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UVODNIK

Mesec marec je že mnoga leta obarvan dobrodelno.
Letos smo za vas pripravil i  razl ične dogodke, za
katere vas vabimo, da se udeležite v čim večjem

številu.  Letošnji  prejemnik vseh sredstev je Gorska
reševalna služba Kamnik, ki  tako kot drugi v GRZS,

prostovoljno in brezplačno rešujejo izgubljene,
zaplezane in poškodovane l jubitel je in obiskovalce

odmaknjenih delov narave.
 

Urednici Ajda Kličić in Dora Belavič



No one has ever become

poor by giving.

MISEL MESECA

Anne Frank



Potopisna
predavanja

 

01
POTOVANJE PO
GRUZIJI 
KJE: Knjižnjica Franceta
Balantiča Kamnik
KDAJ: 4. 3. 2020 ob 18:00
KDO: Zoran Krunić



POHOD NA

SVETEGA

PRIMOŽA

KJE: Sveti  Primož nad
Kamnikom

KDAJ: od 6.  3.  do 8.  3.
Zbiramo podpise ter

prostovoljne prispevke

DELAVNICA

IZDELOVANJA

TRANOJSTNIH

VREČK

KJE: V prostorih GSŠRM
v učilnici  št .  17

KDAJ: 12.  3 .  2020 - 17:00



GARAŽNA

RAZPRODAJA

KJE: Kamnik - Dom
kulture

KDAJ: 14.  3.  2020, od
9:00 do 13:00

 
 

 TURNIR V

ODBOJKI

KJE: Športna dvorana
Kamnik

KDAJ: 23.  3.  2020 ob 9:00
PRIJAVNINA :  70 € na

ekipo



 TRŽNICA

SLAŠČIC

KJE: Kamnik - tržnica 
KDAJ: 28. 3.  2020

 

KONCERT IL

DIVJI

KJE: Kamnik - Dom
kulture

KDAJ: 7.  4.  2020 - 20:00
KDO: Adi Smolar in

glasbena skupina GSŠRM
ter klapa IL DIVJI 
VSTOPNINA: 10 €

 



ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 

FITNESS

VITAFIT ALI

BODIFIT

 

BOKS HAYAT JUDO KAMNIK

 



ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 

OB SREDAH IN

ČETRTKIH IGRAMO

ODBOJKO OD 19.00

DO 20.30

OB TORKIH IN

ČETRTKIH MIGAMO : 

TOREK : OB 20.00

ČETRTEK: OB 18.00

OB PONEDELJKIH IN

SREDAH PLAVAMO : 

PONEDELJEK : OB 21.00

SREDA: OB 21.00



ŠPORTNE AKTIVNOSTI
 

DVORANSKI ŠPORTI

OB ČETRTKIH NA

CIRIUSU IGRAMO

NOGOMET

DVORANSKI ŠPORTI

OB ČETRTKIH NA OŠ

STRANJE IGRAMO

IGRE Z ŽOGO

DVORANSKI ŠPORTI

OB PETKIH NA

CIRIUSU IGRAMO

ODBOJKO



ŠPORTNE AKTIVNOSTI
 

SMUČARSKE

KARTE ZA

KRVAVEC,

NASSFELD IN

KATSCHBERG*

PLEZANJE

 

FUNKCIONALNI

TRENING ZA

ŽENSKE

 



ŠKK PREHRANA

 

01 PICERIJA SKOK

Več vrst malic - 3€

02 VRATARNICA - MOJČINE

DOBROTE

Mesni ali veganski burger s
krompirčkom - 4, 80€
Beertah - 3, 80€



LENA VAS
SPEDENA

ABONMA DKK

KNJIŽNJICA F. B.
KAMNIKA

SERVIS SMUČI

PLANINSKO
DRUŠTVO KAMNIK



BREZPLAČNE
UGODNOSTI

IZPOSOJA DRUŽABNIH
IGER

ACTIVITY
TAKENOKO

ZOMBIE RUN
JENGA

RISK
JUNGLE SPEED
TIK-TAK BOOM

SPLETKE
TAROK

NASELJENCI
MAKE 'N' BRAKE

IN ŠE MNOGE DRUGE



BREZPLAČNE
UGODNOSTI

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



ZVEZA ŠKIS V
ZNAMENJU
SVETOVNEGA
DNE SOCIALNE
PRAVIČNOSTI

 

 



 20. februarja obeležujemo svetovni dan socialne
pravičnosti. Dan je posvečen povečanju zavedanja o

problemih revščine, neenakosti med spoloma, socialne
izključenosti in brezposelnosti. Socialna pravičnost kot

sistem, ki temelji na enakosti in pravičnosti poudarja, da
imamo ljudje določene osnovne pravice, ki naj bi jih nam

zagotavljalo okolje v katerem živimo. Zavedati se
moramo, da socialne stiske, revščina in socialna

izključenost niso le težave oddaljenih držav, ampak so
velik del naše realnosti.  



Tega se zavedamo tudi pri Zvezi ŠKIS, zato skupaj s
projektom Škisova tržnica, ki temelji na promociji

slovenske kulture in kulinarike med mladimi, tudi letos
pišemo dobrodelno zgodbo in skušamo pomagati ljudem
v stiski. V preteklosti smo uspešno sodelovali pri projektu

20 za 20 Marka Soršaka-Sokija, v okviru katerega smo
skupaj s študentskimi klubi obdarili več kot 20 osnovnih

šol z glasbili za otroke in izpostavili pomembnost
kvalitetnega glasbenega izobraževanja med mladimi.



Zadnji dve leti pa pišemo novo zgodbo z dobrodelno
organizacijo Anina Zvezdica, ki že vrsto let zbira hrano in

jo podari pomoči najbolj potrebnim. Tudi letos bomo
projekt podprli in podarili hrano in živila v vrednosti
1.000 eur. Hkrati pa spodbudili študentske klube, da

bodo zbirali živila in s tem nekomu narisali nasmeh na
obraz.



Odziv ŠOS na
študentske
demonstracije v
Indiji

 

 



Kot pravi Andrew Carnegie: ‘noben človek ne more
postati bogat, ne da bi sam bogatil druge’. Za pomoč

sočloveku ni potrebno veliko in le redki občutki v življenju
lahko preglasijo tiste, ki te preplavijo ob iskrenem

nasmehu ali stisku rok nekoga, za katerega narediš nekaj
dobrega.

O projektu Anina zvezdica si lahko preberete več s klikom
na naslednjo povezavo (https://www.aninazvezdica.si/) in

pomagate tudi vi!



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.



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.



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.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.”



Študentski klub Kamnik

NAJPRIJAZNAŠA SOBA V MESTU

NASLOV
Šutna 54, 1241 Kamnik

DELOVNI ČAS
Ponedeljek: 10.00 – 15.00

Torek: 15.00 – 20.00
Četrtek: 15.00 – 20.00
Petek: 10.00 – 15.00

Sreda, sobota, nedelja in prazniki zaprto.

KONTAKT
041 753 572 | info@skk.si


