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Živjo

KONČNO  VAM  LAHKO  SPOROČIMO  VESELO  NOVICO ,  DA  JE
KLUB  PONOVNO  ODPRT  IN  PRENOVLJEN ! ! !  ŽE  NEKAJ  ČASA  JE
B I LA  NAŠA  ŽELJA ,  DA  MALO  PREUREDIMO  IN  POSODOBIMO
KLUB ,  ZATO  SE  NAM  JE  ZDEL  ČAS  PRED  PONOVNIM  VP ISOM
IDEALEN  ZA  TO .  SRČNO  UPAMO  DA  JE  NOVA  PODOBA  VŠEČ

TUDI  VAM .  

VSE  ŠTUDENTE  IN  DIJAKE  VAB IMO  K  VP ISU ,  KJER  ZRAVEN
DOBITE  TUDI  DARILCE .  AKT IV IST I  DELAMO  S  POLNO  PARO

NAPREJ  IN  ZA  VAS  PR IPRAVLJAMO  NOVE  PROJEKTE .

 

UREDNICA  DORIS  JERET INA



#QUOTE  MESECA

OKTOBRA

Listen! The wind is rising, and the air

is wild with leaves,We have had our

summer evenings, now for October

eves!



Dogodki v mesecu oktobru



SK I  OPENING  2019 ,

LES  ORRES

Cena za ŠKK člane: 99€

Začetek: 14.12.2019

AKTUALOV  1 2 .  ROJSTN I
DAN

Cena za ŠKK člane: 15€ eur   

Začetek: 6.12.2019  |  Št. mest: 15

MIŠO  KOVAČ  IN
PR I JATELJ I ,  ZAGREB

Cena za ŠKK člane: 7€

eurZačetek: 26.10.2019



potopisna
predavanja

Malta in Gozo:

potopisno predavanje
V sredo, 23.11.2019, ob 18.00h

Knjižnica Komenda



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



POZITIVNE
ZAKONODAJNE
SPREMEMBE ZA
ŠTUDENTE

https://skis-zveza.si/odbora-
drzavnega-zbora-potrdila-pozitivne-
zakonodajne-predloge-za-studente/

https://skis-zveza.si/odbora-drzavnega-zbora-potrdila-pozitivne-zakonodajne-predloge-za-studente/


Odbor za finance in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor sta na včerajšnjih sejah sprejela predloga zakonov, s
katerim se položaj študentov pomembno izboljšuje.  Odbor za finance je obravnaval predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF 691-VIII), poslanci pa so sprejeli
amandma, s katerim se dviguje minimalna bruto urna postavka za študentsko delo na 5,41 eura bruto (4,57 € neto),
z začetkom veljave 1. 1. 2020.  
Predlog dviga minimalne urne postavke, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev stranke Levica,
je bil na odboru spremenjen z amandmajem koalicijskih strank, s katerim se minimalna urna postavka za
študentsko delo s 1. januarjem 2020 dviguje iz 4,89 na 5,40 € bruto, dijakom in študentom pa še naprej ne bodo
pripadali dodatki za prevoz in malico ali za delo na dela proste dneve, vikende in nočno delo.  Odbor za
infrastrukturo, okolje in prostor pa je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP 758-VIII), s katerim omogoča financiranje dodatnih prevozov za študente invalide, za
kategorizirane oziroma registrirane športnike do kraja vadbe ter najpomembnejše, ukinja starostno omejitev
študentov pri dodeljevanju pravice do subvencioniranega prevoza.  
 
S sprejetjem zakona se:zagotavlja brezplačni prevoz oz. brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranim
študentom,zagotavlja možnost prevoza upravičencev, ki se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami in nimajo pravice do prilagojenega prevoza,zagotavljajo subvencionirane
vozovnice za dijake in študente do kraja vadbe za dijake in študente, ki imajo pravico do subvencionirane
vozovnice in status kategoriziranega ali registriranega športnika,ukinja starostna omejitev upravičencev (dijakov in
študentov) do subvencioniranega prevoza.

https://issuu.com/zvezakis/docs/1


Kljub vsem pozitivnim zakonskim spremembam za študente, pa Zveza ŠKIS še
vedno vztraja, da se morajo spremembe zgoditi tudi na ostalih področjih, kot
sta:  Štipendijska politika v Republiki Sloveniji trenutno dijakom in študentom ne
omogoča brezskrbnega izobraževanja. Glede na izsledke raziskave Evroštudent VII
so povprečni mesečni stroški slovenskega študenta 511,7 €, medtem ko je višina
povprečne državne štipendije 125 €. Zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva
ter jih mladim v izobraževanju dodeliti tako preko povečanega števila podeljenih,
kot preko višjih, že dodeljenih, državnih štipendij.  Bivanjska problematika mladih je
že dalj časa pereča tema. Študentskih domov, lastniških in najemniških stanovanj je
v univerzitetnih mestih premalo ali pa so ta študentom (finančno) nedostopna.
Mladinske in študentske organizacije smo v preteklem in letošnjem letu vlado že
večkrat pozvale k razreševanju te nevzdržne stanovanjske situacije v naši državi, ki
je nastala ravno zaradi premajhnega vlaganja v izgradnjo javnih in neprofitnih
stanovanj ter študentskih domov za mlade. Zato vztrajamo, da se za razreševanje
bivanjske problematike mladih nameni znatna proračunska sredstva, s katerimi bi
lahko dolgoročno olajšali osamosvajanje mladih.

https://issuu.com/zvezakis/docs/1


Odbora Državnega
zbora potrdila
pozitivne zakonodajne
predloge za študente

http://www.studentska-org.si/odbora-drzavnega-zbora-
potrdila-pozitivne-zakonodajne-predloge-za-studente/

http://www.studentska-org.si/odbora-drzavnega-zbora-potrdila-pozitivne-zakonodajne-predloge-za-studente/


Ljubljana, 10. oktober 2019. Odbor za finance in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor sta na današnjih sejah sprejela
predloga zakonov, s katerim se položaj študentov pomembno izboljšuje. Odbor za finance je obravnaval predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF 691-VIII), poslanci pa so sprejeli amandma, s
katerim se dviguje minimalna bruto urna postavka za študentsko delo na 5,41 eura, z začetkom veljave 1. 1. 2020. Odbor
za infrastrukturo, okolje in prostor pa je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP 758-VIII), s katerim omogoča financiranje dodatnih prevozov za študente invalide, za
kategorizirane oziroma registrirane športnike do kraja vadbe ter najpomembnejše, ukinja starostno omejitev študentov
pri dodeljevanju pravice do subvencioniranega prevoza.Predlog dviga minimalne urne postavke, ki ga je v zakonodajni
postopek vložila skupina poslancev stranke Levica, je bil na odboru spremenjen z amandmajem koalicijskih strank, s
katerim se minimalna urna postavka za študentsko delo s 1. januarjem 2020 dviguje iz 4,89 na 5,40 eurov bruto, dijakom
in študentom pa še naprej ne bodo pripadali dodatki za prevoz in malico ali za delo na dela proste dneve, vikende in
nočno delo. Glede na nevarnosti, ki jih je prvotni predlog zakona predstavljal (komentar ŠOS je dostopen na tej
povezavi), smo s sprejetim amandmajem vseeno zadovoljni. Še vedno pa obžalujemo, da se tako drastične spremembe
za študente izjemno pomembne zakonodaje sprejemajo brez analize posledic, na kar smo na odboru še enkrat
opozorili.S predlogom ZPCP (758-VIII) pa se bolje ureja dostop študentov do subvencioniranega javnega potniškega
prometa. S sprejetjem zakona se:zagotavlja brezplačni prevoz oz. brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranim
študentom,zagotavlja možnost prevoza upravičencev, ki se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in nimajo pravice do prilagojenega prevoza,zagotavljajo subvencionirane
vozovnice za dijake in študente do kraja vadbe za dijake in študente, ki imajo pravico do subvencionirane vozovnice in
status kategoriziranega ali registriranega športnika,ukinja starostna omejitev upravičencev (dijakov in študentov) do
subvencioniranega prevoza.
 



Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Na Študentski organizaciji Slovenije smo
veseli potrditve zakonodaje, ki študentom izboljšuje socialni položaj. Še
posebej nas veseli, da je bil potrjen dvig minimalne bruto urne postavke za
študentsko delo, ki bo dijakom in študentom omogočal višje dohodke za
opravljeno študentsko delo ali pa zmanjšal število ur, ki jih morajo dijaki in
študenti opraviti za preživetje. Kljub temu pa nas skrbi postopek in utemeljitev
dviga, saj ni bil izveden socialni dialog, prav tako pa odločitev ni bila sprejeta
na podlagi strokovnih analiz. Upamo, da višja minimalna urna postavka ne bo
vplivala na obseg ponudbe študentskega dela, na kar smo opozorili tudi
tekom javne razprave. Prav tako smo veseli, da se dodatno širi upravičenost
do subvencioniranega javnega potniškega prometa, še posebej, da se končuje
diskriminacija študentov na podlagi njihove starosti. Zadovoljni smo, da
odločevalci začenjajo sprejemati rešitve na izzive na katere na ŠOS
opozarjamo že dlje časa, želimo si da se s tem nadaljuje in v prihodnjih
mesecih naslovi tudi druge problematike na katere že dlje časa opozarjamo. ”



Arktična
skrivnost
https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=817



Nekaj stoletij je bil Severozahodni prehod komajda kaj več kot privid. Že John Cabot je v želji, da bi ga našel, leta
1497 in 1498 ladje usmeril v neznano, vendar mu je spodletelo. V ledenem severnem vodovju so ga iskali še Martin
Frobisher, Henry Hudson in James Cook, toda zaman. Maja 1845 se je iskanja poti, ki naj bi med Atlantskim in Tihim
oceanom vodila skozi arktično vodovje, lotil sloviti britanski raziskovalec in mornariški častnik sir John Franklin. S
posadko 133 mož je na ukaz britanske admiralitete izplul s Temze z ogromnima ladjama Erebus in Terror, posebej
opremljenima za polarno plovbo. To je bil začetek največje tragedije v zgodovini arktičnih raziskav. V teoriji je bilo
videti, kot da odpravi prav nič ne manjka. Člani posadke so bili mladi, močni in prekaljeni mornarji. Ladji, prevlečeni z
železom, sta se kar bliskali od najnovejše viktorijanske tehnologije – na njiju je bilo vse od parnih strojev do ogrevane
vode in zgodnje kamere za dagerotipijo. Nanju so vkrcali več kot za tri leta hrane in pijače, pa tudi lajni in knjižnico z
2900 knjigami.
 
A ta dva mala svetova na vodi vseeno nista bila kos zamrznjenemu Severnemu ledenemu morju. Odprava je na ukaz
admiralitete odplula do enega najzahrbtnejših z ledom zatrpanih kotičkov skrajnega severa. Septembra 1846 sta ladji
že tičali v primežu morskega ledu severozahodno od Otoka kralja Viljema. Vsaj leto in pol sta ostali ujeti v
neusmiljenem polarnem mrazu. Aprila 1848 je bilo mrtvih že 24 mož, med njimi tudi Franklin, preostali so ladji zapustili.
Novi poveljnik odprave Francis Crozier je v skopem sporočilu, ki ga je zatlačil v kup kamenja na Otoku kralja Viljema,
zapisal, da se skupaj z drugimi peš odpravlja proti reki Back. Morda so si tam obetali boljši ulov ali pa so upali, da
bodo več kot 1000 kilometrov stran naleteli na kako postojanko trgovcev s krznom.



To je zadnje znano Crozierovo sporočilo zunanjemu svetu. (Več kot pol stoletja pozneje, leta 1906, je norveški
raziskovalec Roald Amundsen postal prvi človek, ki mu je uspelo prepluti zahrbtni Severozahodni prehod.) Skupine
iskalcev so še več let po spodleteli Franklinovi odpravi prečesavale tamkajšnje obale v upanju, da bodo našle
preživele. Ko je upanje ugasnilo, so iskali le še sledi, na podlagi katerih bi lahko sklepali o usodi odprave. Našli so
nekaj zapuščenih taborov, kosti mrtvih ljudi in več sto predmetov, ki so pripadali izginulim možem. Med njimi so bili
koščki bombažnih srajc in srebrne desertne žličke. Inuitski lovci so se spominjali, da so videli sestradane člane
posadke, ki so po ledu vlekli težke sani, pozneje pa so našli tudi znamenja, ki so kazala na kanibalizem. Britanska
javnost jim je le nerada verjela. Za zadnje dneve Franklinove odprave je še naprej veljalo veliko zanimanje, okoli nje
so se spletle številne legende.
 
Nato so raziskovalci leta 2014 v razmeroma plitvi vodi južno od Otoka kralja Viljema odkrili ladjo Erebus, bila je skoraj
natanko tam, kamor jo je umestil zgodovinski spomin Inuitov. Dve leti pozneje so odkrili še kraj, kjer je končala ladja
Terror – na dnu velikega zaliva, kamor so raziskovalci prišli pod vodstvom Sammyja Kogvika, pripadnika posebne
enote kanadskih rangerjev iz vrst Inuitov. Po besedah Ryana Harrisa, arheologa iz kanadske vladne agencije Parks
Canada, je ladja Terror tako dobro ohranjena, da spominja na ladjo duhov: “Tisto, kar se utegne skrivati v njej, je
onstran meja domišljije.”Neka druga raziskovalna skupina, ki jo je podprla vlada kanadskega ozemlja Nunavut, zdaj
preučuje še druge pomembne sledi, najdene na kopnem. Znanstveniki, vodi jih Douglas Stenton, arheolog z Univerze
v Waterlooju v Ontariu, mapirajo kraje, na katerih so člani Franklinove posadke postavljali šotore, jedli ter se stiskali
pod odejami in medvedjimi kožami. Stenton s sodelavci preučuje te lokacije in analizira človeške ostanke in
predmete, najdene na njih, v upanju, da bo lahko postregel z novimi spoznanji o zadnjih tragičnih dnevih odprave.



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/

