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Lep pozdrav vsem!
K O N Č N O  J E  T U  Z A S L U Ž E N O  P O L E T J E !  N I Č  V E Č

I Z P I T O V ,  O B V E Z N O S T I ,  S A M O  Š E  P O Č I T E K ,
P O L E Ž A V A N J E  N A  P L A Ž I ,  D R U Ž E N J E  S  P R I J A T E L J I

-  S K R A T K A  S A M A  U Ž I V A N C I J A .  
D A  P A  B I  S E  L A H K O  S P R O S T I L I  Š E  N A  K A K Š E N
D R U G A Č E N  I N  Z A B A V E N  N A Č I N ,  S M O  Z A T O  N A

K L U B U  P R I P R A V I L I  Z A B A V N E  P R O J E K T E ,  K I  J I H  N E
S M E T E  Z A M U D I T I .    

S E  V I D I M O !    



#lifehack meseca
V TEH VROČIH DNEH SE LAHKO OHLADIMO S POMOČJO NEKATERIH 

ZELIŠČ, KOT SO NA PRIMER: MELISA, SIVKA, META IN DRUGE. 
UPORABIMO JIH TAKO, DA LISTE IN CVETOVE DAMO V VRČ Z MRZLO 
VODO, DODAMO KOCKE LEDU, PO ŽELJI PA VANJ LAHKO STISNEMO 

TUDI SOK LIMONE IN SE OSVEŽIMO NA DRUGAČEN NAČIN. 



dogodki v mesecu juliju
tega ne smeš zamudit



BEACH WEEKE
ND 2018 

CENA ZA ŠKK Č
LANE: 6

0 EUR
  

ZAČETEK
: 13.7.2

018 

PARAGLIDING POKUŠINA 

CENA ZA ŠKK ČLANE: 20 EUR 

ZAČETEK: 7.7.2018 

ZAČETNI TEČAJ – JADRALNO PADALSTVO CENA ZA ŠKK ČLANE: 180 EUR ZAČETEK: 15.7.2018 

NOČNA 10KA 2018 – BLED 

CENA ZA ŠKK ČLANE: 15 EUR 

ZAČETEK: 14.7.2018 



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 



ŠKIS svetuje: Učinkovite tehnike učenja 

Dragi študentje in študentke, 

študijsko leto se počasi približuje h koncu. Za dober uspeh na izpitih in dolge počitnice, je pomembno, da osvežite 

nekatere tehnike učenja J . Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS, je za vas pripravil nekaj tehnik kako se lažje učiti. Naenkrat 

si lahko zapomnimo od 5 do 7 informacij, kar pomeni, da je potrebna večkratna refleksija oziroma ponavljanje, da si nekaj 

zapomnimo. Najpomembnejše informacije si pri učenju pustimo za začetek ali konec, saj je tako največ možnosti, da si jih 

zapomnimo. Poleg tega si bomo bolj zapomnili tudi stvari do katerih gojimo neka čustva, se nam zdijo pomembna, 

zanimiva ali izstopajoča, ter tiste informacije, ki jih lahko povežemo z že obstoječim znanjem.  Odstotek pomnjenja 

informacij glede na način pomnjenja je sledeč: 

Branje = 10% 

Poslušanje = 20% 

Gledanje = 30% 

Poslušanje in gledanje = 50% 

Govor in pisanje = 70% 

Razlaga in delo = 90% 

https://skis-zveza.si/skis-svetuje-ucinkovite-tehnike-ucenja/ 

https://skis-zveza.si/skis-svetuje-ucinkovite-tehnike-ucenja/


Tehnika uspešnega učenja: 25/5 

Tehnika predlaga, da se 25 minut koncentrirano učimo, nato pa naredimo 5 minut pavze. Predlagamo, da si nastavite alarm 

za vsakih 25 minut učenja, 5 minut pavze pa čim bolj aktivno izkoristite (raztezne vaje, vaje za hrbet, kratek sprehod po 

stanovanju ali sobi, …) 

Tehnika uspešnega učenja: Asociacije 

Abstraktno snov lahko pretvorimo v že znane koncepte na podlagi podobnosti, ki jih prepoznamo med abstraktnim 

konceptom in poznanim konceptom. Na ta način si veliko lažje predstavljamo snov. Za ustvarjanje metafor in analogij ni samo 

enega pravila, svoji domišljiji lahko prepustimo prosto pot. 

Tehnika uspešnega učenja: Dober urnik 

Naučene informacije, ki smo si jih do izpita mogoče še zapomnili, zelo kmalu zbledijo iz našega spomina, saj nismo utrdili 

nevronskih povezav. Če želimo iz delovnega spomina informacije prestaviti v dolgoročen spomin, je potreben čas in vaja. 

Glede na to, koliko imamo snovi, si jo razporedimo po posameznih dnevih, lahko tudi po urah. 

Tehnika uspešnega učenja: Priklic informacij 

Ko preberemo določeno poglavje ali učni material, zapremo knjigo, pogledamo stran in prikličemo, kaj smo si zapomnili. Kar 

se spomnimo, si lahko tudi zapišemo. Nato preberemo še enkrat in si še enkrat prikličemo, kaj smo si zapomnili.  Koristi lahko 

tudi, da preberemo in si prikličemo informacije tudi v različnih prostorih, ne samo v prostoru, kjer se navadno učimo. 



Tehnika uspešnega učenja: Spominska palača 

Izberite prostor, ki ga zelo dobro poznate, na katerega je vezano veliko močnih občutkov. Podrobno si predstavljajte, kako 

poteka pot po tem prostoru, kje se ustavite in v kakšnem zaporedju. Lahko si tudi narišete, skicirate. Vzemite si nekaj časa za 

utrjevanje izbranega prostora, večkrat ga miselno ponavljajte, se sprehajajte in se potopite v čim več podrobnosti. Ko imate 

občutek, da prostor res živi v vaši domišljiji, izberite informacije, ki bi si jih rabi zapomnili. 

Tehnika uspešnega učenja: Skupinsko učenje 

Največ si zapomnimo, če moramo snov nekomu razložiti, zato si skupaj s sošolci planirajte tudi kakšen dan za skupinsko 

učenje, kjer se boste s sošolci lahko pogovorili o težavah in dilemah, ter drug drugemu skušali pojasniti nove koncepte in 

povezave. 

Tehnika uspešnega učenja: Sproščanje in spanje 

Zavedati se moramo, da je sproščanje aktivni del učenja, saj nastane prostor za urejanje in utrjevanje novih informacij, zato se 

med učenjem sproščajte s tistim kar vas veseli (risanje, branje, tek, …). Spanje je dejansko pomemben del procesa učenja. 

Spomin med spanjem odstrani manj pomembne informacije in jih med sabo uredi. Če se osredotočeno učimo pred spanjem, 

s tem povečamo možnost, da bomo o tem sanjali, prav tako lahko to možnost povečamo s tem da razmišljamo, da bi radi 

sanjali o tem, kar smo se učili. 

V kolikor se vam ne bo uspelo učiti sproti, pa vam predlagamo, da naredite več Power napov.  Spijete kavo ali energijsko 

pijačo in si privoščite 20 minutni počitek, saj je to čas, ki ga potrebuje kofein da začne učinkovati. 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS



Priročnik o dobrih tutorskih praksah 
Tutorstvo je oblika sistematičnega vodenja študentov (t.i. tutorandov) skozi študij, pri čemer

se tutorji ne osredotočajo samo na strokovni, temveč tudi na osebnostni razvoj študentov ter

na nudenje pomoči na vseh področjih, tako študijskih kot tudi obštudijskih. Tutorski sistem je

prisoten skoraj na vseh članicah Univerze v Ljubljani. Odločitev o oblikah tutorstev, ki se

bodo izvajala na posamezni članici, je diskrecijska pravica članice in je odvisna od potreb in

želja študentov ter narave oziroma zahtevnosti študija. Vse to so poglavitni razlogi za

precejšnje razlikovanje v razvitosti tutorskih sistemov na članicah Univerze. 

Na Resorju za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani menimo, da bi bilo potrebno obstoječ
tutorski sistem nekoliko bolj poenotiti in ga nadgraditi. V ta namen smo raziskali, kako imajo

članice Univerze v Ljubljani urejen tutorski sistem. Namen naše raziskave je bil spoznati

različne tutorske prakse članic ter izpostaviti tiste, ki so po našem mnenju najboljše. 

Snovalci priročnika in člani resorja si želimo, da bi priročnik služil študentom in vsem

sedanjim ter bodočim tutorjem tako, da bodo lahko iz njega črpali ideje za svojo tutorsko

dejavnost, si med seboj pomagali in s tem tutorski sistem Univerze v Ljubljani še izboljšali in

nadgradili. 

Priročnik lahko najdete na povezavi. Prijetno branje! 
https://www.sou-lj.si/sl/novice/prirocnik-o-dobrih-tutorskih-praksah

https://www.sou-lj.si/sl/novice/prirocnik-o-dobrih-tutorskih-praksah


Kaj zmore človeško telo 
strokovni članek

Tekača se na takšnem epskem tekmovanju lahko pomerita samo v naši domišljijI: Usain Bolt in Jesse Owens. Bolt tekmuje 

na stezi iz 21. stoletja, gladki in nedrsljivi gumijasti površini, dolgi 100 metrov, narejeni tako, da se mu energija, vložena v vsak 

korak, že med tekom vrača v noge.  Owens seveda tekmuje na stezi izpred druge svetovne vojne. To je neravna podlaga iz 

premogovih ugaskov, mehka površina, ki mu med tekom dejansko “krade” energijo iz nog. Bolt, legendarni sprinter z 

Jamajke, ki je osvojil osem zlatih olimpijskih medalj in je že skoraj desetletje nosilec svetovnega rekorda v teku na 100 in 200 

metrov med moškimi, nosi lahke sprinterice, izdelane prav za tek po visokotehnoloških površinah. Ves čas tekmovalne 

kariere je imel najboljši trening, kar si jih je sploh mogoče zamisliti. Na tekmovanja je priletel z reaktivnim letalom in imel 

svojega kuharja, ki mu je pripravljal nemastne, hranljive obroke. Vrhunec športne poti je dosegel ravno v trenutku največjega 

razmaha rabe steroidov v športu. Na dopinškem preskusu ni bil nikoli pozitiven, a sumničenj so deležni številni vrhunski 

olimpijski športniki njegovega časa. Zlato medaljo, ki jo je na olimpijadi leta 2008 osvojil v štafeti, je moral vrniti, saj je preskus 

pri enem od njegovih sotekmovalcev pokazal, da je jemal nedovoljena poživila. Owens, ki je na olimpijskih igrah leta 1936 v 

Berlinu v teku na 100 metrov zmagal s časom 10,3 sekunde – v tej disciplini je osvojil eno od štirih zlatih medalj, ki si jih je 

priboril na teh igrah – je obut v usnjene sprinterice. Bolt se lahko učinkovito odrine od najmodernejših startnih blokov, Owens 

pa si mora “startne bloke” sam izkopati v stezo iz premogovih ugaskov kar z vrtnarsko lopatko. 



Odraščal je v rasno segregirani Ameriki, kjer je užival bore malo prednosti, kakršne lahko izkoristijo sodobni športniki. Na poti 

v Berlin je tako kot drugi ameriški tekmovalci več dni preživel na čezoceanski ladji. Bolt, ki je leta 2009 pretekel 100 metrov v 

rekordnem času 9,58 sekunde, je lani nehal tekmovati in še vedno velja za najhitrejšega človeka na svetu. A koliko hitrejši je 

bil v resnici od najboljših sprinterjev prejšnjih generacij, kakršen je bil Owens? Tudi če sredstva, ki povečujejo telesno 

zmogljivost, pustimo ob strani, se še vedno lahko vprašamo, kako daleč smo prišli v nenehnem prizadevanju, da bi šli hitreje, 

više in dlje. In kaj vse odkrivamo o tem, kako nam lahko tehnologija in novi načini treninga pomagajo širiti meje mogočega? 

Športni novinar David Epstein je s poskusom pokazal, da bi bil lahko Owensov najboljši čas v teku na 100 metrov (10,2 

sekunde) – ki ga je dosegel tik pred olimpijskimi igrami leta 1936 – le korak za Boltovim dosežkom v isti disciplini (9,77 

sekunde) s svetovnega prvenstva leta 2013, če bi tekel na isti podlagi. V osmih desetletjih, ki so sledila Owensovim 

zgodovinskim zmagam, so športniki zaradi boljših treningov, različnih testiranj, tehnike, oblačil in opreme toliko laže postali 

boljši, hitrejši, močnejši in natančnejši.  A raziskovalci menijo, da še nismo dosegli meja človeških zmogljivosti. Peter 

Weyand, ki vodi Laboratorij za gibalne sposobnosti na Južni metodistični univerzi v teksaškem Dallasu in sodi med vodilne 

svetovne strokovnjake za biomehaniko sprinta, je prepričan, da možnosti za znatne izboljšave v teku na 100 in 200 metrov 

ter v maratonu vsekakor so. V njegovem laboratoriju z analizo velikohitrostnih videoposnetkov preučujejo tehnike 

sprinterjev in skušajo ugotoviti, kako bi jih naredili še učinkovitejše – in hitrejše. Weyand je član skupine, ki jo vodi britanski 

športni znanstvenik Yannis Pitsiladis. Skupina želi doseči, da bi se maratonci spustili pod magično mejo dveh ur. (Tak 

poskus je leta 2017 spodletel proizvajalcu športne opreme Nike.) Znanstveniki, ki želijo športnikom pomagati pri 

izboljševanju rekordov, se osredotočajo na ključna področja, kot so fiziologija, prehrana, biomehanika, medicinska podpora, 

sprotno spremljanje in pomoč trenerja. Weyand je zatrdil, da bi z znanjem, ki ga ponujajo te vede, “dosežke lahko še 

izboljšali”



Znanstveniki, ki pomagajo športnikom, da bi pri širjenju meja mogočega vendarle ostali v mejah dovoljenega, preskušajo 

nove tehnike in opremo, dosežke merijo na nove in nove načine ter nadzorujejo prehrano športnikov, pa tudi njihovo telesno 

in duševno zdravje. Tista neverjetna podaja, ki je uspela igralcu vašega najljubšega nogometnega kluba? Morda se je 

porodila prav med treningom s strojem, imenovanim Footbonaut, ki z različnimi hitrostmi in v spreminjajočem se tempu 

iztreljuje nogometno žogo proti igralcu, ta pa jo mora najprej obvladati, nato pa jo poslati v odprtino v stroju.Znanstveniki, ki 

pomagajo športnikom, da bi pri širjenju meja mogočega vendarle ostali v mejah dovoljenega, preskušajo nove tehnike in 

opremo, dosežke merijo na nove in nove načine ter nadzorujejo prehrano športnikov, pa tudi njihovo telesno in duševno 

zdravje. Tista neverjetna podaja, ki je uspela igralcu vašega najljubšega nogometnega kluba? Morda se je porodila prav med 

treningom s strojem, imenovanim Footbonaut, ki z različnimi hitrostmi in v spreminjajočem se tempu iztreljuje nogometno 

žogo proti igralcu, ta pa jo mora najprej obvladati, nato pa jo poslati v odprtino v stroju. Ko razpravljamo o tem, kaj zmore 

človeško telo, pa moramo biti vseeno previdni. Mar sploh lahko verjamemo svojim očem? Leta 1988 smo se navduševali 

nad svetovnim rekordom v teku na 100 metrov, ki ga je postavil Kanadčan Ben Johnson. Nato pa je preskus pokazal, da je 

zaužil nedovoljeno sredstvo, zato so mu zlato medaljo odvzeli in ga s poletnih olimpijskih iger v Seulu poslali domov. Trideset 

let pozneje so steroidi v športu še vedno zelo prisotni. Omenimo le ameriškega kolesarja Lancea Armstronga, ameriško 

sprintersko zvezdnico Marion Jones, rusko olimpijsko reprezentanco – seznamu kršitev ni videti konca. A posvetimo se raje 

tistim svetlejšim platem – športni tehnologiji, ki je do temeljev pretresla celo treninge paraolimpijcev. Smučarka Danelle 

Umstead, ki tekmuje v kategoriji slepi in slabovidni, se je trikrat udeležila paraolimpijade in osvojila tri bronaste medalje v 

športu, v katerem tekmovalci dosegajo hitrosti do 110 kilometrov na uro. Trenirala je v vetrovniku, kjer je ob pomoči videčega 

vodnika vadila aerodinamiko. Na tekmovanjih po progi vozi za partnerjem, s katerim se sporazumeva po radijski zvezi. Ker je s 

treningi v vetrovniku dodobra izpilila tehniko, zdaj dosega večjo hitrost. 



Trenerji in športniki pa se hkrati sprašujejo tudi o pravilnosti že dolgo uveljavljenih metod treninga. Devetnajstletni Američan 

Michael Andrew je izboljšal tako rekoč vse državne rekorde v plavanju v različnih starostnih skupinah in je ta hip nosilec 22 

državnih rekordov.  Z očetom Petrom, ki je tudi njegov trener, prisegata na netradicionalno metodo, imenovano trening na 

ultrakratke razdalje s tekmovalno hitrostjo (Ultra-Short Race-Pace Training oziroma USRPT). Andrew plava na kratke razdalje 

z veliko hitrostjo in tako navaja duha in telo na stalno plavanje s tekmovalno hitrostjo. Tradicionalno so elitni plavalci krepili 

vzdržljivost z vadbo, ki je potekala na daljše razdalje, a z manjšo hitrostjo. Z metodo, o kateri se prav zdaj burno razpravlja, ima 

Andrew možnost, da se uvrsti na olimpijske igre leta 2020.  Vse bolj priljubljena postaja tudi med najpomembnejšimi 

plavalnimi trenerji. “Vse, kar delava, temelji na znanosti. Imava podatke, s katerimi je mogoče podkrepiti vse, kar počnem v 

bazenu,” je prepričan Andrew. “Možgani in telo te gibe ponotranjijo, kot bi jih shranili v računalnik. Nima smisla trenirati počasi, 

če bi rad plaval hitro.”

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=742 

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=742


•  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

