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ZDRAVO

UREDNICA DORIS JERETINA

Pretekli mesec je na klubu potekal 
v znamenju dobrodelnosti .  

Izpeljali smo sedem projektov na 
katere smo izredno ponosi, 

obenem pa bi se zahvalil i  vsem 
vam, ki ste se j ih udeležil i  in nas s 
tem podprli .  Na klubu smo za ta 

mesec že pripravil i  odlične 
projekte, ki j ih nikakor ne smete 

zamuditi .  Se vidimo!



D� more things that make you 
forget t� check your phone.

#QUOTE MESECA



BAKS CLOTHING COMPANY ADVERTISING STRATEGY

Prihodnje leto v Stožice 
prihaja Andrea Bocelli! 

Najbolj priljubljen tenor na 
svetu bo ob dnevu žena 

zapel najlepše ljubezenske 
pesmi.…

Cena za ŠKK člane: 25 eur
Začetek: 7.3.2020  |  Št. 

mest: 15

KONCERT 
ANDREA BOCELLI

Študenstki klub Kamnik bo 
svojim članom omogočil 

združiti rekreacijo, prijetno 
druženje in zabavo, na 6. 

Istrskem maratonu. 
Nedelja, 14. april…

Cena za ŠKK člane: 20 eur
Začetek: 14.4.2019  |  Št. 

mest: 20

6. ISTRSKI 
MARATON S ŠKK Na Sziget festivalu si bomo 

ogledali nastop rap zvezde 
POST MALONA. 

Cena za ŠKK člane: 95 eur
Začetek: 11.8.2019  |  Št. 

mest: 15

SZIGET 2019

10 kilometrski nočni tek 
okoli BLEJSKEGA JEZERA.
Cena za ŠKK člane: 15 eur
Začetek: 29.6.2019  |  Št. 

mest: 3

NOČNA 10KA 
2019

Dogodki v mesecu aprilu



BAKS CLOTHING COMPANY ADVERTISING STRATEGY

Cena za ŠKK člane: 5 eur
Začetek: 20. 4. 2019 |  Št. 

mest: 15

21. TEK PETRA 
LEVCA

Cena za ŠKK člane: 5 eur
Začetek: 12.4. in 13. 4. 

2019

VESELICA V 
KOMENDI

Dogodki v mesecu aprilu



potopisna 
predavanja

Ta mesec potopisnih predavanj ni :)



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

LE�� VA� 
S�E��N�

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



VARČEVANJE PO 
ŠTUDENTSKO

https://skis-zveza.si/varcevanje-po-studentsko/

https://skis-zveza.si/varcevanje-po-studentsko/


Kdo ni vesel, ko mu na koncu meseca pred štipendijo ali pred nakazilom za študentsko delo
na računu ostane še nekaj evrov? Zakaj bi se to zgodilo le redko? Tudi študentje lahko
varčujemo! Potrebujemo le kanček vztrajnosti in vestnosti.
 
1. Beleži izdatke
Zbiraj račune in v beležko ali razpredelnico v excelu zapisuj svoje sprotne stroške. Na
koncu meseca jih seštej in preglej, za kaj si porabil največ denarja. Premisli, koliko
denarja, ki bi lahko privarčeval, si potrošil za nesmiselne.
 
2. Naredi si finančni načrt
Ko boš spremljal, koliko denarja porabiš tedensko in mesečno, si boš lahko začrtal,
koliko denarja zares potrebuješ za nujne stvari. Postavi si mejo in se potrudi, da
finančnega načrta ne prekoračiš!



3. Določi si mesečni znesek za varčevanje
Euro, dva, ali deset, vsak cent šteje! Določi si znesek, ki ga boš vsak mesec dal na
stran. Naredi si hranilnik, na katerega napiši namen, za katerega varčuješ in vanj daj
določen znesek.
 
4. Varčuj drobiž
V hranilnik daj vsak dan nekaj drobiža, ki ga je ostalo od študentskega kosila. Nekaj
bakrenih kovancev, 20, 50 centov … Če daš vsak dan v hranilnik le pol evra, boš v
enem letu privarčeval kar 182,50 eur! Brez 50 centov vsak dan bi pa šlo, kaj ne?
 
5. Plačuj z gotovino
Plačevanje s karticami je res bolj priročno, boš pa pred vsakim nakupom, ko boš
plačal z gotovino, bolje premislil . Ko plačaš s kartico, se sploh ne zavedaš, koliko
denarja zapraviš. Plačevanje z gotovino da bolj realen občutek, da zapravljaš denar.
 
6. Pred odhodom v trgovino naredi seznam za nakup
… in kupi le tisto, kar je na seznamu.



7. Premisli preden kupiš!
Kako pogosto nekaj kupiš, prineseš domov in ugotoviš, da izdelka sploh ne
potrebuješ? Temu se lahko izogneš tako, da pred odhodom na blagajno pomisliš, če
ta izdelek zares potrebuješ, ali si ga le želiš. V večini primerov boš ugotovil, da lahko
živiš brez njega.
 
8. V trgovino nikdar ne pojdi lačen
Ko si lačen, vse izgleda slastno. V trgovino zato nikoli ne pojdi s praznim želodcem,
saj boš kupil vse, kar izgleda dobro, posledično pa zapravil več denarja za hrano, ki je
ne boš pojedel.
 
 
9. Začni ZDAJ!
Ne odlašaj, ampak začni že danes. Nikoli ne bo idealnega časa, da bi se odločili za
varčevanje. Če začneš danes, si že en dan bližje cilju.



1. seja Sveta Vlade RS 
za študentska 

vprašanja

http://www.studentska-org.si/1-seje-sveta-vlade-rs-za-studentska-vprasanj/

http://www.studentska-org.si/1-seje-sveta-vlade-rs-za-studentska-vprasanj/


Predstavniki ŠOS smo se danes udeležili 1. seje Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki ga sestavljajo predstavniki 
ministrstev ter predstavniki študentov, predseduje pa mu minister dr. Jernej Pikalo. 
Tema pogovorov so bili predvsem prihajajoč Zakon o visokem šolstvu, Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in 
posebnim statusom ter večni problem pomanjkanja bivanjskih kapacitet v študentskih domovih.
Izhodišča za Zakon o visokem šolstvu je predstavil državni sekretar MIZŠ dr. Jernej Štromajer. Ključne teme novele ZVIS naj 
bi bile: ureditev definicije javne službe; ureditev učnega jezika; dinamika financiranja visokega šolstva; redefinicija 
pedagoških obveznosti visokošolskih učiteljev itd. 
Novela ZVIS naj bi bila predstavljena kmalu, najprej pa na svetih vlade za visoko šolstvo in tudi za študentska vprašanja. 
Nato bo osnutek posredovan v javno obravnavo, vključeni bomo tudi v za to oblikovane delovne skupine. Predstavljeno 
časovnico in način sprejema smo pozdravili, glede na dosedanje izkušnje pa lahko pričakujemo, da bo sodelovanje 
konstruktivno. Klemen Peran, predsednik ŠOS, je ob tem izpostavil, da bi študenti želeli še nekaj dodatnih sprememb, med 
drugim je predlagal, da bi lahko novela ZVIS vključevala tudi: omejitev vpisnih in drugih prikritih stroškov študija; brezplačen 
dostop do obvezne literature v digitalni obliki; javno objavo študentskih anket in zaključnih del študentov; financiranje javnih 
študentskih domov, saj so po ZVIS del javne službe; možnost ponavljanja tudi ob prepisu, v kolikor študenti izpolnjujejo 
pogoje za napredovanje; ureditev izplačevanja t.i. tržnih sredstev na visokošolskih zavodih itd.
Minister je pri tem poudaril, da je srednjeročna želja MIZŠ tudi sistemska sprememba ZVIS, kamor bi lahko vključili še več 
odprtih vprašanj. Predstavljen je bil tudi proces sprejema Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami in posebnim 
statusom. Gre za pravilnik, ki smo ga lani predvideli v “študentskem” Zakonu za urejanje položaja študentov (zdaj 69.a člen 
ZVIS). Za ta namen bo končno oblikovana delovna skupina, ki bo določila postopke in podrobnejši način izvrševanja pravic 
teh študentov. Pravilnik naj bi bil sprejet še letos. 
Obravnavali smo tudi večni problem pomanjkanja bivanjskih kapacitet v študentskih domovih, na kar opozarjamo že dalj 
časa. 

http://www.studentska-org.si/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/02/MZ-ZAVOD-PRO-S%CC%8CTUDENT-SKLEP-O-PRENEHANJU-DELOVANJA.DOCX


med drugim je bila podana ideja o omejevanju razpoložljivih kapacitet za tuje študente v javnih študentskih domovih. S tem 
bi se sicer sprostila mesta za slovenske študente, vendar smo predstavniki študentov temu vseeno nasprotovali, saj so tudi ti 
študenti del slovenskega visokošolskega prostora, hkrati bi s tem omejevali internacionalizacijo, ki je del vseh slovenskih 
izobraževalnih strategij, usmeritev in prioritet ter načelo recipročnosti v študentskih izmenjavah, predvsem Erasmus+. 
Pri tem smo poudarili, da se mora takoj pričeti reševati splošna bivanjska problematika, zagotoviti za to potreba 
proračunska sredstva ter pričeti z gradnjo javnih stanovanj, predvsem pa študentskih domov. Ob tem pa smo se vsi strinjali, 
da se problem ni zgodil čez noč, da se problematika zapostavlja že vrsto let in da tudi rešitve na žalost ne morejo biti 
takojšnje. 
Ker ne gre samo za področje MIZŠ, temveč za splošno tematiko, pa smo pogrešali razpravo s strani drugih ministrstev, 
predvsem Ministrstva za okolje in prostor. 
S strani ministra dr. Jerneja Pikala je bila izpostavljena tudi problematika plačavanja 
turistične in promocijske takse za študente, ki so prisiljeni bivati v t.i. hostlih. Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo na žalost ni imel odgovora, kljub predhodnemu pisnemu pozivu na MGRT, da bi se ti študenti navedli kot izjema 
pri plačavanju teh taks. 
Spremenili smo tudi poslovnik sveta vlade, pri čemer smo želeli, da se seje sklicujejo bolj pogosto, torej v manj kot polletnih 
intervalih. Prav smo izpostavili, da bi želeli odločati na način, da se sklepi sprejmejo, ko je ga potrdi več kot polovica 
predstavnikov vlade in več kot polovica predstavnikov študentov (s tem se omeji možnost preglasovanja s strani vlade, ki 
ima več članov). Predloga sta bila konstruktivno sprejeta, poslovnik pa bo potrjen korespondenčno.  
Izpostavili smo tudi, da bi bili vključeni v pripravo zakonov, ki so opredeljeni v sporazumu med koalicijskimi strankami in 
Levico ter pravočasno seznanjeni z zakonodajo na področju raziskovanja (ZRRD) ter splošnega izobraževanja (npr. bela 
knjiga).

http://www.studentska-org.si/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/02/MZ-ZAVOD-PRO-S%CC%8CTUDENT-SKLEP-O-PRENEHANJU-DELOVANJA.DOCX


Iznajdljive 
podgane

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=793

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=793


Za življenje podgan bi lahko rekli, da je zrcalni odsev človeškega življenja. V mestih živimo ljudje na površju, podgane 
navadno pod njim. Mi po navadi delamo podnevi, one so povečini dejavne ponoči. A skoraj povsod, kjer živimo ljudje, so se 
naselile tudi podgane. V Seattlu, kjer sem odraščala, so postale prave mojstrice plezanja po kanalizacijskih ceveh – po njihovi 
notranjosti. Nekje v mojem rojstnem mestu prav zdaj dolga mokra siva podgana moli nemirno trzajoči rožnati smrček nad 
vodno gladino v kaki straniščni školjki. 
V Seattlu živi še ena vrsta podgan – to so črne podgane, ki gnezdijo v drevesnih krošnjah in brzijo po telefonskih kablih. V 
srednjem veku so bile po vsej verjetnosti prenašalke kuge. Od Seattla do Buenos Airesa se mestne podgane vztrajno množijo 
– po podatkih nekega strokovnjaka se je njihovo število v zadnjem desetletju povečalo kar za 15 do 20 odstotkov. Med vsemi 
živalmi, ki živijo v mestnem okolju, so podgane tiste, do katerih imamo najbolj odklonilen odnos. Pridobile so sloves umazanih 
in prekanjenih živali. 
Nanje gledamo kot na znamenje propada mest in prenašalke bolezni. Bolj kot katerekoli mestne živali v nas zbujajo strah in 
gnus. Ljudje sovražimo podgane. Pa si te žverce res zaslužijo tak odnos? Nekatere lastnosti, ki se nam pri podganah zdijo 
najodvratnejše – to, da so umazane, njihova plodnost, nesporna iznajdljivost in trdoživost – bi zlahka pripisali tudi ljudem.
 
V resnici so umazane zaradi naše nemarnosti: v večini krajev živijo od naših odpadkov in brezbrižno zavrženih ostankov. 
“Težava je v nas, ljudeh,” pravi newyorški strokovnjak za glodavce Bobby Corrigan. “Mi smo tisti, ki živimo v umazanih 
‘gnezdih’.” Corrigan je vodilni strokovnjak za mestne podgane. Preučuje jih že od leta 1981 in svetuje mestom in podjetjem po 
vsem svetu, ki jim te živali povzročajo preglavice. Prav on mi je povedal za skrb zbujajoče število podgan, ki se v Seattlu 
prikažejo v straniščni školjki. 
Spoznala sem ga toplega aprilskega dne na njegovem terenu, v nekem parku na spodnjem Manhattnu, ki je ena svetovnih 
podganjih prestolnic. Nadel si je čelado in živo oranžen odsevni brezrokavnik, v roki pa je držal pisalno podlogo s sponko. Ta 
oprema, v kateri je bil videti kot uradna oseba, nama je omogočila neovirano teptanje cvetličnih gredic v parkih in raziskovanje 
predorov podzemne železnice.

http://www.studentska-org.si/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/02/MZ-ZAVOD-PRO-S%CC%8CTUDENT-SKLEP-O-PRENEHANJU-DELOVANJA.DOCX


Newyorčani drug drugega radi dražijo z zgodbami o podganah, velikih kot psi. V resnici je bila največja podgana, za katero je 
Corrigan kdaj slišal, težka 0,8 kilograma in so jo prinesli iz Iraka. Javno je ponudil 500 dolarjev vsakemu, ki bi mu prinesel 
kilogramsko podgano. Dvomi, da bo moral nagrado kdaj izplačati. V New Yorku prevladuje siva podgana, Rattus norvegicus.
 
Koplje rove in najširši del telesa te živali je lobanja, zato se lahko prerine skozi vsako odprtino, širšo od njene glave (denimo 
skozi cev, ki vodi do straniščne školjke). Sive podgane živijo v družinskih skupnostih. V leglu imajo dva do 14 mladičev, v 
gnezdih vzdržujejo kar zgledno čistočo in nadzorujejo majhna ozemlja. Ko mladiči (pri starosti 10 tednov) dosežejo puberteto, 
se odselijo in si poiščejo partnerje. 
S Corriganom sva se odpravila na podganji safari. Po cvetlični gredici zraven poslopja sodišča je stopal previdno in tipaje s škornji 
preverjal tla. Tam, kjer mu je pod stopali votlo zadonelo, je nekajkrat z vso težo poskočil na mestu. Čez nekaj trenutkov je iz bližnje 
luknje planila podgana in jo v paniki ucvrla proč. Bilo mi je je kar malce žal. Večina Newyorčanov pa podganam v mestu ne želi 
drugega kot smrt. Le teden dni, preden sem s Corriganom lovila podgane, je župan Bill de Blasio napovedal “nov neizprosen 
deratizacijski načrt”. Izpeljali naj bi ga v javnih stanovanjih v New Yorku kot del 32 milijonov dolarjev vrednega programa. 
Če bo šlo vse po predvidevanjih, naj bi v soseskah, kjer so se podgane najbolj namnožile, njihovo število zmanjšali za 70 odstotkov. 
V številnih mestih zatirajo podgane s strupom. Vendar se sicer hitro učinkujoči strupi niso izkazali za dobro rešitev. Podgane, ki po 
grižljaju ali dveh začutijo slabost, nehajo jesti vabo.
 
Zato deratizatorji uporabljajo antikoagulante oziroma sredstva za redčenje krvi, ki začnejo učinkovati šele po nekaj urah in 
podgan ne ubijejo še več dni po zaužitju. Zaradi notranjih krvavitev poginejo počasne smrti. Corrigan jih nerad pobija tako, vendar 
se boji izbruhov bolezni. Zato strankam še naprej ponuja svoje strokovno znanje. Pot sva nadaljevala do parka Tribeca, kjer so se 
po Corriganovem zatrjevanju podgane naučile loviti in pobijati golobe.

http://www.studentska-org.si/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/02/MZ-ZAVOD-PRO-S%CC%8CTUDENT-SKLEP-O-PRENEHANJU-DELOVANJA.DOCX


“Skačejo jim na hrbet kakor leopardi v Serengetiju,” je dejal. A tisto noč je bilo v parku vse tiho. Komunalni delavci so morda 
pred nedavnim v rove napeljali suhi led oziroma zmrznjeni ogljikov dioksid, je povedal – to je humanejši način pobijanja 
podgan. Ogljikov dioksid, ki puhti iz ledu, se vije skozi rove in za vedno uspava nezaželene glodavce. A le redki, ki se poklicno 
ukvarjajo s pobijanjem podgan, upajo na kaj več kot na lokalno omejen in začasen uspeh. Potem ko podgane na nekem 
območju zastrupijo, je povedal Corrigan, se preživele preprosto razmnožujejo naprej, dokler rovi niso znova polni. 
Novi rodovi pa imajo spet na voljo velikanske kupe vreč, polnih smeti, ki jih Newyorčani vsako noč odložijo na pločnike. 
Dokler ne bodo mesta korenito spremenila ravnanja z odpadki, je prepričan, “bodo podgane v tej vojni nepremagljive”.

http://www.studentska-org.si/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/02/MZ-ZAVOD-PRO-S%CC%8CTUDENT-SKLEP-O-PRENEHANJU-DELOVANJA.DOCX


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/

