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ZDRAVO

Mesec maj je tu - kako hitro beži čas kajne?

Upamo, da uživate v prečudovitem vremenu

in tako kot mi na klubu čakate na brezskrbne

poletne dni, ki bodo kmalu tu. Na klubu že

pridno pripravljamo nove projekte za vas - ne

pozabi jih prečekirati spodaj. Se vidimo na

projektih ;)

Urednica Doris Jeretina



#QUOTE MESECA
Create the highest, grandest
vision possible for your life,

because you become what you
believe.
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ANDREA BOCELLI



potopisna
predavanja

Prostovoljstvo na
Madagaskarju

Obisk slovenskih misijonov
Jana Levec in Katja Ravnikar
Knjižnica Franceta Balantiča

Kamnik
sreda, 15. 05. 2019 ob 18h
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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 €

VRATARNICA - MOJČINE
DOBROTE

 
Mesni ali veganski burger s

krompirčkom – za 4,80€
Beertah (piščančje stegno na

posteljici iz polente) – za 3,80€



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
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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



HTTPS://SKIS-ZVEZA.SI/KAKO-PREPRICATI-DELODAJALCA/

KAKO
PREPRIČATI
DELODAJALCA?

https://skis-zveza.si/kako-prepricati-delodajalca/


Iščeš zaposlitev, te čakajo razgovori pa ne veš, kako se na njih pripraviti? Si iskalec poletnega dela ali pa
absolvent, ki želi pridobiti več delovnih izkušenj, katere ti bodo koristile pri poznejšem iskanju zaposlitve?
Spodnji nasveti ti lahko koristijo, da prepričaš svojega bodočega šefa, zakaj naj povabi na razgovor in
zaposli ravno tebe.
 
Kratko in jedrnato:
Življenjepis napiši kratko in jedrnato, saj bodo pomembne informacije in podatki tako hitro opazni.
Izpostavi izkušnje, ki jih bo delodajalec iskal pri novem zaposlenem. Bodi ponosen na svoje dosežke in jih v
življenjepisu omeni. Naj bodo formalni ali neformalni, vsak dosežek in izkušnja, ki jo je prinesel, je dodaten
plus.
 
 
 
Motivacijsko pismo:
V kopici pisem, ki jih delodajalci prejmejo, naj jih tvoje prepriča. Že v prvih vrsticah izpostavi svoje
najboljše kvalitete, ki jih delodajalec išče. Prepričaj delodajalca, da s tabo tvega najmanj – to pomeni, da
poskušaš najbolj ustrezati zahtevam dela in okolja. V pismu ga prepričaj, zakaj mora ravno tebe povabiti
na razgovor. V zapisanem pokaži tudi, da si se o podjetju pozanimal oziroma, da delovanje podjetja
poznaš. Delodajalcem to zelo laska in večja verjetnost je, da te povabijo na razgovor.
 
Ne pošiljaj istega življenjepisa in motivacijskega pisma vsem delodajalcem! Vedno ju prilagodi, da najbolj
ustrezata iskanim pogojem posameznega delodajalca. Preden ju pošlješ, ju vedno še enkrat preberi –
slovnične napake ne izgledajo dobro v očeh delodajalcev.



Življenjepis je prepričal, vabljen si na razgovor, kaj pa sedaj? Pozanimaj se o delodajalcu pred razgovorom
 
Preveri, kakšne usluge ponuja delodajalec, kdo so njihovi poslovni partnerji, s čim vse se ukvarjajo, zapomni
si najpomembnejša imena, ki predstavljajo podjetje, poišči njihove najpomembnejše dosežke. Poznavanje,
kako podjetje deluje, je velik plus na razgovoru.
Prav tako se pozanimaj o njegovih zahtevah in pričakovanjih ter ga prepričaj, da ravno ti ustrezaš tem
zahtevanim kompetencam, da si oseba, ki se bo ujela s kolektivom in delodajalcu prinesla največ. Bistvo je,
da delodajalcu ponudiš tisto, kar želi.
 
 
Telesna govorica:
Poleg samega (verbalnega) izražanja, je pomembna tudi telesna govorica. Stisk roke na začetku in koncu
razgovora naj bo močan in prijazen. Nikakor ne podaj roke »mlahavo«. Prav tako ne govori pretiho ali
preglasno, ampak svoj govor prilagodi prostoru, v katerem si.  Na razgovor pridi nasmejan, sproščen,
entuziastičen, iskren in najpomembnejše – samozavesten. Vse skrbi pusti na hodniku in v prostor, kjer poteka
razgovor, vstopi osredotočeno. V primeru, da postaneš nervozen, se osredotoči na to, kaj govori sogovornik in
ne razmišljaj, kaj bi lahko odgovoril sam. Tako lahko kakšno vprašanje, ki ti ga poda delodajalec, preslišiš ali
odgovoriš povsem »naučeno«, delodajalec pa bo začutil tvojo nervozo, kar bo morda vplivalo na odločitev, da
te zaposlijo.
 
Težka vprašanja – kako odgovoriti na njih?
Kot del izbire, delodajalci pogosto postavljajo težka vprašanja, ki nam lahko hitro vzamejo motivacijo in nas
spravijo v dilemo. Na njih odgovarjaj samozavestno in odločno.
 
»Dobil bom to službo!«
Po opravljenem razgovoru, bodi prepričan, da boš dobil službo. Za seboj pusti občutke, da si delovno mesto
zares želiš in zaslužiš, in s tem sogovornike napolni z optimizmom. Ko smo osredotočeni in usmerjeni v uspeh,
se ta tudi zgodi!



Tudi ti lahko kaj vprašaš
 
Zagotovo tudi tebe zanima kaj, kar delodajalec pri razgovoru ni omenil. Ko postaviš
vprašanje, ga postavi tako, kot da te zares zanima in zato, ker bi bili skeptični. Na
vprašanja se lahko pripraviš že pred razgovorom – pripravi si nekaj vprašanj, ki bodo na
mestu in bodo pokazala, da si res zaslužiš službo.
 
 
Najbolj pomembno je torej, da delodajalcu ponudiš to, kar išče. Da napišeš življenjepis in
motivacijsko pismo tako, da tvoje izkušnje in lastnosti izstopajo iz množice, ki jih
delodajalci prejmejo. Ko si povabljen na razgovor pa nastopiš samozavestno, iskreno in
prepričano vase. Če verjameš, da lahko delodajalcu ponudiš vse in še več, kar išče, bo to
verjel tudi on in služba bo zagotovo tvoja! 😉
 
 
 
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS



HTTP://WWW.STUDENTSKA-ORG.SI/EVROSTUDENT-VII/

EVROŠTUDENT
VII

http://www.studentska-org.si/evrostudent-vii/


Pričela se je mednarodna raziskava EVROŠTUDENT VII. Gre za največjo
evropsko raziskavo na področju študentov, ki je trenutno že v sedmem
ciklu, soredotoča pa se na socialne in ekonomske razmere študentov/k.
V anketi EVROŠTUDENT VII  študente/ke sprašujejo o njihovem študiju in
življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih
in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in
stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.
Ker je mnenje študentov pomembno in lahko prispevate k izboljšanju
socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti
visokošolskega študija v Sloveniji, vas vabimo, da do 15. junija 2019
namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na
povezavi -> https://www.1ka.si/a/216885
Rezultati bodo objavljeni pomladi 2021.
Rezultati preteklih raziskav pa so dostopni tukaj.
Povzetek za Slovenijo zadnje raziskave EVROŠTUDENT VI pa je bil
objavljen tukaj.

https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVROSTUDENT_VI_Porocilo_SLO.pdf


HTTPS://WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.SI/INDEX.PHP?T=REPORTAZE&ID=788

Mesta
prihodnosti

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=788https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=788


Do leta 2050 naj bi na svetu živelo 9,8 milijarde ljudi. Po napovedih jih bo skoraj 70
odstotkov – 6,7 milijarde – prebivalo v mestih.
 
Pri podjetju Skidmore, Owings Merrill (SOM), ki se ukvarja z arhitekturnim
projektiranjem in urbanističnim načrtovanjem, smo se pozanimali, kako zasnovati
mesto prihodnosti. Načrt predvideva gradnjo v skladu z razmerami v okolju. Vodni
viri so zavarovani, urejeni so sistemi za zajemanje, čiščenje in ponovno rabo vode.
 
Energija je obnovljiva in mesto postane Prijetnejše za bivanje, čeprav je gosteje
poseljeno od današnjih mest. Vsi odpadkI postanejo surovine. Hrana je pridelana
lokalno in sonaravno.
 
Hitra železnica izboljšuje mobilnost. Za kulturo in zgodovinsko dediščino
prebivalstva, katerega sestava je vse pestrejša, skrbi skupnost. infrastruktura je
ogljično nevtralna, gospodarske dejavnosti pa so povečini avtomatizirane in delo
poteka prek spleta.





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/

