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Dodajte naslov

Končno je p�e� na�� na���pši čas le��! 
Čas v ka����m se na me��n�� ul���� p�ižig��� čar���� lučke po�

ka����mi v do��� d�užbi ob ku����m vi�� p�eživ��� še za��j�
t�e��t�� le��. 

Tud� mi s�o s�o p�i�r����i m�o�� de���n���i, ki va� bo�� og����
in v čar� ve����ga de���b�� ra���s���ev��� va� in d�u��.

Žel��� va� ve��� p�e��t��e� le�� in s�ečno v 2020!
 

Ure���c� Aj�a Kličić in Dor� Bel���č

Uvodnik



DIY meseca
N A J  Z A V I J A L N I  P A P I R  
P O S T A N E  Č A S O P I S

Saj veste, ko v decembru dobite lepo zavita
darila v papirju, komaj čakate, da le ta odprete.
Papir raztrgate in pod njim se skriva vaše
decembrsko presenečenje, poleg pa ostane gora
odpadnega papirja, ki svoje mesto najde med
odpadki. Bodimo darežljivi tudi do okolja in v
letošnjem decembru darila zavijmo v časopisni
papir za '' piko na i'' pa okoli zavijemo še barvni
trak. 



potopisna
predavanja Celinska Grčija

V sredo, 18.12.2019, ob 18.00
Knjižnica Komenda

Grenlandija
V sredo, 4. 12.2019, ob 18.00

Knjižnica
 Franceta Balantiča Kamnik
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SKI OPENING
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PREDBOŽIČNI 

IZLET 

MÜNCHNA 

MAGNIFICO 

1.tek

MENGEŠKA

KOČA -

DOBENSKI

HRAM



28.
DEC
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DOGODKI V DECEMBRU

PREDNOVOLETNI

BOWLING V FIT-

FIT

NOVOLETNA

 ZABAVA 

S ŠKK-jem



V R A T A R N I C A  -  M O J Č I N E  
D O B R O T E

Mesni ali veganski burger s
krompirčkom – za 4,80€

Beertah (piščančje stegno na
posteljici iz polente) – za 3,80€

P I C E R I J A  S K O K

Več vrst malic.
Cena: 3€

ŠKK PREHRANA



 ŠPORTNE AKTIVNOSTI

F I T N E S S  
V I T A  F I T  

A L I  
B O D I F I T

B O K S  H A Y A T J U D O  K O M E N D A



P L E Z A N J E
 

S M U Č A R S K E
K A R T E  Z A
K R V A V E C ,

N A S S F E L D  I N
K A T S C H B E R G

 ŠPORTNE AKTIVNOSTI



 ŠPORTNE AKTIVNOSTI

O B  S R E D A H  I N
Č E T R T K I H  I G R A M O

O D B O J K O  O D  1 9 .  0 0  
 D O  2 0 . 3 0 .

 

O B  T O R K I H  I N
Č E T R T K I H  M I G A M O ;

T O R E K :  O B  2 0 . 0 0
Č E T R T E K :  O B  1 8 .  0 0



OSTALE UGODNOSTI

Lena vas spedena

Servis smuči

Knjižnica F. B. Kamnik

Abonma DKK



Activity
Takenoko

Dobble
Zombie run

Risk
Jenga

Jungle Speed
Tik-Tak Buum

Vprašanje velikosti
Spletke
Tarok

Naseljenci
Make 'n' Break in še mnoge druge

Izposoja družabnih

iger

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.



Praznovanje 25.
obletnice delovanja
Zveze ŠKIS

https://skis-zveza.si/praznovanje-25-obletnice-delovanja-zveze-skis/


Ljubljana, 25. 11. 2019 – V petek, 22. 11. 2019, so klubovci, aktivisti in
alumni člani Zveze ŠKIS obeležili 25 let delovanja Zveze študentskih
klubov Slovenije.
 
Zveza ŠKIS v letu 2019 beleži svojih 25 let delovanja. Zveza je bila
ustanovljena 16. junija 1994, ko so se skupaj znašli ljudje z idejo, kako
povezati študente na nacionalni ravni. Lokalne skupnosti so že imele
klube, ki so združevali študente, povezati vse med seboj pa je bil pravi
izziv. Od dneva ustanovitve Zveza tako deluje na področju povezovanja
klubov in si kot njihova »mama« prizadeva za njihovo dobrobit. Mama, ki
zna biti tečna, ko pride do izpolnjevanja Kriterijev kakovosti delovanja
klubov, vendar to le zaradi tega, ker kot vsaka mama, želi samo najboljše
za svoje otroke, torej klube, ki so pod njenim okriljem.



Zvezo ŠKIS danes sestavlja 51 študentskih klubov in 7 pridruženih članov. Na sami
zvezi deluje več kot 50 aktivistov in sicer v 5 vsebinskih odborih (Odbor za socialo in
zdravstvo, Odbor za visoko šolstvo, Odbor za dijake, Odbor za izobraževanje in
Mednarodni odbor), poleg vsebinskih odborov pa so sestavni deli Zveze tudi
Operativni del, Nadzorna komisija in Varnostni svet, ki je najpomembnejši faktor za
prenos informacij med Zvezo in klubi.
 
Klubi so seveda ključni kamenček v mozaiku Zveze ŠKIS. Prav tako pa so ključni za
Škisovo tržnico, ki je iz leta v leto prerasla v največjo kulturno-zabavno prireditev za
mlade. Večkrat je že menjala prizorišče, vendar energija in vzdušje ostajata vedno
ista – pozitivna. V maju bo potekala že 23. Škisova tržnica, za katero si želimo, da bo
za klube vir novih nepozabnih spominov, da bo delovala kot odskočna deska za
pridobivanje novih aktivistov na klubih, predvsem pa bo delovala povezovalno med
klubi in Zvezo.
 



Praznovanje 25. obletnice Zveze ŠKIS je potekalo v petek, 22. 11. 2019, v Vivo
Catering v Ljubljani. S slavnostno večerjo in prepevanjem ob glasbi skupine Ne joči
pevec so alumni člani, klubovci in trenutni aktivisti Zvezo ŠKIS pospremili na poti v
njeno 26. leto delovanja.
 
Ob tem jubileju Zvezi ŠKIS želimo še mnogo uspešnih projektov, nova
poznanstva in izzive, predvsem pa uspešno povezovanje in zastopanje
lokalnih študentskih klubov.



Ob mednarodnem dnevu študentov
Študentska organizacija Slovenije opozarja
na nerešene težave – čas je, da
gospodarsko rast začutimo tudi študenti

http://www.studentska-org.si/ob-mednarodnem-dnevu-studentov-studentska-organizacija-slovenije-opozarja-na-neresene-tezave-cas-je-da-gospodarsko-rast-zacutimo-tudi-studenti/


Ljubljana, 15. november 2019 – V nedeljo obeležujemo mednarodni dan študentov na
dan obletnice nacistične okupacije praške univerze leta 1939, ki je leta 1941 postal
mednarodni dan študentov. 17. novembra tako študenti po vsem svetu glasno
opozarjamo na aktualno problematiko. Tudi na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS)
vsako leto še dodatno opozorimo na pomen dostopnega in kakovostnega izobraževanja
ter aktualne izzive na področju študijske in študentske problematike. Letos opozarjamo
na nesistemske rešitve slovenske zakonodaje, ki študentom tako ali drugače
onemogočajo dostop do priborjenih in zasluženih pravic. 
 
V preteklem obdobju smo na ŠOS prejeli veliko število pritožb študentov, katerim je bil iz
takšnega ali drugačnega razloga otežen dostop do nekaterih predvsem socialnih pravic,
ki študentom sicer pripadajo. Obenem se srečujemo s sistemskimi omejitvami, ki
študentom otežujejo enak dostop do izobraževanja. V času ohlapnejše proračunske
politike zato menimo, da je potrebno nasloviti prav te neenakosti, ki v nekaterih primerih
večje, v drugih pa manjše skupine študentov postavljajo v neenak položaj s povprečnim
študentom.



V ta namen je skupnost študentov pripravila nabor ukrepov, katerih
naslavljanje je nujno in prioritetno. Na poziv k pripravi predlogov ukrepov se je
odzvalo 600 študentov, ki so posredovali svoje mnenje o študijskem procesu,
socialnih pravicah ter podali predloge za izboljšanje. Na ŠOS smo predloge
preučili in jih v prihajajočih mesecih nameravamo v zakonodajni obliki
predstaviti ključnim deležnikom in odločevalcem, še posebej pristojnim
ministrstvom ter poslancem Državnega zbora.
 
Želimo si, da vsi odgovorni prepoznajo nujnost sprejema ukrepov, s tem pa
predlog zakona prejme široko podporo. Težave študentov niso leve ali desne,
prav tako niso leve ali desne njihove rešitve. Na ŠOS si bomo prizadevali, da
ukrepe podprejo vse stranke, saj je tudi študentska populacija pisana in
združuje študente vseh političnih prepričanj.



omogočiti bivanje študentov višjih šol v študentskih domovih,
obvezno zdravstveno zavarovanje za vse študente, ne glede na starost (odprava
starostne diskriminacije),
povečanje višine podeljene državne štipendije, v vseh razredih linearno za 75 %,
povečanje števila podeljenih državnih štipendij na način, da se zajame vsaj ena
tretjina študentov (zvišanje cenzusa),
izvzem kadrovskih štipendij iz obdavčljivih dohodkov po Zakonu o dohodnini
(kadrovske štipendije so edina vrsta štipendije, ki se šteje kot obdavčljiv
dohodek),
izvzem dohodkov iz študentskega dela do višine posebne osebne olajšave iz
izračuna upravičenosti do socialnih transferjev po ZUPJS.

Med ukrepe, ki smo jih prejeli od študentov in ki jih želimo realizirati, izpostavljamo
naslednje ukrepe:
 



Te in še nekatere druge ukrepe, ki so nujni za ureditev položaja študentov, bomo v
prihajajočih mesecih predstavili javnosti. V znak iskanja široke podpore za predlog
zakona nameravamo na ŠOS vložiti zakon z državljansko pobudo 5.000 volivcev.
 
Klemen Peran, predsednik ŠOS: “Čas je, da posledice konjunkture začnemo čutiti
tudi študenti, da se končno začne gradnja študentskih domov in se zvišajo
štipendije. Želimo si živeti v družbi, kjer bo izobraževanje in s tem samoizpolnitev
omogočena vsem posameznicam in posameznikom, ne glede na to kako premožni
so njihovi starši. Zavedamo se, da se bomo morali za tako družbo vedno znova
boriti, zakon ki ga bomo pripravili na ŠOS bo del te borbe, borbe za boljši položaj
študentov. Vsem študentkam in študentom želim vse dobro ob našem
mednarodnem dnevu in jih pozivam, da vedno stopimo skupaj, ko se bomo borili za
naše pravice!”



Žirafe



Izmed vseh velikih afriških sesalcev, ki jih je moral v svojem poklicnem delu kdaj
ujeti veterinar Pete Morkel – levov, gozdnih slonov, belih nosorogov – so žirafe
najzahtevnejše. “Pri drugih živalih poskušaš odmeriti ravno dovolj uspavala, da jih
ohromiš.
 

Pri žirafah pa uporabimo daleč prevelik odmerek, zato da jim kemija dobesedno
spodnese noge,” mi je povedal zagoreli 59-letnik, ko sem ga potihoma spremljal
med zasledovanjem dveletne žirafje samice nekje v nigrski divjini približno 100
kilometrov vzhodno od prestolnice Niamey. Nosil je klobuk s kamuflažnim
lisastim vzorcem in raztrgane škrlatno kariraste boksarice, ki so mu zadnjih nekaj
dni rabile za kratke hlače.
 
 



Morkel je v puško vstavil uspavalno puščico z odmerkom etorfina – opioida, ki je približno
6000- krat močnejši od morfija. Ko bo puščica predrla kožo žirafe, bo imel s svojo ekipo na
voljo zgolj nekaj minut, da jo ulovijo, zvežejo in ji v vrat vbrizgajo protisredstvo, da ne bi
poginila. Če jo bodo uspešno ujeli in bo preživela 800-kilometrsko premestitev čez Niger, bo
postala ena izmed osmih “Adamov” in “Ev”, ki bodo zasnovali novo populacijo ene
najredkejših vrst sesalcev na svetu.
 
ŽIRAFE, ki smo jih zasledovali že teden dni, so potomke približno 50 živali, ki so se priklatile v
zahodnoafriško državo Niger proti koncu 80. let minulega stoletja. Suša in vojna sta jih
pregnali z njihovega življenjskega območja v sosednjem Maliju. Pot jih je vodila čez Sahel v
smeri jug–jugovzhod vzdolž reke Niger in mimo Niameya, nato pa so se naselile na sušni,
prašni planoti v regiji Koure. Amadou Hama, 76-letni fulanski pastir, se spominja, kako je
pred desetletji nekega večera med pašo živine prvič srečal eno teh žiraf. “Zaradi dolgega
vratu in rogov smo mislili, da je hudič. Ljudje so mi pripovedovali o nevarnih živalih, kot so
levi, nikoli mi pa ni nihče povedal ničesar o žirafah. Bili smo prestrašeni. Celo krave so bile
prestrašene.”



Tiste na novo prispele orjakinje so bile zadnje preživele iz nekoč velike populacije
“belih žiraf”. V začetku 20. stoletja so bile razširjene po vsej zahodni Afriki, od
morske obale v Senegalu do Nigerije. Leta 2016 se je skupina znanstvenikov
dokopala do novega (čeprav za nekatere še danes spornega) spoznanja o žirafah.
Dotlej je veljalo prepričanje, da vse žirafe pripadajo eni sami vrsti, Giraffa
camelopardalis.
 
Genetske raziskave pa so razkrile, da gre pri žirafah pravzaprav za štiri ločene
vrste, ki se med seboj razlikujejo bolj kot denimo rjavi in severni medved. Te štiri
vrste se delijo še na pet podvrst. Mednje spada tudi redka zahodnoafriška Giraffa
camelopardalis peralta – to so blede, lisaste begunke, ki danes živijo izključno v
regiji Koure v Nigru. Upoštevaje to novo taksonomijo, so razen dveh podvrst vse
žirafe uvrščene med ranljive, prizadete ali skrajno ogrožene živali. Po vsej Afriki so
se njihove populacije v zadnjih treh desetletjih zmanjšale za skoraj 40 odstotkov;
danes jih na vsem svetu živi le še približno 110.000.



 

Julian Fennessy, sodirektor fundacije Giraffe Conservation (GCF), pravi temu “tiho
izumiranje”. Izginjanju slonov in velikih človeku podobnih opic posvečamo veliko
pozornosti, nasprotno pa večina ljudi domneva, da se žirafam v naravi čisto
dobro godi, morda zato, ker jih pogosto videvamo v živalskih vrtovih in kot
plišaste igrače. Roko na srce, ponekod v Afriki se žirafam res kar dobro godi.
 

V Južnoafriški republiki in Namibiji, kjer na zasebnih farmah povečujejo število
prostoživečih živali in žirafe zakonito lovijo, so se njihove populacije v zadnjih
desetletjih skoraj podvojile. V vzhodni Afriki pa se mrežastim in masajskim
žirafam piše veliko slabše. “V južni Keniji žirafe umirajo zaradi ograj. Te jih
ogrožajo celo bolj kot krivolov. Žirafe ne morejo preskakovati ograj, zato postaja
njihov življenjski prostor vse bolj razdrobljen,” je povedal Arthur Muenza,
koordinator GCF za vzhodno Afriko.
 



Rast prebivalstva, čezmerna paša domače živine in podnebne spremembe
silijo živinorejce in poljedelce, da širijo svoje dejavnosti na doslej naravna
območja in v življenjski prostor žiraf. Populacija nubijskih žiraf, ki živijo
pretežno v Ugandi, se je v zadnjih 30 letih zmanjšala za kar 97 odstotkov, tako
da so danes med najbolj kritično ogroženimi velikimi sesalci na svetu.



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/

