: lahko prvič delajo prek študentskega servisa, ko 

dopolnijo 15 let. Dijaki: Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let. 

Redni in izredni študentje: Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini 

Udeleženci izobraževanja odraslih: izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let, 

se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, 

niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe, 

se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Tujci: tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v 

Sloveniji. Na kaj moram biti pozoren pred pričetkom dela? Študentom svetujemo, da se že pred začetkom dela z 

delodajalcem zelo natančno dogovorita o vseh pogojih dela: urni postavki (plačilo za uvajanje, plačilo za delo, način 

obračunavanja stimulativnega dela, rokovanju z denarjem, inventurni manko…), trajanju dela, zahtevah, dodatnih pogojih, 

internih pravilih v podjetju, roku, v katerem lahko pričakuje plačilo. Pred samim začetkom dela se na študentskem servisu 

lahko pozanimajo,  ali potencialni delodajalec redno plačuje ali preverijo na www.neplacniki.info, ali je to podjetje na seznamu 

neplačnikov študentskega dela. Dogovor pred začetkom dela je nujno potreben, da med samim delom ali po njegovem 

zaključku ne pride do nesoglasij in nesporazumov. Če kljub temu pride do nesoglasij, se lahko obrnejo na 

študentski servis, ki vstopi kot mediator med študentom in podjetjem. Delo prek študentskega servisa ni delo na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi, zato tovrstne pogodbe študent ni dolžan podpisati. 

Kje najdem delo? Študentska dela so objavljena na straneh študentskih servisov, največja ponudba dela je na 

www.studentski-servis.com. Velikokrat pa podjetja iščejo mlade, ki bi jim pomagali prek znancev, sorodnikov in prijateljev, 

tako da je vredno vprašati o delih tudi pri njih Pri pripravi teksta nam je na pomoč priskočil e-Študentski Servis



Počitniško delo 
Zakaj delati poleti? 

Počasi se zaključuje šolsko in študijsko leto in če želiš dodaten zaslužek ali pa se naučiti česa

novega, imaš to poletje dobro priložnost za to. Višja minimalna urna postavka, ki po novem

znaša 4,00 EUR neto ter več dela, kot je dijakov in študentov namreč pomenita, da lahko

izbiraš med različnimi počitniškimi deli in za to prejmeš ustrezno plačilo. Poleg zaslužka, ki ga

nikoli ni preveč, se s počitniškim delom morda spoznaš tudi z bodočim delodajalcem ali pa

preprosto pridobiš tiste izkušnje, ki jih boš potreboval pri izobraževanju prihodnje leto ali pa pri

iskanju prve redne zaposlitve. Kako do dela? Če doslej študentskega dela nisi opravljal/a, se

najprej včlani v svoj servis. To storiš tako, da se zglasiš v eni od njihovih poslovalnic, s sabo

pa prineseš veljavno potrdilo o vpisu, osebni dokument, davčno številko ter številko TRR. Nato

pa preglej in spremljaj ponudbo dela ter najdi tistega, ki ti bo najbolj ustrezal. Ko najdeš delo

nujno preveri, ali je delodajalec med neplačniki (na neplacniki.info), in se takšnim raje izogni, s

čimer si zmanjšaš možnosti, da za opravljeno delo ne bi prejel/a plačila. Ob pričetku dela

zahtevaj svoj izvod napotnice, ki jo morata podpisati skupaj z delodajalcem, s čimer določita

urno postavko, trajanje dela, dogovorita pa se tudi o roku plačila. Med delom pa sam/a beleži,

koliko ur si opravil/a, s čimer si zagotoviš dokaz, da je bilo delo zares opravljeno. Če

delodajalec ne izpolnjuje dogovora, sklenjenega pred začetkom dela, oz. krši pravice,

predlagamo da se najprej obrneš na študentski servis in pojasniš okoliščine spora oziroma

kršitve. Študentski servis opozori delodajalca na izpolnjevanje obveznosti ter je mediator v



Kakšna dela so na voljo? Največ del je na voljo na področju gostinstva in turizma ter prodaje, trženja in

marketinga. Po raziskavi, ki smo jo opravili na Študentski organizaciji Slovenije se prav s temi deli pridobi tiste

kompetence, ki jih delodajalci pri iskalcih zaposlitve najbolj pogrešajo. Poleg tega je na voljo tudi mnogo

strokovnih del, med katerimi lahko najdeš tudi takšna, preko katerih boš na nov način razumel/a znanja, ki jih

pridobivaš tekom izobraževanja. Najbolj so plačana nekatera strokovna dela, kot so programiranje, poučevanje,

treniranje in podobno, kjer so urne postavke tudi okoli 7,5 EUR neto na uro, povprečna urna postavka pa sicer

znaša okoli 4,8 EUR na uro neto. Preprosta in zahtevnejša fizična dela so navadno plačana najslabše, seveda pa

ne smejo biti nikoli nižja od 4,73 EUR na uro bruto (4,00 EUR neto na uro). Katero delo naj izberem? Če ti ne gre

samo za čim višji zaslužek, temveč bi se rad s študentskim delom tudi česa naučil in pridobil nova znanja ti

svetujemo, da se najprej vprašaš: Kakšen poklic želim opravljati, ko se zaposlim? Ali lahko podobno delo že

opravljam preko študentskega dela? 

Katere kompetence za opravljanje tega poklica že pridobivam med izobraževanjem? Katere kompetence bi še

potreboval/a za uspešno opravljanje tega poklica? Katero študentsko delo lahko opravljam, da razvijem te

kompetence? Na tak način lahko najdeš delo, ki ti bo v pomoč pri pridobivanju tistih kompetenc, ki jih delodajalci

ob zaposlovanju pričakujejo in iščejo. Kljub temu pa ti svetujemo, da opravljaš delo, ki te motivira, v katerem

uživaš in ki ga opravljaš s srcem. Takšno delo boš vedno tudi najbolje opravljal/a. 

Več o tem, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko opravlja študentsko delo; kakšna je obremenitev ter kako se

obračunava dohodnina od zaslužka si lahko prebereš na http://www.studentska-org.si/studentski-

kazipot/studentsko-delo/. http://www.studentska-org.si/pocitnisko-delo/

http://www.studentska-org.si/pocitnisko-delo/


Plastika 
Če bi plastiko izumili v času, ko so prvi puritanci (“očetje romarji”) iz angleškega Plymoutha odpluli proti Severni Ameriki, kjer 

so se nameravali naseliti – in če bi ladjo Mayflower natovorili z vodo v plastenkah in s prigrizki, ovitimi v plastično folijo – bi štiri 

stoletja pozneje najbrž še vedno kje ležali njihovi plastični odpadki. Če bi puritanci ravnali tako kot marsikdo danes in bi 

prazne plastenke in folijo preprosto zmetali čez krov, bi valovi Atlantskega oceana in sonce vse te odpadke razgradili na 

drobne koščke. 

 

Najbrž bi še danes plavali po svetovnih oceanih, vpijali še dodatne strupe, poleg tistih, ki so že v njih, in čakali, da jih použije 

nič hudega sluteča riba ali ostriga in nazadnje morda kdo izmed nas. Hvaležni bi morali biti, da puritanci niso poznali plastike, 

sem pomislila pred nedavnim, ko sem se iz Plymoutha z vlakom vozila vzdolž južne obale Anglije. Namenila sem se bila 

obiskati moža, za katerega sem si obetala, da mi bo pomagal razjasniti obseg okoljske škode, ki jo povzročamo s plastiko, 

zlasti v oceanih. Ker so plastiko iznašli šele proti koncu 19. stoletja in jo začeli množičneje proizvajati šele okrog leta 1950, 

smo je do danes proizvedli komaj 8,3 milijarde ton.  

STROKOVNI ČLANEK 



Več kot 6,3 milijarde ton od tega je odpadne plastike in prav neverjetno je, da je kar 5,7 milijarde ton ni bilo nikoli reciklirane. 

Številka je osupnila znanstvenike, ki so leta 2017 zbrali podatke. Nihče ne ve, koliko nereciklirane odpadne plastike konča v 

oceanih, zadnjem ponoru Zemlje. Leta 2015 je Jenna Jambeck, profesorica inženirstva z Univerze v Georgii, pritegnila 

pozornost svetovne javnosti z grobo oceno: vsako leto od 4,8 do 12,7 milijona ton zgolj z obalnih območij. 

Večine plastike ljudje ne odvržejo z ladij, pravijo Jambeckova in sodelavci, temveč jo brezbrižno vržejo na tla ali v reke, povečin

v Aziji. Zatem jo v morje odpihne veter ali odnese voda. Predstavljajte si, da leži po vsem svetu na vsakem metru obale 15 

plastičnih nakupovalnih vrečk, polnih odpadne plastike – to bi ustrezalo približno osmim milijonom ton, kolikor je po njeni preso

vsako leto konča v svetovnih oceanih. Ni povsem jasno, kako dolgo bo trajalo, da se bo odpadna plastika po naravni poti 

razgradila v osnovne molekule, iz katerih je sestavljena. Napovedi so od 450 let do nikoli.  

Medtem plastika v oceanih vsako leto povzroči smrt milijonov živali. Vemo za skoraj 700 vrst, med njimi tudi ogroženih, ki so 

tako ali drugače izpostavljene njenim škodljivim učinkom. Nekatere poškodbe so vidne – živali se zapletejo v zavržene ribiške 

mreže ali odvržena plastična držala za pločevinke za pijačo. Še veliko več poškodb najbrž sploh ne opazimo. Vrste morskih 

živali vseh velikosti, od zooplanktona do kitov, skupaj z drugo hrano uživajo tudi mikroplastiko, tj. koščke plastike s premerom 

manj kot pet milimetrov.  



Na havajskem otoku Hawaii sem na plaži hodila po mikroplastiki, ki mi je segala do gležnjev – čeprav do plaže ne vodi 

asfaltirana cesta in potemtakem ne bi smela biti onesnažena. Pod nogami mi j hrskalo, kot bi hodila po hrustljavih riževih 

vafljih. Po tej izkušnji sem dojela, zakaj nekateri v odpadni plastiki v oceanih vidijo grozečo katastrofo, primerljivo s 

podnebnimi spremembami. Na mednarodnem vrhu v Nairobiju decembra lani je izvršni direktor Programa Združenih 

narodov za okolje govoril o “oceanskem harmagedonu”. Pa vendar je med plastiko in podnebjem pomembna razlika: 

plastika v oceanih ni nekaj tako zapletenega, kot so podnebne spremembe. 

Dejstva, da so oceani polni plastike, nihče ne zanika, vsaj za zdaj ne. In če želimo kaj ukreniti, nam ni treba spremeniti 

energijskega sistema celotnega planeta. “To ni težava, za katero ne bi poznali rešitve,” pravi Ted Siegler, ekonomist iz 

Vermonta, ki pri ravnanju z odpadki že 25 let sodeluje z državami v razvoju. “Smeti znamo pobirati. To zna vsak. Znamo jih 

tudi odlagati na odlagališča. Prav tako znamo reciklirati.” Vzpostaviti bi morali le ustrezne institucije in sisteme, meni. v p 

lymou t h u me je v turobni sivini angleške jeseni pred morsko raziskovalno postajo Coxside, ki deluje pri Plymouthski 

univerzi, v rumeni pelerini pričakal Richard Thompson, vitek 54-letnik. Leta 1993 je imel pred seboj poklicno pot 

morskega ekologa, potem pa se je na plaži na otoku Man udeležil svoje prve čistilne akcije. Drugi prostovoljci so se 

posvečali plastenkam, vrečkam in mrežam, sam pa se je osredotočil na drobne koščke, ki jih je bilo na zgornjem robu 

bibavičnega pasu vse polno in za katere se ni nihče menil. Sprva sploh ni bil prepričan, da gre res za plastiko. Potrditev je 

dobil šele po posvetu s forenzičnimi kemiki. 



http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=737 Besedilo: Laura Parker 
Fotografije: Randy Olson

Takrat je bila v strokovnih krogih še vedno nepojasnjena velika skrivnost: znanstveniki so se spraševali, zakaj v 

morju ne videvajo še več plastike. Rast svetovne proizvodnje te snovi je bila eksponentna – z 2,1 milijona ton 

leta 1950 se je povzpela na 147 milijonov ton leta 1993 in na kar 407 milijonov ton leta 2015. Ni pa bilo videti, da 

bi se tako hitro množila tudi količina plastike (čeprav je bila kljub temu velikanska), ki je plavala v oceanih in so jo 

morja naplavljala na obale. “Spraševal sem se, kje je vsa ta plastika,” je dejal Thompson. “Ne moremo ugotoviti, 

kolikšna je škoda v okolju, dokler ne vemo, kje se pojavlja.” V letih po prvi obalni čistilni akciji se mu je zasvitalo: 

manjkajoča plastika razpade na tako majhne koščke, da so s prostim očesom komajda vidni. 

 

V znanstveni razpravi iz leta 2004 jih je poimenoval “mikroplastika” in pravilno napovedal možnost njenega 

“obsežnega kopičenja v oceanih”. Ko sva se lani jeseni sestala v Plymouthu, je z dvema študentoma ravno 

končal raziskavo, ki je pokazala, da plastike ne razgrajujejo le valovi in sončna svetloba. Med laboratorijskimi 

preizkusi so opazovali, kako so postranice vrste Orchestia gammarellus – drobni, kozicam podobni rakci, 

pogosti v evropskih obalnih morjih – žrle kose plastičnih vrečk. Ugotovili so, da lahko te živalce eno samo 

vrečko razkosajo na 1,75 milijona mikroskopsko majhnih koščkov; še posebej hitro so plastiko prežvečile, če je 

bila prekrita z mikrobno sluzjo, ki je njihova siceršnja hrana. Koščke so potem izpljunile oziroma izločile.

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

