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Poletje je tu!

Celotna ekipa študentskega kluba se je
močno veselila poletja, ki je končno tu. Vsi
smo bili že namreč naveličani deževnega
vremena, kot verjetno tudi vi. Ker se je na

faksih začelo izpitno obdobje, vam vsi
aktivisti želimo veliko sreče in čim več

opravljenih izpitov. Ker pa tudi vemo, da ves
čas ne moremo biti samo za knjigami in se

učiti, smo na klubu pripravili kar nekaj
zanimivih projektov, zato jih ne pozabi

prečekirati. In da med učenjem ne boš lačen,
na info pultu ne pozabi prevzeti kupončkov

za hrano. Se vidimo na projektih!
Urednica Doris Jeretina 

 

Zdravo



Friends, sun, sand, and sea,
that sounds like a summer

to me.

#quote meseca



DOGODKI V
MESECU
JUNIJU

Koncert Andrea Bocelli
Cena za ŠKK člane: 25 eur
Začetek: 7.3.2020  |  Št. mest: 15



potopisna
predavanja

potopisnih predavanj med
poletjem ni
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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



Kratek pregled
koristnih
informacij
glede
opravljanja
izpitov

https://skis-zveza.si/kratek-pregled-
koristnih-informacij-glede-opravljanja-
izpitov/

https://skis-zveza.si/kratek-pregled-koristnih-informacij-glede-opravljanja-izpitov/


Izpitno obdobje se je za nekatere študente že začelo, za druge pa je tik pred vrati. Marsikateremu študentu se v tem
času porajajo različna vprašanja glede pristopov na izpit, popravljanja izpitnih ocen, števila možnih ponavljanj
posameznega izpita in podobno. V pomoč smo zato pripravili pregled najosnovnejših informacij glede opravljanja
izpitov.
 
Izpitna obdobja in njihov razpored je določen s študijskim koledarjem. Tega sprejme senat Univerze najkasneje do
meseca maja za naslednje študijsko leto. Gre za okvir, ki ga fakultete nato lahko prilagajajo glede na način izvajanja
svojega pedagoškega procesa, vendar mora sam obseg ostati nespremenjen.
 
Vse fakultete imajo tri izpitna obdobja – zimsko, spomladansko in jesensko. V okviru teh so določeni redni in izredni
roki. Vsaka fakulteta naj bi redne izpitne roke objavila že na začetku študijskega leta. Ti morajo biti razporejeni tako,
da je na isti dan razpisan samo en izpitni rok obveznih učnih enot letnika, ki se izvaja v tekočem semestru, razen če to
ni mogoče zaradi izvajanja študijskega programa na dveh ali več fakultetah. V tem primeru pa mora biti časovna
razporeditev izpitov še vedno takšna, da je študentu omogočeno opravljanje vseh obveznosti.
Izredni izpitni roki so roki, določeni izven rednih izpitnih rokov. Fakulteta jih lahko določi za vse študente ali le za
določene skupine študentov.
 



Študent pa lahko opravlja izpit tudi izven določenih izpitnih rokov, če za to
obstajajo upravičeni razlogi (študent s posebnimi potrebami, porod, daljša
hospitalizacija v času izpitnega obdobja ipd.). Opravljanje izpita mora v takem
primeru odobriti pristojni organ fakultete na osnovi pisne prošnje študenta in
priloženih potrebnih dokazil.
 
Na sam izpit se študent lahko prijavi najkasneje 5-2 dni pred razpisanim rokom.
Točno število dni določi posamezna fakulteta s pravilnikom. Od izpita pa se
študent lahko odjavi najkasneje do poldneva dan pred izpitom in sicer po
postopku, ki ga določi fakulteta. Če študent brez opravičljivega razloga ne
pristopi k izpitu, se šteje, da je izpitni rok izkoristil. V primeru, da študent k izpitu
ni pristopil zaradi opravičljivega razloga in v roku 3 delovnih dni po izpitu
oziroma takoj po prenehanju opravičljivega razloga dostavi vsa ustrezna
dokazila, se šteje, da se je od izpita odjavil pravočasno.
 



Študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni pisni izdelek v roku sedmih dni
od objave rezultata izpita. Ocenjevalec je vpogled dolžan zagotoviti, iz pisnega
izdelka pa mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja. Izpitne
naloge vsakega študenta se hranijo 30 dni po objavi ocene, če študent oceni izpita
ne ugovarja, sicer pa do konca postopka ugovora zoper oceno.
 
Študent ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen ali da je bil izpit izveden na način,
ki ni v skladu s študijskim redom univerze, lahko prvi naslednji dan po koncu
ustnega izpita ali tri delovne dni po datumu, določenem za vpogled pisnega izpita,
pri dekanu vloži zahtevo za ponovno ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevo, da se
ga dodatno izpraša. Dekan pri delovni dan po prejemu zahteve imenuje tričlansko
komisijo. Če je vložena zahteva po ustnem izpitu, komisija prvi delovni dan po
imenovanju kandidata dodatno izpraša in oceni, v primeru zahteve za ponovno
ocenjevanje pisnega izpita pa komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju pisni
izdelek kandidata ponovno pregleda in oceni. Zoper oceno komisije pritožba ni
mogoča.
 



Študent, ki izpita ni opravil, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju tretje stopnje pa enkrat. Pristojni organ
fakultete lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem študiju pa
tretje opravljanje izpita. Četrto in peto opravljanje izpita, na študiju tretje stopnje pa tretje, se opravlja pred
komisijo. Ocena komisijskega izpita je dokončna.
 
Če na izvedbo izpita moteče vplivajo zunanji dejavniki, lahko na predlog študentov ali izvajalca izpita
pristojni organ fakultete razpiše izredni izpitni rok za vse študente, ki so opravljali izpit v teh pogojih.
Ocena, ki jo študent doseže pri ponovnem opravljanju izpita, nadomesti prejšnjo oceno, ne šteje pa se, da
je študent izpit ponavljal.
 
Študent, ki je izpit pri določenem predmetu že uspešno opravil, želi pa boljšo oceno, lahko ponavlja izpit
enkrat pred zaključkom študija. Fakulteta določi število predmetov, pri katerih lahko študent oceno
popravlja, in obdobje, v katerem jih lahko popravlja. Študent pa nima možnosti popravljanja pozitivne
ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen.
 
Če imate glede opravljanja izpitov še kakšna vprašanja, si lahko preberete Študijski red, statut vaše
univerze ali pravilnike o opravljanju izpitov posamezne fakultete. Na vprašanja pa vam bodo zagotovo
odgovorili tudi v referatu fakultete.
 



Obveznost
vračila
štipendije
zaradi
nezaključenih
študijskih
obveznosti
brez lastne
krivde

http://www.studentska-
org.si/obveznost-vracila-stipendije-
zaradi-nezakljucenih-studijskih-
obveznosti-brez-lastne-krivde/

http://www.studentska-org.si/obveznost-vracila-stipendije-zaradi-nezakljucenih-studijskih-obveznosti-brez-lastne-krivde/


Varuh človekovih pravic je objavil obvestilo glede podaljšanja roka za zaključek študija za štipendiste. Študentje imajo
namreč možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti, če centru za socialno delo predložijo potrdilo fakultete, s
katerim dokažejo, da niso diplomirali/magistrirali do predvidenega roka zaradi okoliščin, na katere niso mogli vplivati. Gre za
pravico, katere mnogi študenti (in CSD) namreč niso dobro poznali.
Varuh je dobil pobudo glede študentov, ki zaradi razlogov, na katere niso mogli vplivati, niso zaključili izobraževanja do poteka
absolventskega staža in morajo zato v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) vrniti prejete zneske državne štipendije za
zadnji dve leti (šlo je za primere, za katere še ne velja novela ZŠtip-1B, po kateri je potrebno vračilo le za zadnje leto). Šlo je za
različne primere:
študentka arheologije, ki zaradi zahtevnosti raziskovalne magistrske naloge te ni mogla zaključiti v enem letu.
študent je opravljal magistrsko nalogo v okviru projekta v podjetju, kjer se je projekt zavlekel (ne po njegovi krivdi).
magistrska naloga je bila oddana pravočasno, vendar jo je študent zaradi odsotnosti mentorja zagovarjal šele začetek oktobra
naslednje študijsko leto.
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) se je strinjalo, da je v zgoraj navedenih primerih po
opisu dejanskega stanja mogoče razumeti, da gre pri zamudi roka za uspešen zagovor diplome/magisterija za okoliščine na
strani fakultete, na katere štipendisti niso mogli vplivati. MDDSZ je pojasnilo, da je v tovrstnih primerih tako štipendistom kakor
tudi centrom za socialno delo svetovalo, naj štipendisti prinesejo potrdilo fakultete z navedbo razlogov, zaradi katerih zagovor ni
bil možen v roku.
Prvi odstavek 87. člena ZŠtip-1 med drugim določa, da se štipendijsko razmerje in prejemanje štipendije podaljša za dodatno eno
šolsko ali študijsko leto, če štipendist ponavlja letnik zaradi starševstva, opravičljivih zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in
socialnih okoliščin ali neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile. V 3. členu ZŠtip-1 je višja sila opredeljena kot
nepredvidljiv izjemen dogodek ali okoliščina zunaj nadzora štipendista, ki mu preprečuje izpolnitev obveznosti, pri čemer dogodka
ali okoliščine ni bilo mogoče pričakovati, predvidevati ali nanj računati ali se mu izogniti. Če so bili razlogi takšne narave, da jih je
bilo mogoče opredeliti za višjo silo, se je rok za zaključek lahko podaljšal tudi študentom, ki bi sicer morali diplomirati/magistrirati
do 30. 9. 2018.

http://www.studentska-org.si/obveznost-vracila-stipendije-zaradi-nezakljucenih-studijskih-obveznosti-brez-lastne-krivde/


Študentje imajo torej možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti, če
niso diplomirali/magistrirali do predvidenega roka zaradi okoliščin, na katere niso mogli
vplivati, torej višje sile. Svetujemo, naj se pri uveljavljanju te pravice v primeru težav (na
CDS), sklicujejo na to obrazložitev ali se v primeru negativne odločbe pritožijo.
Naj tudi spomnimo, da je bil lani spremenjen ZŠtip-1 tudi v petem odstavku 99. člena.
Tako zakon od šolskega/študijskega leta 2018/2019 dalje določa, da je štipendist, ki ne
zaključi študija v 12 mesecih po zaključnem letniku (t.i. absolvent), dolžan vrniti štipendije,
prejete ali za zadnji letnik ali za absolventski staž, torej samo za zadnje leto prejemanja
(pred tem za obe leti – zadnji letnik in leto absolventa).
V novem prvem odstavku 99. člena ZŠtip-1 pa je eksplicitno navedeno, da štipendistu ni
potrebno vračati štipendijev primerih, ko letnika (oziroma izobraževanja) ni uspešno
zaključil iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 87. člena ZŠtip-1 (torej zaradi
starševstva, opravičljivih zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin
ali neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile).

http://www.studentska-org.si/obveznost-vracila-stipendije-zaradi-nezakljucenih-studijskih-obveznosti-brez-lastne-krivde/


Leonardova
zapuščina

https://www.nationalgeographic.si/ind
ex.php?t=reportaze&id=796

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=796


Trk stoletij v enem samem trenutku — trenutku, ki ga ne morem primerjati z ničimer, kar sem kdaj doživela. Na Windsorski grad sem si
prišla ogledat Kraljevo zbirko risb Leonarda da Vincija. Turisti pred visokimi kamnitimi zidovi snemajo selfije in brskajo med kuhinjskimi
krpami, ki so naprodaj kot spominki. Onstran obokanega vhoda, okrašenega s kamnitimi grotesknimi glavami, pa me Leonardo popelje
nazaj v renesanso. Ko se v sijajnem grafičnem kabinetu na gradu zagledam v album, vezan v usnje, ki je nastal proti koncu 16. stoletja,
malone slišim šepetati umetnika. Knjižni hrbet, ki v debelino meri šest centimetrov in pol, je okrašen z zlatimi okraski. 
 
Na platnici, obrabljeni in zamazani od nevidnih prstnih odtisov preteklih generacij, piše: Disegni di Leonardo da Vinci Restaurati da
Pompeo Leoni (risbe Leonarda da Vincija, ki jih je restavriral Pompeo Leoni). Čeprav nihče ne ve, kako je album sploh prišel v Anglijo,
glede njegovega izvora ni nobenega dvoma. Italijanski kipar Leoni je Leonardove risbe kupil od sina umetnikovega predanega učenca
Francesca Melzija in jih dal vezati v najmanj dve knjigi. V tako imenovanem Leonijevem albumu, ki je v Kraljevo zbirko priromal že pred
letom 1690, je 234 listov v formatu folio. Album priča o Leonardovem nemirnem umu. 
 
Ko Martin Clayton, ki je pri Skladu Kraljeve zbirke odgovoren za grafike in risbe, razgrne izbor strani – te so danes razdeljene v 60
škatel – pride na dan pravi obseg Leonardove vsestranske genialnosti: botanika, geologija, hidravlika, arhitektura, vojaško inženirstvo,
oblikovanje kostumov za slavnostne sprevode, geometrija, kartografija, optika, anatomija. Skiciral je, da bi spoznaval neznano, ter s
črnilom, kredo in srebrnim svinčnikom raziskoval skrivnosti univerzuma.
 
Risbe odlikuje izjemna pronicljivost. Najmanjša med njimi, košček, manjši od palca na roki, prikazuje ženski torzo, obujen v življenje zgolj
z nekaj umirjenimi potezami. Najznamenitejša med njimi, nežna upodobitev z rdečo kredo in črtkanim ozadjem, prikazuje zarodek, zvit v
maternici. Umetnik z neverjetno likovno natančnostjo preskuša vse, pa najsi gre za študijo draperije za Madono, obstreljevanje utrdbe z
možnarji, umbro in penumbro, lobanjo, srce, stopalo ali za paleto različnih človeških obrazov, ki segajo od Ledinega mladega, žarečega
obličja do skrivenčenih potez starca. “V risbah na nekaterih od teh listov najbolj zbode v oči svobodno prehajanje s področja na
področje,” je prepričan Clayton. “Strahotno vznemirljivo je opazovati um s tako neverjetno širino.”

http://www.studentska-org.si/obveznost-vracila-stipendije-zaradi-nezakljucenih-studijskih-obveznosti-brez-lastne-krivde/


Leonardo, ki je bil po naravi radoveden zapisovalec in iskalec resnice, je nenasitno hlastal po znanju. Na seznamih, na katere si je
zapisoval, kaj vse bo še postoril, si je med drugim označil, da mora “izdelati leče za povečavo lune” in “opisati, kaj povzroči smeh”. Iskal
je odgovore na celo vrsto vprašanj: kolikšna je razdalja med obrvmi in stikom ustnice z brado? Zakaj zvezde ponoči vidimo, podnevi pa
ne? V kakšnem razmerju so drevesne veje z debelino debla? Kaj ločuje vodo od zraka? Kje je duša? Kaj so kihanje, zehanje, lakota, žeja
in sla? Čeprav ga najbolj poznamo po slikah, o resnični naravi njegovega genija nazorno priča prav obilica rokopisov in risb, ki jih je
zapustil. Plodoviti um diha iz slehernega od 7000 listov, ki jih hranijo v Windsorskem gradu, v knjižnicah v Parizu, Londonu, Madridu,
Torinu in Milanu ter v zbirki Billa Gatesa. Letos, ko zaznamujemo 500. obletnico Leonardove smrti, tudi umetnikove beležnice doživljajo
prerod. Muzeji pripravljajo razstave njegovih skic, znanstveniki pa objavljajo nove analize, v katerih se še bolj poglobljeno ukvarjajo s
celotnim naborom njegovih stvaritev.
 
Še najosupljiveje je, da nekatere strani iz njegovih beležnic danes prihajajo v roke strokovnjakom s prav tistih področij, ki jih je
preučeval in ki segajo od medicine in mehanike pa vse do glasbe. Ko se strokovnjaki danes ozirajo stoletja nazaj, prihajajo do povsem
novih uvidov. S sadovi, ki jih žanjejo pri preučevanju Leonardovega dela, si pomagajo pri svojem lastnem delu. Celo v trenutku, ko smo
v znanosti, medicini in tehnologiji premaknili že marsikatero mejo pri tem, kaj zmoremo in kako to zmoremo, nam Leonardove beležnice
odkrivajo, koliko se bomo še morali naučiti. Z besedami umetnostnega zgodovinarja in Leonardovega preučevalca Martina Kempa:
“Prav nobeden od njegovih predhodnikov ali sodobnikov ni ustvaril ničesar, s čimer bi se lahko kosal z njim po razponu miselne
genialnosti in likovne silovitosti. Še v stoletjih, ki so sledila, se ni zgodilo nič resnično primerljivega.”
 
eonardo se je rodil neporočenim staršem 15. aprila 1452 v bližini Vincija, podeželskega mesta v hriboviti toskanski pokrajini med
Firencami in Piso. Precej strokovnjakov se strinja z domnevo, da je bila njegova mati kmečko dekle Caterina di Meo Lippi. Oče, ser Piero
da Vinci, je bil notar in je imel torej precej višji družbeni položaj. Enaka poklicna pot bi zagotovo čakala tudi Leonarda, če se ne bi bil
rodil zunaj zakonske zveze. Mesto Vinci je bilo za fanta s tolikšnimi talenti spodbudno okolje. S terase na vrhu gradu iz 12. stoletja je
toskanska pokrajina danes videti prav taka, kakršna je bila v Leonardovih mladih letih. Podobo so ji dajali oljčni nasadi, senčnati griči in
gorska veriga na zahodni italijanski obali.

http://www.studentska-org.si/obveznost-vracila-stipendije-zaradi-nezakljucenih-studijskih-obveznosti-brez-lastne-krivde/


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/

