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Summer is officialy here!
URADNE POČ I TN ICE IN DOPUST I  SO

KONČNO TU .  LEPO IN SONČNO

VREME JE  KOT NALAŠČ  ZA

SONČENJE ,  PLAVANJE ,  SPREHODE IN

PREDVSEM ZA UŽ IVANJE  IN

SPROST ITEV . .  DA PA SE  NE BOSTE

SPROŠČALI  SAMO NA PLAŽ I ,  SMO

AKT IV IST I  KLUBA ORGANIZ IRAL I

ODŠTEKANE DOGODKE SAMO ZA VAS !

SE  V ID IMO NA PROJEKT IH  : )

 

UREDNICA DOR IS  JERET INA



#QUOTE MESECA JULIJA

“And at the end of the day, your feet should
be dirty, your hair messy and your eyes

sparkling.”



DOGODKI V
MESECU JULIJU

 



POBEG OD VROČINE NA
KOLPO

Cena za ŠKK člane: 15€ eur
Začetek: 12.7.2019  |  Št. mest: 20

LJUBLJANSKI MARATON
2019

Cena za ŠKK člane: 25 € eur
Začetek: 27.10.2019  |  Št. mest: 30



MARATON V OSRČJU
NARAVE – BOVEC

MARATON 2019

Cena za ŠKK člane: 15 € eur
Začetek: 14.9.2019  |  Št. mest: 30

NAJBOLJ MOKER IZLET V
AQUALAND

Cena za ŠKK člane: 35 € eur
Začetek: 25.6.2019  |  Št. mest: /



KONCERT ANDREA
BOCELLI

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



potopisna
predavanja

potopisnih predavanj med
poletjem 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 €

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 sredah in četrtkih igramo

odbojko od 19h do 20.30.

Kje: pod Skalco

S kupončkom za 10 € (član)/20 €

(nečlan) 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



POMEN ECTS-
TOČK

https://skis-zveza.si/pomen-ects-tock/

https://skis-zveza.si/pomen-ects-tock/


ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System oziroma Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih
točk) je sistem, ki izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov ter omogoča mobilnost
študentov in medsebojno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti. Uporablja se za nabiranje kreditnih točk,
potrebnih za dokončanje študijskega programa, pa tudi za prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v
drugega, in sicer med visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji ter visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije in
tujine.
 
Izhodišče sistema ECTS je študijska oziroma delovna obremenitev študenta. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar
pomeni od 1500 do 1800 ur letne obremenitve na študenta. V obremenitev študenta spadajo predavanja, seminarji,
vaje in druge oblike organiziranega študijskega dela (praktična usposabljanja, hospitacije, terensko delo ipd.).
Obremenitev seveda predstavlja tudi individualno študijsko delo, priprava na izpite ter diplomsko, magistrsko delo
oziroma doktorska disertacija.
 
Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 kreditna točka nosi vrednost od 25 do 30 ur študija. 1 leto rednega
študija ustreza 60 kreditnim točkam. Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi
obsegajo 180 do 240 kreditnih točk in trajajo tri do štiri leta, magistrski programi pa 60 do 120 ECTS in trajajo eno do
dve leti. Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. Kreditne točke študent prejme po
uspešno opravljenih obveznostih pri posameznem predmetu. V predmetniku je natančno navedeno, kakšne so te
obveznosti.



ECTS-točke torej predstavljajo okvirno oceno porabljenega časa za študij nekega predmeta. Določajo se za predmet
in ne odražajo obremenjenosti posameznega študenta. Vsak študent seveda porabi različno količino časa za učenje
nekega predmeta, zato se za izračun ECTS-točk uporabi povprečna vrednost. Ta omogoča oblikovanje racionalnih
študijskih programov, ki so zastavljeni skladno z zmogljivostmi povprečnega študenta. Koliko ECTS točk je vreden
posamezen predmet, se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem dejanske obremenitve študenta, ali pa prek
postopkov, v katerih sodeluje študentski svet ali vsi študenti. Najpogostejši način ocenjevanja obremenitve študentov
je preko anket, ki jih po izpitih izpolnjujejo študenti. Zato je priporočljivo, da se le-te izpolnjujejo premišljeno, saj
vplivajo na določanje ECTS-točk v bodoče.
 
Več informacij o kreditnem sistemu študija lahko poiščete v javno objavljenem predstavitvenem zborniku vašega
visokošolskega zavoda, ki vsebuje podatke o glavnih sestavinah študijskega programa, zlasti predmetnik z opisi
predmetov, kreditnimi točkami ter podatke o izpitnem režimu oziroma načinih ocenjevanja. V pomoč pa vam lahko
pridejo tudi Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/04).



Podaljševanje
in pridobivanje
štipendij za
leto 2019/2020

http://www.studentska-
org.si/studentski-
kazipot/stipendije/podaljsevanje-
pridobivanje-stipendij-za-leto-
20192020/

http://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/stipendije/podaljsevanje-pridobivanje-stipendij-za-leto-20192020/


Če se za pravico do državne štipendije zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!
Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje državne štipendije po uradni
dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do državne štipendije.
Dijaki naj prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev
upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko prvo
vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Za mladoletne dijake
lahko prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Študenti naj prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju
pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.
Prvo vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.
vloga
poenostavljena elektronska vloga  – z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate
poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna
socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih
storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (za navedene pravice je treba vložiti
običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).
Več informacij o državnih štipedijah in uveljavljanju pravic je na spletni strani MDDSZ in na strani ŠOS.



Državna štipendija – podaljšanje
 
Vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ni več treba vlagati od šolskega/študijskega leta 2019/2020
dalje.
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se
namreč za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in
kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se
vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje
ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Več informacij o državnih štipedijah in uveljavljanju pravic je na spletni strani MDDSZ.
 



Zoisova štipendija – dijaki in študenti
 
Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljen Javni
razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020,
ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki
v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.
Zadnji rok za oddajo vlog je:
petek, 6. 9. 2019, za dijake in
ponedeljek, 7. 10. 2019, za študente.
Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.
 



Zoisova štipendija – podaljšanje
 
Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 (torej v zadnjih šestih letih – velika večina)in v
šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo
za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta
2018/2019. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 je dostopna na tukaj.
Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je
namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej najkasneje v šolskem
oziroma študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Dokumentacija
javnega poziva je dostopna tukaj.
 



Turizem in
živali

https://www.nationalgeographic.si/ind
ex.php?t=reportaze&id=799

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=799


Vrnila sem se pogledat, ali je s slončico vse v redu. Tik po tem, ko se je stemnilo, sem se z avtomobilom v dežju
cijazila po blatni cesti. Zapeljala sem mimo več vrst vklenjenih slonov, ki so z rilci nihali sem in tja. Na tem kraju sem
bila že pet ur prej, ko je bilo vroče sonce še visoko na nebu, sloni pa so na hrbtih prenašali turiste. 
Zdaj sem že pešačila, v soju svetilke na telefonu sem komajda razločila pot. Ko me je ustavila lesena ograja staje,
sem svetlobni soj usmerila navzdol in s pogledom sledila potočku dežja, ki je vijugal po betonskih tleh, dokler ni
dosegel treh velikih sivih stopal. Četrto je lebdelo v zraku, trdno privezano s kratko verigo in zadrgnjeno z obročem s
kovinskimi bodicami. Ko se je slonica utrudila in skušala stopalo položiti na tla, so se bodice zarile globlje v gleženj.
Meena ima štiri leta in dva meseca, kar v slonjem svetu pomeni, da je še malčica. Slonar Khammon Kongkhaw, ki
skrbi zanjo, mi je podnevi razložil, da nosi verigo z bodicami zato, ker rada brcne.
 
Kongkhaw v parku Maetaman Elephant Adventure v bližini Chiang Maia na severu Tajske skrbi za Meeno, odkar je
bila stara 11 mesecev. Zagotovil mi je, da jo ima v okovih z bodicami samo čez dan in da jih ponoči odstrani. A tam
sem bila ponoči. Jina Laoshena, enega od zaposlenih v Maetamanu, ki me je spremljal na tem nočnem obisku, sem
vprašala, zakaj ima slonica še zmeraj verigo. Rekel je, da ne ve. Maetaman je zgolj ena od številnih takšnih ustanov v
Chiang Maiu in njegovi okolici, kjer množicam turistov, ki se zgrinjajo tja, ponujajo neposreden stik z divjimi živalmi.
Ljudje se usuvajo iz avtobusov in se slonom obešajo po rilcih. Živali, ki jih slonarji dregajo z dolgimi palicami z ostrim
kovinskim kavljem na koncu, dvigujejo rilce v zrak, fotoaparati pa pridno škljocajo. Obiskovalci potiskajo banane
slonom pod rilec.
 



Opazujejo, kako slonarji priganjajo slone – ti sodijo med najinteligentnejše živali na svetu – da mečejo pikado ali brcajo naokrog velike nogometne
žoge, medtem ko iz zvočnikov doni glasba. Meena je ena od desetih slonov, ki nastopajo v Maetamanu. Če smo natančnejši, je slikarka. Dvakrat na
dan ji Kongkhaw pred gručami turistov potisne čopič v konec rilca, nato pa jo z jeklenim žebljem drega v obraz in tako usmerja gibe, s katerimi
žival nanaša na papir osnovne barve. 
Večkrat mu uspe, da z njegovo pomočjo nariše divjega slona v savani. Njene slike nato prodaja turistom. Meenino življenje bo potekalo po tirnicah,
po kakršnih poteka življenje marsikaterega od 3800 slonov, ki živijo v ujetništvu na Tajskem, in več tisoč drugih po vsej jugovzhodni Aziji. Približno
do desetega leta bo nastopala. Nato bo postala jezdni slon.
Turisti bodo sedeli na klopci, privezani na njen hrbet, jezdili jo bodo večkrat na dan. Ko bo prestara ali preveč bolna, da bi jo bilo še mogoče jezditi
– morda pri 55 letih, nemara celo pri 75 – bo umrla. Če bo imela srečo, bo pred tem užila še nekaj let pokoja. Večji del življenja bo preživela na
verigi v hlevu. Turistični kraji, kot je Maetaman, ljudi z vsega sveta privabljajo na ogled živali, kakršna je Meena, in so donosen sklop naglo rastoče
turistične panoge. Ljudje se danes odpravijo na dvakrat več potovanj na tuje kot pred 15 leti. Čeprav turizem, utemeljen na stikih ljudi z divjimi
živalmi, ni nič novega, družabna omrežja dandanes prilivajo olja na ogenj te panoge. Za dejavnosti, ki so jih včasih oglaševali predvsem v
turističnih vodnikih, dandanes v hipu izve veliko ljudi. 
Zadostuje že, da kak popotnik z nahrbtnikom, ki rad dela selfije, udeleženec avtobusnega potovanja ali “vplivnež” z družabnih omrežij potapka po
zaslonu telefona. Družabna omrežja uporabljajo na potovanjih skoraj vsi milenijci (ljudje, stari od 23 do 38 let). Selfiji – na katerih plavajo z delfini,
se gledajo iz oči v oči s tigri, jezdijo slone in počnejo še marsikaj drugega – so sijajna reklama za turistične kraje, v katerih obiskovalcem ponujajo
neposreden stik z živalmi. Čeprav družabna omrežja pokažejo marsikaj, vseeno ne razkrijejo, kaj se dogaja tam, do koder objektiv fotoaparata ne
seže. 
Ljudje, ki ob neposrednih stikih z živalmi občutijo veselje ali navdušenje, se najpogosteje ne zavedajo, da številne živali v takšnih turističnih
ustanovah živijo precej podobno kot Meena, včasih še slabše. S fotografinjo Kirsten Luce sva se odpravili v zaodrje cvetoče turistične panoge,
utemeljene na prikazovanju divjih živali, da bi se na lastne oči prepričali, kako se godi živalim v različnih turističnih krajih in ustanovah (med njimi je
tudi nekaj takih, kjer poudarjajo humano skrb za živali) po tem, ko množice turistov, ki snemajo selfije, zapustijo prizorišče.
 
 





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/

