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Pred nami je mesec, ko narava še z zadnjimi listi pokrije
tla, leže k počitku in se pripravi na zimo, ki prihaja. V tem
mesecu se lahko zvečer sprostimo pred kaminom ali s
pitjem najljubšega čaja in branjem najljubše knjige.
Na klubu smo za vas pripravili veliko zanimivih projektov,
ki jih ne smete zamuditi. Podaljšali pa smo tudi akcijo
zbiranja zamaškov za 11-letnega Aljaža, ki ima
cerebralno paralizo.
Zahvaljujemo se tudi, da se udeležujete naših dogodkov
in s tem potrjujete naše dobro delo! :)

#life hack
meseca

Hodi & govori ali glej televizijo:
v dneh, ko nimaš energije za celotni workout ali pa
je zunaj deževno vreme, si vzemi čas in opravi 60
minutni trening medtem, ko gledaš televizijo ali pa
opravi klic medtem, ko hodiš ali tečeš na tekalni
stezi. To je eden izmed boljših načinov kako ostati
aktiven kljub lenobnemu dnevu.
So bundle up, batten down, and bust these moves
to take the ‘No’ out of November!

DOGODKI V MESECU
NOVEMBRU

NOVO LETO V PRAGI
Prišel je čas, da začrtaš kako želiš preživeti novo
leto 2019! ŠKK ti pri tej odločitvi lahko pomaga,saj
se bomo s Supra Travel odpravili na najbolj noro
Silvestrovanje do sedaj – na Češko v prelepo Prago.
Cena za ŠKK člane: 180€ eur
Začetek: 30.12.2018 | Št. mest: 20

DOBRODELNI KONCERT ZA
NOV GASILSKI DOM PGD
MOSTE
Ker študentom Študentskega kluba Kamnik nikoli
ne manjka zabave, se bomo z vami v začetku
novembra odpravili na dobrodelni koncert za nov
gasilski dom PGD Moste.
Cena za ŠKK člane: 10€ eur
Začetek: 2.11.2018 | Št. mest: 20

MUZEJ ILUZIJ
Slika pove več kot tisoč besed, ILUZIJA PA
GOVORI VEČ KOT MILIJON BESED! Pridruži se
nam v zanimivem svetu iluzij …
Cena za ŠKK člane: 5 € eur
Začetek: 16.11.2018 | Št. mest: 20

DELAVNICA SLAŠČIC
Jesenski popoldnevi in večeri se daljšajo, zato je
sladka delavnica odlična priložnost, da izkoristite
dolge jesenske popoldneve.
Cena za ŠKK člane: 5€ eur
Začetek: 10.11.2018 | Št. mest: 15

potopisna
predavanja
s trebuhom za kruhom
Maja Novak
OŠ Komenda
sreda, 21. 11. 2018 ob 19h

MJANMAR - POZABLJENI RAJ
Matej Košir
Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik
sreda, 7. 11. 2018 ob 19h

SAMO ENA IN EDINSTVENA JE
ZVEZA ŠKIS: Zveza ŠKIS v
mandatno obdobje 2018/19 z novo
predsednico in vodstvom

https://skis-zveza.si/samo-ena-in-edinstvena-je-zveza-skis-zvezaskis-v-mandatno-obdobje-2018-19-z-novo-predsednico-invodstvom/

Ljubljana, 22. 10. 2018 – V soboto, 20. oktobra 2018, je potekala Skupščina Zveze ŠKIS, kjer so predstavniki študentskih klubovSlovenije izvolili novo
predsednico in vodstvo. Na mesto predsednice Zveze ŠKIS je bila izvoljena Nina Plank, ki je imenovala novo vodstvo Zveze ŠKIS za naslednje leto.
V soboto je v Postojni potekala volilna skupščina Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS). Nekdanje vodstvo je predstavilo delovanje posameznih odborov,
Nadzorne komisije in Varnostnega sveta za obdobje 2017/2018, novoizvoljena ekipa pa je vsem prisotnim podala cilje in načrte, ki so si jih zadali za prihajajoči mandat
2018/2019.
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Izvoljena predsednica Nina Plank, 23-letna študentka magistrskega študija Management v športu na Ekonomski fakulteti, si za svoj mandat obeta še boljše delovanje Zveze
in sodelovanje med članicami in ostalimi entitetami. Nina, ki prihaja iz Kluba študentov občine Celje, je aktivna članica Glavnega odbora že kar nekaj časa, in sicer je vodila
Odbor za dijake, pomagala pri ustvarjanju Škisove tržnice in tako dodobra spoznala Zvezo ŠKIS in njeno delovanje. Svetniki študentskih klubov so poleg predsednice volili
tudi člane Glavnega odbora, Nadzorne komisije in Varnostnega sveta. V Glavni odbor so bili izvoljeni Natalija Vidic (podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega
sveta), Mario Zuzzi (vodja Odbora za dijake), Maruša Turnšek (vodja Mednarodnega odbora), Mia Hočevar (vodja Odbora za visoko šolstvo), Nika Bukovšek (vodja Odbora
za socialo in zdravstvo), Nina Podboj (predsednica Upravnega odbora operativnega dela), Anja Brelih (vodja Odbora za izobraževanje), Mark Perko (administrator) in Jon
Pelko (blagajnik). Nadzorno komisijo bodo v naslednjem mandatu predstavljali Blaž Kolenc, Vid Lah, Tomaž Starašinič in Martin Praček. Predstavniki posameznih regij, ki
sestavljajo Varnostni svet Zveze ŠKIS, pa bodo Tina Šoln, Miha Inocente, Sandi Štus, Amanda Teršar, Grega Donša in Alen Kočar.
Nina Plank: “Vem, da je pred mano veliko izziov, s katerimi se bom srečevala pri vodenju Zveze ŠKIS. Ampak resnično verjamem v izvoljeno ekipo ter vse ostale delujoče na
Zvezi, zato se bom z novimi izzivi z veseljem spopadla. Tako bomo skupaj stremeli k ohranjanju dobrega delovanja Zveze ŠKIS ter si zastavljali nove cilje, ki bodo usmerjeni
predvsem v dvigovanje naše kakovosti na podorčju povezovnja in dostopnosti klubom.”

Obvestilo NŠK: Volitve Notranjskega študentskega
kluba

http://www.studentska-org.si/obvestilo-nsk-volitve-notranjskegastudentskega-kluba/
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Notranjski študentski klub je na redni seji upravnega odbora v petek, 19. 10.
2018, sprejel sklep za sklic rednega občnega zbora kluba, kjer boste člani izvolili
novo klubsko vodstvo, izvedli pa bomo tudi volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS
in Sveta ŠOLS. Občni zbor z volitvami v organe kluba in volitvami za svetnika bo
v soboto, 10. novembra 2018 , ob 19. uri v klubskih prostorih (Uckanca) na
Gerbičevi 32 v Cerknici.
Kandidate za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS pozivamo, da
izpolnjen obrazec za kandiduro s priloženim življenjepisom in potrdilom o vpisu,
najkasneje do 27. 10. 2018 priporočeno pošljejo na naslov:
Notranjski študentski klub, Gerbičeva 32, 1380 Cerknica.

Spodad za ameriški Zahod
Globoko v kanjonu v Utahu, v osrčju razjedene pokrajine, znane kot zvezni naravni spomenik Bears Ears, je votlina –
obsežen, z minerali obarvan spodmol v steni iz peščenjaka. Decembra 1893 se je rančar in raziskovalec Richard Wetherill
prebijal skozi gosto trstičje in v vdolbini odkril ruševine kamnite zgradbe, v kateri je pred davnimi časi živela skupnost
ameriških staroselcev. Kraj je poimenoval Sedma jama (Cave Seven). Nekateri so ga pozneje obtožili vandalizma in
plenjenja. Kakorkoli že, izkazalo se je, da je Sedma jama ena najpomembnejših arheoloških najdb na jugozahodu ZDA.
Danes je tja laže priti kot v časih, ko je živel Wetherill, čeprav dostop še vedno ni lahek. Najprej se dolge kilometre voziš po
razdrapani makadamski cesti, ki se vije po strugah hudourniških potokov in kanjonih, mimo nazobčanih grebenov in kupol iz
peščenjaka. Potem moraš pot nadaljevati peš. Prebijaš se po suhi strugi potoka, prerasli z grmičevjem in strupenim
octovcem; previdno se pomikaš vzdolž skalne police. Pogledaš navzdol: kar je videti kot grušč pri nogah, so v resnici črepinje
lončenih posod.
Takšni ostanki so na vsakem koraku, če znaš prav gledati: pod gomilo, ki jo prerašča loboda, se skriva kiva, podzemni
obredni prostor; komaj zaznavna sled v tleh nakazuje stezo, ki je nekoč povezovala starodavne vasi. Vsepovsod so dokazi o
predmetih in objektih, ki so jih ljudje pred stoletji ustvarili ali v njih bivali. Wetherill je razkopal ruševine na najdišču Sedma
jama ter najdene predmete prodal muzejem in zbiratelje

Nedotaknjenih je ostalo le nekaj zidov in sajastih madežev. A izkopaval je naprej. Malo pred tem je bil izvedel za novo načelo
arheološke stratigrafije, po katerem je prazgodovina zapisana v plasteh usedlin, ki so naložene druga na drugo. Starejši
ostanki ležijo pod mlajšimi – ruševine pod ruševinami, kulture pod kulturami. V Sedmi jami je pod vidnimi ruševinami odkril
grobišče, več sto let starejše od njih. Izkopal je 98 okostij dotlej še neznane kulture izdelovalcev košar (t. i. Basketmakers).
Globoko v tem pozabljenem kanjonu je pred davnimi časi ena kultura nasledila drugo. Zvezni spomenik Bears Ears je danes
bojišče v drugačnem spopadu kultur. Povsod po ameriškem Zahodu, od puščavskih kanjonov v Utahu do v nebo segajočih
iglavcev na pacifiškem severozahodu se Američani zapletajo v ostre spore o javnih zemljiščih. Najsrditejši pa je spopad za
zavarovana območja, zlasti Bears Ears, ki ga je predsednik Barack Obama za naravni spomenik razglasil decembra 2016.
Decembra lani je predsednik Donald Trump približno 550.000 hektarov veliko zavarovano območje skrčil za 85 odstotkov in
ga razdelil na dva manjša dela, Indian Creek in Shash Jáa.
Območje bližnjega zveznega spomenika Grand Staircase-Escalante je zmanjšal za 46 odstotkov. Ko je ameriški kongres leta
1906 sprejel Zakon o starinah in z njim omogočil ustanavljanje zveznih spomenikov, je bil to deloma odziv na plenjenje
artefaktov ameriških staroselcev, kakršno so zagrešili Wetherill in njemu podobni. Zakon daje predsedniku široka pooblastila
za zavarovanje “zgodovinskih znamenitosti … in drugih predmetov zgodovinske in znanstvene vrednosti” na zveznih
zemljiščih. Za razglasitev zveznega spomenika ni potrebna potrditev kongresa. “Predsednik bi lahko dobesedno nekaj
načečkal na prtiček v restavraciji,” pravi Charles Wilkinson, profesor prava na Koloradski univerzi. Vendar v zakonu nič ne
piše o tem, da bi lahko naslednji predsedniki spreminjali spomenike, ki so jih razglasili njihovi predhodniki.

Odzivi interesnih skupin so bili povsem predvidljivi.
Vrtalci vrtin in rudarji, sekači in rančarji so se postavili
nasproti pohodnikom in kolesarjem, plezalcem in
okoljevarstvenikom. Stari Zahod se je postavil nasproti
novemu: ljudje, ki se preživljajo z izkoriščanjem
naravnih virov na teh območjih, nasproti obiskovalcem
in podjetjem, ki jim ponujajo storitve – in pri
zavarovanem območju Bears Ears tudi nasproti
ameriškim staroselcem, ki so tam živeli pred obojimi.
Obe strani vpijeta: “Jemljete nam zemljo!” Obe strani
sta prepričani, da poznata edini pravi odgovor na
vprašanje, kakšna raba zemljišč, ki načeloma pripadajo
vsem, bi bila najprimernejša in bi prinesla največ
zaslužka.

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=763

NAJPRIJAZNEJŠA SOBA V MESTU

Študentski klub
Kamnik

Šutna 54
1240 Kamnik

ponedeljek in petek:
10.00 - 15.00
torek in četrtek:
15.00 - 20.00
sreda, vikend &
prazniki:
zaprto

041/753-572
www.skk.si
info@skk.si

