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Uvodnik
PRVI MESEC LETA JE ZA NAMI,  PRED VRATI  PA JE
ŽE FEBRUAR. NAJKRAJŠ I  MESEC LETA,  V KATEREM
JE ČAS ZA BASANJE S KROFI  IN ZALJUBLJENOST. 
NA ŠTUDENTSKEM KLUBU KAMNIK SMO PRIPRAVIL I

DOGODKE, V KATERIH UPAMO, DA BOSTE
UŽ IVALI .  

 
V NESTRPNEM PRIČAKOVANJU NASLEDNJEGA
MESECA, K I  BO TRADICIONALNO OBARVAN Z

DOBRODELNOSTJO, VAS POZDRAVLJAVA!
 

UREDNICI  AJDA KL IČ IĆ  IN DORA BELAVIČ
 



Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.

Na svetu si, da si sam sonce
 in da s sveta odganjaš- sence.

~ Tone Pavček
 



KAZAKHSTAN, KIRGIZISTAN

IN UZBEKISTAN Z VANJO IN

KLEMNOM

sreda ob 18:00–19:30,

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

CENTRALNA AMERIKA Z

ZORANOM FURMANOM

Sreda, 19. februar 2020 ob 18:00–19:30,

Knjižnica Komenda



SMUČANJE S ŠKK - jem
 sobota, 29. 2. 2020, Katschberg

člani: 25 €
nečlani: 40 €.

 

VALENTINOVA DELAVNICA SLAŠČIC
torek, 11. 2. 2020, ob 17.00, Mengeš

člani: 15 €
nečlani: 30 €Dogodki v

februarju

http://www.skk.si/dogodki-kategorija/arhiv/


ŠKK prehrana

PICERIJA SKOK

VRATARNICA - MOJČINE DOBROTE

Več vrst malic.
Cena: 3€

Mesni ali veganski burger s
krompirčkom – za 4,80€
Beertah (piščančje stegno na
posteljici iz polente) – za 3,80€

http://www.skk.si/ugodnosti/


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

http://www.skk.si/ugodnosti/


ŠPORTNE

AKTIVNOSTI
 

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

P L E Z A N J E
 

D V O R A N S K I  Š P O R T I
 

http://www.skk.si/ugodnosti/


LENA VAS SPEDENA

SERVIS SMUČI ABONMA DKK

KNJIŽNICA F. B.

KAMNIK

Ostale ugodnosti

http://www.skk.si/ugodnosti/


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

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.

BREZPLAČNE 
STORITVE



Zdrava
prehrana

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=837


VEČ KOT 14 LET je minilo, odkar je Dan Buettner za to revijo prvič
pisal o ljudeh, ki dosegajo najvišjo starost na svetu. Danes še vedno
razkriva skrivnosti stoletnikov iz različnih delov sveta, ki jih imenuje
modra območja (blue zones). Pred kratkim se je vrnil na štiri taka
območja, da bi izvedel še več o hrani, ki pripomore k neverjetni

dolgoživosti tamkajšnjih prebivalcev. Zbral je preverjene recepte in
raziskal, zakaj nekatera živila očitno podaljšujejo življenje. Sardinija,
Italija dežela z največjo koncentracijo stoletnikov moškega spola na
svetu Devetindevetdesetletna Assunta Podda odločno premeša jed

v lončeni posodi in se nasmehne, da se ji zableščijo zobje.

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=837


“Mineštra,” izreče s slovesno kretnjo. Zastrmim se v enolončnico s
fižolom, korenčkom, čebulo, česnom, paradižnikom, koromačem,
kolerabo in zelišči pod zlatim slojem oljčnega olja. Za gostiteljico

pada skozi okno poševen snop večerne svetlobe in osvetljuje mizo,
na kateri je pripravljena srednjeveška pojedina: hlebci kruha iz

kislega testa, listnata zelenjava z vrta in karafa granatno rdečega
vina.“Sedite,” mi veli in pokaže velikodušno gostoljubje, značilno za

te kraje, gostoljubje, ki ne dopušča ugovora. Pridružim se njeni
družini in Gianniju Pesu, epidemiologu, preučevalcu tega

območja.Od ženice s filigransko ogrlico, ki nosi tradicionalno
izvezeno bluzo in črno jopico, nikakor ne bi pričakoval tako urnih

gibov.

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=837


Z mirno roko, kot bi bila veliko mlajša, nalije vino v kozarce iz
debelega stekla in napolni krožnike z vročo enolončnico.“Jejmo

zdaj.”Smo na vzhodnem pobočju sardinskega hribovja
Gennargentu, v občini Arzana, ki je del območja z največjo

koncentracijo stoletnikov moškega spola na svetu. Od druge
svetovne vojne je tu doživelo sto let 38 ljudi – eden na vsakih
sto, rojenih v istem letu. Pes je to odkril ob koncu 90. let 20.

stoletja.Od tedaj je natančno in obsežno intervjuval več kot 300
stoletnikov. Prepričan je, da je njihova dolgoživost povezana

predvsem s strmimi vaškimi ulicami, predanostjo družini,
spoštovanjem starejših, matriarhalno kulturo, v kateri večino

družinskih skrbi prevzemajo ženske, in preprostim
tradicionalnim načinom prehranjevanja.

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=837


Ugotavlja, da zakonci stoletnikov živijo dlje kot bratje in sestre
stoletnikov, in iz tega sklepa, da sta način prehranjevanja in
življenjski slog odločilnejša od genov.Pes srebne žlico juhe.

“Delizioso!” vzklikne in občudujoče ošine Poddovo, ta pa zapre oči in
skomigne.Mineštra oskrbi telo z esencialnimi aminokislinami,

mešanico vitaminov in različnimi vlakninami. Pes je ugotovil, da
imajo stoletniki v prebavilih posebne seve bakterij, ki spreminjajo

vlaknine v nenavadno veliko količino maščobnih kislin z
lihoštevilskimi verigami.

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=837


Te nasičene maščobe zmanjšujejo tveganje za bolezen srca in
morda lahko preprečijo raka.V občini Seùlo, ki prav tako slovi po

dolgoživosti prebivalcev, sva s Pesom obiskala sto let staro
zadružno pekarno. Ducat žensk je pripravljalo značilni kruh, ki tam
spremlja večino obrokov. V opečnati krušni peči so zanetile močan

ogenj in opazovala sva njihove pordele obraze, medtem ko so z
močnimi rokami gnetle testo. Regina Boi, glavna pekovka, nizka,

vitalna 80-letnica v črni obleki in z ruto na glavi, je bdela nad
dogajanjem, delila nasvete in povedala, kdaj je testo pripravljeno in

peč dovolj vroča.
 

Besedilo: Dan Buettner

https://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=837


Odziv ŠOS na študentske
demonstracije v Indiji

http://www.studentska-org.si/odziv-sos-na-studentske-demonstracije-v-indiji/
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, 31. januar 2020: ŠOS podpira prizadevanja indijskih
študentov k enakopravni obravnavi vseh državljanov in obsoja

diskriminatorne prakse, naperjene proti študentom- pripadnikom
verskih manjšin.Svet že več kot mesec dni obkrožajo novice o

študentskih protestih v Indiji, ki so kot odziv na nedavno
spremembo državne zakonodaje glede pridobivanja državljanstva

ter pravic, ki iz njega izhajajo, zajeli več mest ter univerzitetnih
središč. Protesti, ki so sicer v začetni fazi potekali mirno, so vzbudili
pozornost vseh pomembnejših svetovnih medijev, zaradi česar smo

se na Študentski organizaciji Slovenije odločili, da se do dane
tematike opredelimo.

http://www.studentska-org.si/odziv-sos-na-studentske-demonstracije-v-indiji/


Indijska vlada je decembra spremenila zakon o državljanstvu (Citizenship Amendment
Act), iz njega pa kot edine izpustila pripadnike islamske veroizpovedi. Tako slednji ne

morejo več zaprositi za državljanstvo po skrajšanem postopku, kot to velja za pripadnike
drugih etničnih in verskih skupin, zaradi česar jim je dodatno otežen dostop do visokega

šolstva. Sprememba zakonodaje je med indijskimi študenti sprožila burno reakcijo v
obliki protestov proti premierju Narendri Modiju, ki mu je bila v preteklosti že očitana
nestrpnost proti pripadnikom islamske verske skupnosti. Po začetni, nekoliko mirnejši

obliki protestov, je v januarju nad študentskimi protestniki izbruhnilo nasilje, ki so ga po
navodilih vlade izvajale policijske sile. Tarča policijskega nasilja so bili predvsem študentje

pretežno islamskih univerz in fakultet, kar je sprožilo val številčnejših protestov v znak
solidarnosti po vsej državi. Ob tem so bili nedavno študentje muslimanskih univerz tarča
nočnega napada na študentske domove, v katerem je skupina zamaskiranih ljudi vdrla v
študentske sobe in z njimi fizično obračunala, nato pa izvajala nasilje nad zdravstvenim

osebjem, ki je poškodovanim žrtvam priskočilo na pomoč.

http://www.studentska-org.si/odziv-sos-na-studentske-demonstracije-v-indiji/


Na Študentski organizaciji Slovenije takšno ravnanje strogo
obsojamo. Pravica do izobraževanja je človekova pravica, ki je

opredeljena v številnih mednarodnih dokumentih, katerih
podpisnica je tudi Indija. Visoko šolstvo mora biti dostopno vsem,

hkrati pa ne sme priti do diskriminacije pri vpisnih pogojih. Indijska
vlada je s spremembo zakonodaje glede prijave za državljanstvo po
skrajšanem postopku namerno oškodovala muslimanske študente

ter s tem mladim beguncem iz sosednjih držav otežila oz.
onemogočila dostop do visokega šolstva. Nadalje je indijska policija
fizično obračunala s protestniki, s tem pa se je razširilo sovraštvo do
pripadnikov islamske skupnosti, kar je pripeljalo do novih napadov v

državi.

http://www.studentska-org.si/odziv-sos-na-studentske-demonstracije-v-indiji/


Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Nedopustno je, da v 21. stoletju
prihaja do takšnih diskriminatornih praks na verski osnovi. Razmere
v Indiji so nesprejemljive – na Študentski organizaciji Slovenije smo
vselej ostro nastopali proti diskriminaciji in kakršnikoli obliki nasilja,
zaradi česar izražamo brezpogojno podporo indijskim kolegom pri

borbi za neodtujljive študentske pravice.”

http://www.studentska-org.si/odziv-sos-na-studentske-demonstracije-v-indiji/


Stanovanjska problematika 1. oz.
zakaj lahko študentje upravičeno

jamramo

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/
https://skis-zveza.si/praznovanje-25-obletnice-delovanja-zveze-skis/


Ker je že tematika mladih tako zelo obširna, da je v enem zapisu ne bi mogli
obdelati, se bomo splošne stanovanjske problematike mladih lotili naslednjič,

tokrat pa se bomo osredotočili na študentsko stanovanjsko
problematiko.  Mladi že takoj na začetku študija trčimo v pomanjkanje

študentskih postelj. Kako drastičen problem je to v realnosti, nam pove
podatek, da  je postelj v edinem javnem študentskem domu v Ljubljani (ŠDL) za

manj kot 1/5 študentov, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani. V ta podatek niso
všteti niti študentje, ki študirajo na samostojnih visokošolskih zavodih, kaj šele

višješolski študenti, ki sploh nimajo pravice bivati v študentskih domovih,
temveč le v dijaških. Država se do njih obnaša naravnost mačehovsko ali kot do

»polštudentov«.  Če bi do pravic, ki bi jim sicer morale pripadati, prišli še
višješolski študenti, bi študentska stanovanja politika prešla v še bolj drastično

stanje.

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/


Slovenska politika vedno znova poudarja, da so mladi prioriteta in
da je potrebno vlagati v našo  »svetlo slovensko prihodnost«. Pa je

res tako? Ali ni to zgolj floskula, s katero je paradoksalno lahko –celo
hitreje kot mlajše, ki so v večini nad politiko že obupali – na svojo
stran pridobiti starejše volivce, saj predstavljajo veliko večji delež

volilnega telesa kot mladi? Zdaj lahko že z veliko gotovostjo trdimo,
da je stanovanjski problem prešel v farso. Težave imajo mlade

družine, starejši in študentje. Razlogov za nastalo situacijo je sicer
več, žalostno dejstvo pa je, da se ne rešuje niti enega izmed njih.

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/


Verjetno ni potrebno posebej omenjati, da se v tem prispevku
kvalitete bivanja (čeprav bi bilo tudi to nujno) ne bomo niti dotaknili,

saj je problem že v sami osnovi – sob ni dovolj, kaj dovolj, daleč
premalo jih je. Nekaj vmesnih let je izgledalo, da je tema študentskih

domov že rešena, saj dolgih vrst ni bilo več. Pa je to sploh res?
Seveda ne, vse skupaj nas je paradoksalno zaslepil prav slab sistem

vseljevanja v študentske domove, ki ga lahko ponazorimo z
izmišljenim junakom Gregorjem, ki si je študentsko sobo v Ljubljani

denimo želel pred šestimi leti.

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/


Gregor je prihajal iz Koroške in si je želel bivati v študentskem domu. Na
seznamu za vselitev je pristal na sredini čakalne liste, kar bi praktično pomenilo,

da bi Gregor prišel v študentski dom šele okrog decembra. Gregor si zaradi
oddaljenosti ni mogel privoščiti šestih ur vožnje na dan, saj bi tako trpel njegov
študij, zato je iskal druge možnosti in našel sprejemljivo najemniško stanovanje.

Ker je bil Gregor primoran podpisati pogodbo za daljši čas, je ostal v
najemniškem stanovanju. Svojo zgodbo je po vsej verjetnosti delil v svojem
lokalnem okolju in si zato v naslednjem študijskem letu marsikdo ni niti upal

računati na študentski dom in je raje že med počitnicami iskal primerno in čim
bolj ugodno najemniško stanovanje. Tako je bil problem rešen, študentski

domovi so do sredine študentskega leta »vselili že vse študente«, saj tistih, ki so
vztrajali na listi, ni bilo veliko. Še več, proti koncu leta zaradi izsiljevanja

diplomantov je vedno več postelj ostajalo celo praznih, zato so se te oddajale v
komercialne namene.

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/


Danes si Gregor ne bi več mogel privoščiti najemnega stanovanja. Žal bi se
verjetno minimalno tri mesece (ker se tudi pred njim vrsta ne bi praznila) vozil
po šest ur na dan, zaradi česar bi trpel predvsem študij, hkrati pa seveda tudi

nabiranje izkušenj, zaslužek, družabno življenje itd. Druga možnost bi bilo
študentsko delo s (najverjetneje) polnim delovnim časom in življenje v hostlu ali

pa bivanje v povsem neprimernem stanovanju. A glede na cene najemniških
stanovanj Gregor pogodbe za eno leto najbrž ne bi podpisal in bi raje vztrajal
na listi za vselitev. Tu se torej kaže glavni razlog, zakaj se je povpraševanje po
študentskih domovih kar naenkrat »povečalo«. Konjunktura gospodarstva in

turizma ter spletne platforme, kot sta Booking ter Airbnb, so botrovale, da se je
problem z danes na jutri spet kot feniks dvignil iz pepela navkljub drastičnemu
upadu študirajoče se populacije v zadnjih letih. Problem namreč v resnici nikoli

ni izginil, bil je le dobro zakrit.

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/


Žal pa ob rekordnem proračunu ni ne duha ne sluha o sredstvih, namenjenih
za gradnjo študentskih domov. Že zdaj gradnjo večinoma financiramo

študentje sami z 2 % zaslužka od študentskega dela, ki gre direktno v fond,
država pa to predstavlja kot denar, ki ga za gradnjo nameni iz proračuna. Ob

takšnem odnosu lahko celo – z malo cinizma – pričakujemo, da bo ob
neprestanem pritoževanju študentov na mizo priromal predlog, da naj

študentje delamo še več, če želimo hitrejšo gradnjo študentskih domov. Država
očitno ne prepozna, da je v današnjem hitro spreminjajočem se svetu

investicija v znanje edina, ki bo omogočila napredek naši družbi, vendar raje
slepo sledi vonju kratkoročnih ciljev. Brez osnovnih pogojev bivanja pač študij

ne more biti kakovosten.  
 Odbor za socialo in zdravstvo

https://skis-zveza.si/stanovanjska-problematika-1-oz-zakaj-lahko-studentje-upraviceno-jamramo/


Študentski klub 
Kamnik

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

 NAJPRIJAZNEJŠA SOBA V MESTU

http://www.skk.si/
http://www.skk.si/
http://www.skk.si/
https://www.instagram.com/studentski_klub_kamnik/
https://www.facebook.com/skk.ptc

