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ZDRAVO!
 

Novo leto je tukaj!

Ekipa študentskega kluba Kamnik vsem 

članom želi srečno, veselo in uspehov polno 

novo leto. Ne pozabite prečekirati top 

projektov, ki smo jih pripravili za vas :)



#LIFE 
HACK 

MESECA
Ko se učiš za določen 

izpit, si predstavljaj, da ta 

predmet učiš v šoli. Tako 

si boš lažje in hitreje 

zapomnil snov.



DOGODKI V MESECU 
JANUARJU

PROJEKTI



We Make It Easy for You!

DOBRODELNI  KONCERT Z 
NUŠKO DRAŠČEK

Cena za ŠKK člane: 7€ eur

Začetek: 19.1.2019

KONCERT TOM ODELL,  9 .  2 .  
V  HALI  T IVOLI

Cena za ŠKK člane: 20 € eur

Začetek: 9.2.2019



We Make It Easy for You!

SMUČARSKE KARTE 
KRVAVEC

Cena za ŠKK člane: 15€/22€



potopisna 
predavanja

Po žel���� ce��� od Ret�č do Šan���j��
Pop����an�� očet� in si�� z z�a��n��o 

t�a�s����r��o žel����co.
Jure in Drejc Omejc

OŠ KOMENDA

sreda, 30. 01. 2019 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)

ŠPORTNE 
UGODNOSTI



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
 

Skupščina Študentske organizacije Slovenije 
sprejela novo Študentsko ustavo (ŠU-4), ki 

povečuje transparentnost in demokratičnost 
delovanja študentskih organizacij

Na ločenih skupščinah, ki so potekale med 17. in 20. decembrom 2018 so člani Skupščine 
Študentske organizacije Slovenije sprejeli temeljni akt, ki ureja delovanje Študentske 
organizacije Slovenije in študentskih organizacij, ki delujejo pod okriljem Zakona o skupnosti 
študentov (ZSkus).
Ključne spremembe študentske ustave urejajo točke, ki so bile izpostavljene v predlogu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov, vloženega ob koncu 
mandata preteklega sklica Državnega zbora. Spodaj predstavljamo nekaj sprememb, ki 
natančneje urejajo delovanje Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), organizacijskih oblik 
ŠOS (OO ŠOS) ter oseb pod njihovim prevladujočim vplivom.
Prepoved delovanja v študentskih organizacijah obsojenih oseb. Študentska ustava po 
novem določa, da se osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo 
kaznivo dejanje prepoveduje delovanje v vodstvenih in nadzornih organih ŠOS, OO ŠOS in 
pravnih oseb, ki jih ŠOS ali OO ŠOS financirajo v več kot 50 odstotkih ali imajo večino v 
upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov.
 
 

http://www.studentska-org.si/skupscina-studentske-organizacije-
slovenije-sprejela-novo-studentsko-ustavo-su-4-ki-povecuje-

transparentnost-demokraticnost-delovanja-studentskih-organizacij/

http://www.studentska-org.si/skupscina-studentske-organizacije-slovenije-sprejela-novo-studentsko-ustavo-su-4-ki-povecuje-transparentnost-demokraticnost-delovanja-studentskih-organizacij/


Lj
 

Omejitev trajanja mandata poslovodnih organov ŠOS in OO ŠOS. Poslovodnim organom ŠOS in OO ŠOS se omeji skupno 
trajanje mandatov na največ 8 let, od pričetka veljavnosti Študentske ustave naprej.
Sprejem določil, ki ŠOS in OO ŠOS zavezujejo k načelom postopkov javnega naročanja. ŠOS in OO ŠOS še vedno niso 
zavezanci po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), se pa s Študentsko ustavo zavezujejo k spoštovanju načel tega zakona, s 
čimer se zavezujejo k gospodarni in učinkoviti rabi sredstev, javnosti in transparentnosti, enakopravnosti ponudnikov in 
zagotavljanju konkurence med ponudniki.
Financiranje in vključevanje študentskih organizacij višješolskih in samostojnih visokošolskih zavodov ter zasebnih univerz v 
ŠOS. Študentskim organizacijam, ki se ustanovijo na samostojnih visokošolskih in višješolskih zavodih ter zasebnih univerzah, 
se omogoči financiranje iz sredstev koncesijske dajatve, obračunane iz začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Prav 
tako se za te študentske organizacije določijo pogoji in načini vključevanja v organe Študentske organizacije Slovenije na način, 
ki zagotavlja ustrezno zastopanost študentov s strani teh študentskih organizacij v organih ŠOS.
Natančnejša določitev zavezancev po zakonodaji, ki ureja postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja. 
Natančneje je določeno, da se za osebe pod prevladujočim vplivom ŠOS ali OO ŠOS (kot tudi na drugih mestih) štejejo pravne 
osebe, ki jih ŠOS ali OO ŠOS financirajo v več kot 50 odstotkih ali imajo le-te večino v upravnih, vodstvenih ali nadzornih 
organov.
Zavezanost določilom zakona, ki določa pristojnost računskega sodišča. Kljub temu, da so študentske organizacije že podvržene 
nadzoru računskega sodišča na podlagi 45.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list 
RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-
C), Študentska ustava po novem eksplicitno določa, da so ŠOS, organizacijske oblike ŠOS (OO ŠOS) in pravne osebe, ki jih 
ŠOS ali OO ŠOS financirajo v več kot 50 odstotkih ali imajo večino v upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov podvržene 
nadzoru Računskega sodišča.
Sprejem etičnega kodeksa. Z njim se določijo načela, pravila, postopki in odgovornost predstavnikov ŠOS in OO ŠOS pri svojem 
delu v okviru študentskih organizacij.
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V zdravstvu se začenja nova doba, v kateri bo PERSONALIZIRANA MEDICINA poskrbela za nepretrgano spremljanje našega 
zdravja, napovedovala bo tveganja za raka, bolezni srca in druge zdravstvene težave, oblikovala pa bo tudi metode zdravljenja, 
posebej prilagojene vsakemu od nas. Dvanajst let po tem, ko je Teresa McKeown z agresivno kemoterapijo in dvojno 
mastektomijo premagala raka dojke 3. stopnje, je bolezen spet udarila, in to še siloviteje kot prvič. Kemoterapija tokrat ni 
učinkovala. McKeownova je dan za dnem sedela v naslanjaču v dnevni sobi, saj je bila preveč bolna, da bi se gibala. 
Pisala je štiri dnevnike, po enega za moža in za tri odrasle otroke, zato je vsak dan zbrala vsaj toliko moči, da je zapisala svoje 
misli o prihodnosti, za katero ni verjela, da jo bo doživela. Tehtala je le še pičlih 44,5 kilograma, saj zaradi tumorjev v črevesju 
skoraj ni mogla jesti. McKeownova sicer ni nagnjena k paničnim odzivom, a pred operacijo, med katero naj bi ji odstranili 
zaporo, je vseeno spregovorila o mukah, ki jih prestaja. “Če se stvari ne bodo dobro končale ali če bo operaciji sledil zaplet, iz 
vsega srca molim, da bi hitro umrla,” se spominja besed, ki jih je izrekla v pogovoru s starejšo hčerko. “Ne vem, koliko bolečine 
sploh še lahko prenesem.”
 
Čeprav ji ni ostalo veliko upanja, je vztrajala in povprašala svojega kirurga Jasona Sicklicka, ali ve za kakšno eksperimentalno 
zdravljenje, s katerim bi si kupila vsaj še nekaj časa. Naključje je hotelo, da je Sicklick eden izmed vodij ene od 
najpomembnejših raziskav s področja tako imenovane personalizirane ali precizne medicine oziroma medicine, prilagojene 
posamezniku. Način obravnave bolnika, ki temelji na napredku, doseženem pri genskih raziskavah in v podatkovni analitiki, 
obeta korenite spremembe pri zdravljenju raka in revolucijo v tradicionalnih medicinskih postopkih.
 

Vsako telo je nekaj posebnega
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Pri personalizirani medicini ne gre več za to, da bi bolnike združevali po splošnih kategorijah bolezni, pač pa zdravniki pri 
preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju bolezni upoštevajo edinstveni biokemični ustroj vsakega posameznika. 
McKeownova se je vključila v personalizirano raziskavo raka, imenovano I-PREDICT. Opravljajo jo v Mooresovem centru za 
raka, povezanem s Kalifornijsko univerzo v San Diegu. Tamkajšnji raziskovalci se ne zanašajo na nobeno specifično 
zdravljenje, temveč analizirajo DNK iz bolnikovih rakavih celic. Računalnik nato s posebnimi algoritmi preuči podatke o več tisoč 
genskih različicah, stotinah zdravil proti raku in milijonih kombinacij zdravil ter išče zdravljenje, ki bo najbolje usmerjeno prav na 
nepravilnosti posameznega tumorja. Takšno zdravljenje je lahko nova imunoterapija, klasična kemoterapija, hormonsko 
zdravljenje ali celo zdravljenje z zdravili, ki niso posebej odobrena za raka. “Načelo je zelo preprosto,” je povedala Razelle 
Kurzrock, onkologinja in direktorica oddelka za personalizirano zdravljenje pri Mooresovem centru. 
“Pravo zdravilo za vsakega bolnika izberem na podlagi značilnosti njegovega tumorja, ne glede na del telesa oziroma vrsto 
raka, kakršnega ima še sto drugih bolnikov. Gre izključno za bolnika, ki sedi pred menoj.” Tumorji McKeownove so bili polni 
različnih mutacij. “Pri takih bolnikih smo včasih samo sklonili glavo in obžalovali, da jim ne moremo pomagati,” je dejala 
Kurzrockova. Danes pa so to najboljši kandidati za zdravljenje z novim razredom imunoterapevtskih zdravil, imenovanih 
zaviralci kontrolnih točk.
 
Ta zdravila preprečujejo beljakovinam, ki jih proizvaja tumor, da bi se vezale na imunske celice in jih s tem dezaktivirale; takose 
bolniku povrne sposobnost za premagovanje raka. Več mutacij pomeni, da imajo reaktivirane imunske celice na voljo več tarč, 
ki jih napadajo in uničujejo. Raziskava I-PREDICT je kot najprimernejše zdravljenje za McKeownovo določila zaviralec 
kontrolnih točk, imenovan nivolumab, ki je odobren za napredovali melanom, raka jeter in nekatere pljučne rake, ne pa tudi za 
raka dojke. 
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Tumorski označevalci v krvi so se že po dveh 
infuzijah zmanjšali za 75 odstotkov. Štiri mesece 
pozneje, potem ko je prejela še več infuzij, preiskave 
niso več pokazale sledi raka. Poldrugo leto po tem, 
ko se je zdaj 57-letna McKeownova vključila v 
raziskavo, mi je nekega vročega poletnega dne 
razkazala svoj lep, velik vrt v Valley Centru v 
Kaliforniji. “Neskončno sem hvaležna,” je dejala. 
“Vsa individualizirana medicina se mi zdi imenitna. 
Zelo me veseli, da odkrivajo vzroke za posamezno 
mutacijo in ugotavljajo, kako jo tarčno zdraviti. To je 
nekaj popolnoma drugega kot kemoterapija, ki zelo 
razdiralno vpliva na vse telo. Bi šlo lahko vse skupaj 
samo še malo hitreje?”

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=774

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=774


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/

