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Končno je tu - veseli december! To je mesec, ko si 
vzamemo več časa druga za drugega, za bližnje in 
kar je najpomembnejše - čas za družino. Na klubu 

smo za člane pripravili veliko zabavnih in zanimivih 
projektov, ki jih ne smete zamuditi. Leto 2018 se 
počasi izteka, zato vam ekipa študentskega kluba 
Kamnik želi srečno, zdravo in uspešno leto 2019!

Hvala, ker ste del našega kluba :)
 

Urednica Doris Jeretina

Hohoho



#LIFEHACK 
MESECA

Še ne veš ka� ku���� ne���� za božično da����? 
Ose�� po���, da si ji že ku���/a da����, am��� 
mo�� ug����i, ka� to je. Bo�m! Tak� boš 
do���/a nešte�� id�� za da���� :)



DOGODKI V 
MESECU 

DECEMBRU



PREDBOŽIČNI IZLET NA DUNAJ
 

Cena za ŠKK člane: 10 € eur
Začetek: 23.12.2018  |  Št. mest: 29 - 

RAZPRODANO

PEPELKA
 

Cena za ŠKK člane: 10€ eur
Začetek: 29.12.2018  |  Št. mest: 15

PREDNOVOLETNI BOWLING
 

Cena za ŠKK člane: 5€ eur
Začetek: 28.12.2018  |  Št. mest: 10

ZA NOVO LETO V NOVI SAD
 

Cena za ŠKK člane: 69 eur
Začetek: 30.12.2018  |  Št. mest: 10



FOTO DELAVNICA
 

Cena za ŠKK člane: 35 eur
Začetek: 8.12.2018  |  Št. mest: 9

MAGNIFICO: BOŽIČNI KONCERT 
V ARENI STOŽICE

 
Cena za ŠKK člane: 10€ eur

Začetek: 25.12.2018  |  Št. mest: 9

KONCERT TOM ODELL V HALI 
TIVOLI

 
Cena za ŠKK člane: 20 € eur

Začetek: 9.2.2019  |  Št. mest: 19



potopisna 
predavanja

KO����R��O VA��R���� PO DA��N�� 
V��OD�

Aleš Juvanc

OŠ Komenda

sreda, 19. 12. 2018 ob 19h

IS���D��A – ot��, k�e� se s�ečat� s��t�a 
so���žni��, le� in og���

Klara Čevka

Knjižnica Franceta Balantiča 

Kamnik

sreda, 5. 12. 2018 ob 19h



ŠK�

P�E�R���

PLANINSKI DOM KOMENDA
 

Ponudbo jedi najdeš na naši FB strani. 
Cena vseh jedi je 4 €.

SKOK
 

Več vrst malic. Cena malice je 3 €.

MAJOLKA
 

Študentsko kosilo: 4, 30 €
Pica: 2, 80 €



FITNESS VITA FIT ali BODIFIT

BOKS HAYAT

ŠPORTNE 
UGODNOSTI

JUDO KOMENDA

PLESNI TEČAJI ART



Ob ponedeljkih in sredah 

plavamo od 21h do 22h.

Kje: CIRIUS Kamnik

S kupončkom za 10 € (član)/20 € 

(nečlan) plavaš 5xŠKK 
REKREACIJA Ob torkih in četrtkih migamo;

Torek: ob 20h

Četrtek: ob 18h

Kje: mala telovadnica GSŠRM 

Kamnik

S kupončkom za 10 € (član)/20 € 

(nečlan)



OSTALE UGODNOSTI

OP���� TI��

SE���S S�UČI

K��IŽNI��
F. B. KA���K

AB���� D��



BREZPLAČNE 
STORITVE

Barvno tiskanje in 

vezava

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.

Izposoja družabnih 

iger

Activity
Takenoko

Dobble
Zombie run

Risk
Jenga

Jungle Speed
Tik-Tak Buum

Vprašanje velikosti
Spletke
Tarok

Naseljenci
Make 'n' Break in še mnoge druge



Lj
 

1. december: pentljice, 
kondomi in stigma

Ob mednarodnem dnevu boja proti AIDS-u nas na vsakem koraku pričakajo razni prostovoljci s pentljicami, delijo se kondomi, v medijih pa potekajo razne 
kampanje za ozaveščanje ljudi o tej bolezni. Po tem pa vse potihne, pentljice in brošure obležijo na policah, v smeteh, v medijih pa so ponovno v ospredju 
bolj aktualne teme. Ljudje, ki so okuženi z virusom HIV in oboleli za AIDS-om, pa so še vedno tu. Soočajo se s stigmo in ker so okuženi, v vsakdanjem 
življenju naletijo na marsikatero oviro.
 
O stigmi in težavah s sprejemanjem s strani družbe po okužbi smo se pogovarjali s Sebastjanom Sitarjem in Mitjo Ćosićem. Oba sta poklicno dejavna na področju 
virusa HIV v Sloveniji – Sebastjan je programski sodelavec Legebitre, Mitja pa je poleg tega tudi član Komisije za AIDS pri Ministrstvu za zdravje in svetovalec na 
PEP telefonu, kjer svetuje glede poizpostavitvene zaščite pred okužbo z virusom HIV. Sebastjan je svojo izkušnjo ob tem, ko je izvedel, da je HIV pozitiven, predstavil 
javnosti, saj je želel iz nastale situacije potegniti nekaj pozitivnega. Testiranje je sicer redno izvajal vsake tri mesece na društvu Legebitra, virus pa so mu odkrili na 
infekcijski kliniki, ki jo je obiskal zaradi povišane temperature, utrujenosti in slabega počutja. Ob diagnozi je sledil šok, njegova družina pa je novico precej dobro 
sprejela, podporo je dobil tudi pri prijateljih. Glede svoje diagnoze je odkrit in na njegovo vsakdanje zdravje ne vpliva, vseeno pa ima zadržke pred splošno populacijo: 
motijo ga komentarji, ki jih bere pod objavami o virusu HIV v medijih. Svojega statusa ne skriva niti pred partnerji, saj je danes okužbo z virusom HIV mogoče 
obvladovati v tolikšni meri, da oseba virusa ne more prenašati naprej, kar je poleg ohranjanja zdravja tudi najpomembnejši rezultat zdravljenja. Z razkrivanjem svojega 
statusa želi Sebastjan zmanjšati stigmo in diskriminacijo do okuženih oseb, ki je po mnenju Mitje še vedno močno prisotna, predvsem zaradi neznanja in predsodkov. 
Večine ljudi virus HIV ne zanima, ker mislijo, da jih to ne more doleteti, neznanje pa je odlična podlaga za stigmo, poudarja Mitja. HIV je namreč tema, ki je v medijih 
aktualna le občasno, običajno le ob 1. decembru, premalo je poudarka na osveščanju javnosti o pomembnih dejstvih o le-tem (npr. da danes kondom ni več edina 
možna zaščita). Zaradi napačnih informacij, ki krožijo, se marsikdo znajde v nepotrebni stiski, do katere pride, ker o realnih tveganjih za okužbo ne ve veliko. Zaradi 
neinformiranosti ljudi so močno prisotni tudi predsodki, da HIV določa samo nekatere skupine, da so si ti ljudje to bolezen zaslužili z načinom življenja (npr. istospolno 
usmerjeni, uživalci drog, spolni delavci ipd.) Mitja izpostavi, da je stigme veliko tudi med zdravstvenimi delavci, ki se zaradi precenjavanja tveganj za okužbo bojijo 
dela s HIV pozitivnimi pacienti. Ker je posameznikova diagnoza v zdravstvu razkrita, so toliko bolj izpostavljeni diskriminaciji zdravstvenih delavcev – 90 % oseb z 
virusom HIV v Sloveniji naj bi že doživelo diskriminacijo pri zdravstveni oskrbi, bodisi kot nekorektno obravnavo, žaljiv odnos zdravstvenih delavcev, bodisi kot 
zavrnitev obravnave in podobno. Sebastjan pove, da je to osebno doživel pri stomatologu: ta je pri njegovi obravnavi uporabljal dodatno zaščito, čeprav tovrstni način 
prenosa okužbe še ni bil dokazan.

https://skis-zveza.si/1-december-pentljice-kondomi-in-stigma/

https://skis-zveza.si/1-december-pentljice-kondomi-in-stigma/


Lj
 

Stigma in iz nje izhajajoča diskiminacija pa zelo negativno vplivata na zdravje in kakovost življenja oseb z virusom HIV, ki se poleg zdravstvenih soočajo tudi 
s psihološkimi in socialnimi posledicami okužbe. Zaradi stigme so takšni posamezniki izgubljali službe, pod pritiski sosedov, ki so izvedeli za njihov status, 
so se morali izseliti iz svojega doma, bili so deležni žalitev idr. Stigma je vsekakor pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitev za testiranje.
 
Oba sogovornika poudarjata, da je testiranje ključnega pomena za uspešno zdravljenje, zato se testiranje priporoča vsem spolno aktivnim osebam ne glede 
na spol, starost in spolne prakse vsaj enkrat v življenju. Osebe, ki menjavajo spolne partnerje, bi se morale testirati vsaj enkrat na leto, osebe, ki imajo 
spolne odnose z različnimi partnerji v deželah z visoko prevalenco okužbe s HIV-om, npr. v podsaharski Afriki ali vzhodni Evropi, ter moški, ki imajo spolne 
odnose z moškimi, pa bi se morali redno testirati na 3 do 6 mesecev. Osebe, ki so okužene s HIV, lahko ob redni terapiji živijo povsem normalno in zdravo 
življenje, zato je prav, da so enakopravni člani družbe, ki zaradi diagnoze niso prikrajšani. S HIV-om se ne moremo okužiti kar tako, vseeno pa tveganja za 
okužbo ne gre podcenjevati, saj možnost okužbe obstaja pri vsakem spolno aktivnem človeku.
 
 
 Zato je ključnega pomena, da si pred tem ne zatiskamo oči,  poskrbimo za ustrezno zaščito in tako tudi za svoje zdravje. Navsezadnje pa moramo 
upoštevati tudi to, da smo vsi, kljub vsemu, še vedno ljudje.
 
D. R. 
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Novosti pri državnih štipendijah v 2019

Od 1. 1. 2019 bodo stopile v veljavo spremembe pri družinskih prejemkih, torej pri 
očetovskem, starševskem in materinskem nadomestilu,  kar pa je za dijake in študente 
najbolj pomembno – tudi državnih štipendijah. Do državne štipendije bodo upravičene tudi 
osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evrov.
 
S tem se končno, več let po koncu gospodarske krize, sproščajo varčevalni ukrepi iz leta 
2012! Naj spomnimo, da bi se sicer morali že pred leti…
 
Do sedaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 EUR, zaradi odprave 
varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega 5. dohodkovnega 
razreda pa bodo do štipendije upravičene tudi osebe, pri katerih mesečni dohodek na 
družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evrov. Državna štipendija v zadnjem 
dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence 
(+ morebitni dodatki k štipendiji). Do državne štipendije bo tako upravičenih okoli 8500 dijakov 
oziroma študentov več!  Ker se pogoji spremenijo s 1. 1. 2019, morajo dijaki in študenti, da 
bodo z januarjem že upravičeni do štipendij, vloge vložiti na pristojni center za socialno delo v 
mesecu decembru, torej že od 1. 12. 2018 dalje.
 
 

http://www.studentska-org.si/novosti-pri-drzavnih-stipendijah-v-
2019/

http://www.studentska-org.si/novosti-pri-drzavnih-stipendijah-v-2019/
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Vloge morajo vložiti v decembru tisti:
ki jim je bila štipendija zavrnjena zaradi preseganja cenzusa,
ki jim državna štipendija v šolskem / študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa.
 
S 1. decembrom 2018 pa se hkrati spreminja postopek podaljševanja določenih pravic iz javnih sredstev, in sicer 
podaljšanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila. Tako 
upravičencem do navedenih pravic ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil CSD 
avtomatično po uradni dolžnosti.
Vlogo pa bo potrebno oddati prvič! Če torej dijak ali študent prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do državne štipendije (oz. 
otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in subvencije malice in kosila), mora kot doslej vložiti vlogo na predpisanem 
obrazcu (papirna ali elektronska vloga). Ker je pravica vezana na šolsko/študijsko leto, torej meseca avgusta (za dijake) oz. 
septembra (za študente).
Prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje.
 
 



Lj
 

Ameriški staroselci v zadnjem času o staroselski kulturi pripovedujejo drugače, kot smo bili vajeni o njej poslušati doslej, in s 
tem kljubujejo rasističnim stereotipom. Madeline Sayet je odraščala na ozemlju staroselcev v južnem Connecticutu, kjer že več 
tisočletij živijo pripadniki ljudstva Mohigen. Oče je odvetnik, mama pa ohranjevalka spomina na preteklost svojega ljudstva, zato 
je Sayetova v otroštvu pogosto poslušala zgodbe o Chahnameedu, mohigenskem arhetipskem liku sleparja. Ko je dopolnila 
sedem let, ji je dedek za rojstni dan podaril Shakespearova zbrana dela. “Komaj sem se seznanila z našimi tradicionalnimi 
zgodbami, že sem spoznala tudi Shakespeara,” pravi Sayetova, ko se spominja prvega prebiranja del barda angleške 
književnosti. V Shakespearovi igri je prvič nastopila, ko ji je bilo 14 let, igrala je Iris v Viharju.
Pozneje je sodelovala pri uprizoritvi Macbetha in igrala Julijo v Romeu in Juliji. Danes je stara 28 let in režira predstave, ki 
segajo od klasičnih Shakespearovih dram ter oper Wolfganga Amadeusa Mozarta in Claudia Monteverdija do del Williama S. 
Yellow Roba, Jr., dramatika, pripadnika Asinibojnov, ki ga imajo številni za pionirja indijanskega gledališča. Kaj želi doseči? V 
gledališču dati glas Indijancem in v svoje delo vključiti poglede Mohigenov in drugih staroselcev na svet. Postala je ena najbolj 
iskanih umetniških vodij v državi in je prejela že več deset nagrad in priznanj. 
A Sayetova podobno kot številni drugi ameriški staroselci pravi, da jo pogosto spravljajo ob živce prizadevanja nekaterih, da bi 
staroselce preprosto izbrisali, oziroma odnos tistih, ki sedelajo, kot da jih ni. S takim odnosom ima izkušnje vsak od 5,6 milijona 
ameriških staroselcev, ki živijo v ZDA. Skupnost ameriških Indijancev sestavlja kar 573 ljudstev, priznanih na zvezni ravni. Več 
kot 70 odstotkov pripadnikov teh ljudstev ne živi v rezervatih, temveč na urbanih območjih. Številni med njimi so dejavni v 
javnem življenju; to jesen se je za javne položaje na državni in zvezni ravni potegovalo več kot sto ameriških staroselcev, kar je 
rekordno število. Tri kandidatke so si prizadevale, da bi postale prve staroselke, izvoljene v ameriški kongres; dvema je to tudi 
uspelo. 
 

Ameriški staroselci
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Kljub temu so danes ameriški staroselci večinoma predstavljeni negativno. Kot so ugotovili pri nepridobitni organizaciji First 
Nations Development Institute, kjer si prizadevajo za izboljšanje gospodarstva staroselskih skupnosti, se najpogosteje 
poudarjajo razlike v zdravju, neugoden gospodarski položaj, revščina in zasvojenost. “Kot da smo Indijanci nevidni,” pravi 
Michael Roberts, Tlingit, ki vodi inštitut s sedežem v Koloradu.
“Ne pojavljamo se v medijih, ni nas v učbenikih in nismo predmet vsakdanjih pogovorov. Ljudje nas ne poznajo, pa tudi ničesar 
ne vedo o nas.” Vendar ni mogoče spregledati številnih znakov, iz katerih razberemo pomen staroselske kulture in vpliv, ki so 
ga na dogajanje v državi vso zgodovino imeli ameriški Indijanci. Imena, ki izhajajo iz indijanskih besed, nosi na tisoče ameriških 
krajev, šol, parkov, ulic in vodotokov. Podobe ameriških Indijancev – nekatere med njimi laskave, številne pa prav grobo 
rasistične – se uporabljajo pri oglaševanju avtomobilov, motornih koles, igrač, hotelske nastanitve, tobaka in drugih izdelkov in 
storitev.
Še vedno krasijo tudi drese članov nekaterih športnih moštev. Podobe so povsod navzočne, ljudje, na katere se nanašajo, pa so 
nemalokrat spregledani. Kljub temu Sayetova in drugi ameriški Indijanci v zadnjem času vse pogosteje odstirajo drugačen 
pogled na staroselsko kulturo in na to, kaj pomeni živeti v državi, kjer je način, na katerega staroselci doživljajo svet, nemalokrat 
odrinjen na rob, popačen oziroma neupoštevan. 
Sayetova skrbno izbira drame, ki jih bo režirala, in dosledno zavrača predloge, utemeljene na stereotipih. “Ne sem rekla že 
marsikateri različici Poslednjega Mohikanca,” pravi in ima pri tem v mislih dramatizacije romana Jamesa Fenimora Cooperja iz 
leta 1826. Zgodba je postavljena v čas britansko- -francoske vojne, v kateri so bili udeleženi tudi Indijanci. V njej sta se Velika 
Britanija in Francija borili za prevlado na severnoameriškem ozemlju, na katerem so prej več tisoč let živeli staroselci. 
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To delo po mnenju marsikoga utrjuje različne 
stereotipe, med drugim predstavo, da so bili 
Indijanci, ki so sodelovali z Britanci, dobri in 
plemeniti, tisti, ki niso, pa krvoločni divjaki. Madeline 
Sayet prav tako ne želi sodelovati pri projektih, kjer 
maskerji poskrbijo, da v vlogah staroselcev lahko 
nastopajo tudi igralci, ki sicer niso staroselci. 
“Pripovedi sploh ne moreš začeti, dokler ne opraviš 
s tem, da v njej kar mrgoli najrazličnejših čudnih 
stereotipov o staroselski kulturi,” pravi o nekaterih 
zelo razširjenih negativnih predstavah. “Zato se 
Američanom včasih zdi, kot da staroselska kultura 
na neki sprevrženi način pripada njim.”
 

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=770

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=770


Študentski klub
 Kamnik

 NAJPRIJAZNEJŠA SOBA V MESTU

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

https://www.facebook.com/skk.ptc
https://www.instagram.com/studentski_klub_kamnik/

