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UVODNIK

Pred nami je vroč mesec julij, ki nas vabi na
morje in na ohladitev s pijačo v roki. Naj bo to
poletje vaše najboljše! Zato si poglejte kaj smo
za vas pripravili mi, da vam to omogočimo.
Č IN AJDA KLIČIĆ

UREDNICI DORA BELAVI

MISEL MESECA

When all else fails, take a
vacation.
BETTY WILLIAMS

DOGODKI
POHODNIŠKI IZZIV
ŠKI IZZIV ob 25. obletnici ŠKK-ja!
Za začetek sodelovanja moraš na klubu

POHODNI

prevzeti planinski dnevnik:

š

- Cena planinskega dnevnika zna a 1

€

š prehoditi in osvojiti 25

- Do konca jeseni mora

š

vrhov, ki so vi ji od 500 m

š sliko s

-Za dokazilo, da si bil na vrhu, nalepi

š žig z vrha
*Seveda morajo biti vrhovi različni, saj letos
spodbujamo pohodništvo tudi na manj znane
selfijem na vrhu ali doda

vrhove in planine

POSTANI
PROSTOVOLJEC
RDEČI KRIŽ KAMNIK
Študentski klub Kamnik in Območna izpostava
Kamnik Rdečega križa Slovenije sta združila
moči! Če te zanima prostovoljstvo in
dobrodelnost ter bi rad/a sodeloval/a z Rdečim
križem Kamnik, nam piši na info@skk.si

ŠKK UGODNOSTI
ŠPORTNA
UGODNOST
Liza Kregar - Funkcionalni
trening za

ženske

ŠPORTNA
UGODNOST
Športna vadba Feniks

ŠKK PREHRANA

ŠKK PREHRANA

Picerija Skok

Vratarnica - Moj ine

č

dobrote
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ŠKK UGODNOSTI
OSTALE
UGODNOSTI

OSTALE
UGODNOSTI

Lena vas spedena

PD Kamnik

OSTALE
UGODNOSTI
ž

Knji nica F.B. Kamnik

BREZPLAČEN
BEACHVOLLEY
šče pod Skalo, vsako
sredo in četrtek od 19:30Igri

21:00
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BREZPLAČNE STORITVE
Barvno tiskanje in vezava

člane ŠKK brezplačni.
Vsak mesec ti zvežemo tudi dve skripti. Velja za študijske materiale
in s faksom povezane zadeve, ne za križanke.
Vezava in tiskanje (50 strani na dan) sta za

BREZPLAČNE STORITVE
Izposoja iger
Activity ,Takenoko, Dobble, Zombie run, Risk, Jenga, Jungle Speed

š

Tik-Tak Buum, Vpra anje velikosti, Spletke, Tarok, Naseljenci
Make 'n' Break in

še mnoge druge
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KAKO PRODUKTIVNO
IZKORISTITI PROSTI
ČAS
13.5.2020
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že vse zanimive kuharske recepte?
Zavedaš se, da je treba izkoristiti čas za učenje, a biti ves čas ob
knjigah … Brskaš po »nevemkoliko« televizijskih programih, a ne
najdeš več nobenega zanimivega? Je surfanje po internetu že
izgubilo posebni čar, ko imaš ogromno dela, a moraš »samo to še
pogledati«? Ja, nisi edini. Da bi bili »ostani doma« dnevi vseeno
Se tudi tebi zdi, da si preizkusil

zanimivi, smo zate izbrali nekaj predlogov:

1. Nov-star hobi. Pomisli na otroške dni. Čas, ko si obiskoval vrtec in
prve razrede osnovne šole. Spomni se, pri čem si še posebej užival.
Mogoče je sedaj čas, da ponovno začneš slikati, plesti, namesto
gradu iz lego kock narediti maketo iz kartona, za prihajajoče
praznike in rojstne dni izdelati voščilnice ipd.
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2.Naredi red v garderobni omari. Oblačila kupujemo, ker rabimo
ali si želimo kaj novega, stara, ki nam niso več všeč ali prav, pa
ostajajo. Preglej vse, kar se je že dolgo zbiralo v tvoji omari, pa nikoli
ni bilo pravega časa za »čistko«. Poškodovana ali drugače
neuporabna oblačila zberi v vrečah, uporabna oblačila, ki pa jih
preprosto nočeš več, zloži v kartonaste škatle. Ko bo sedanje
situacije konec, prve odpelji v zbiralnike starih oblačil, druge pa
podari dobrodelnim organizacijam, kot so Rdeči križ, Karitas ipd.
3.Naroči fotografije. Dopusti, pikniki, praznovanja … priložnosti, ko
naredimo fotografijo, je veliko. A te običajno ostajajo shranjene na
računalniku. Preglej jih, izberi najlepše in najzanimivejše ter naroči
njihovo tiskano verzijo. Zbrane v foto albumih je enostavneje najti, pa

še odrešiš se strahu, da bi jih ob morebitnem napadu računalniškega
virusa izgubil.
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4.Pospravi klet ali garažo. Kleti in garaže so včasih hkrati tudi
skladišča pripomočkov, športnih rekvizitov, koles ipd., ki jih več ne
uporabljamo. Ko boš prostora pospravil, boš zagotovo našel
predmete, ki jih boš lahko na bolšjem trgu ali na spletnem portalu za
prodajo rabljenih stvari prodal, smuči, drsalke, kolo … iz otroških dni
pa mogoče podaril dobrodelnim organizacijam.
5.Pospravi omarico z zdravili. Mladi po navadi nimamo »zaloge«
zdravil kot naši stari starši, pa se vseeno včasih zgodi, da v omarici
ostanejo neporabljena zdravila (kreme, tablete ipd.). Preglej, kaj se
je zbralo pri tebi. Neporabljena zdravila na recept, kreme in sirupe s

č

č

prete enim rokom uporabe izlo i. Podatek, kje v tvojem kraju je

š v regionalnem komunalnem

zbiralnik za to vrsto odpadkov, dobi
podjetju.
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6.Operi igrače. Tudi če je že dolgo tega, ko si se zadnjič igral, se po
različnih predalih še vedno skrivajo plišaste živali in druge igrače.
Poišči jih, očisti, plišaste pa operi in zberi. Zdravstveni krizi zaradi
virusa bo sledila ekonomska in veliko otrok se bo lahko razveselilo le

č
7.Začni z jogo. Joga prinese notranji mir, več zdravja, gibko telo,
podarjenih igra .

obvladovanje uma … skratka prednosti, ki nam pomagajo

č

premagovati vsakodnevne izzive. Kako za eti in katere so preproste

č

š na spletu. Začni zdaj, ko si lahko vzameš

vaje za za etnike, najde

č časa za to dejavnost. Ko bo samoizolacijskega obdobja enkrat
konec, se boš z njenimi vsakodnevnimi vajami lažje spopadal s
ve

stresnim po-korona obdobjem.
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8.Barvaj mandalo. Mandala je naravni feng šui. Začne in konča se v
sredini, s takšno zgradbo pa posnema naravo. Že od nekdaj je služila
kot osnovni simbol pri koncentraciji, meditaciji, osebnostno-

ščiti in zdravljenju. S kombinacijo povezanih

zrelostnem procesu, za

č

geometri nih oblik, barv, figur, likov in simbolov nas povezuje s

šči vzorec, ki ti je všeč in ga

svetom in nam odkriva pot do sebe. Poi

č

š na spletu (npr. mandala-

pobarvaj, brezpla ne vzorce najde
bilder.de).

9. Očisti žar. Pripravi se na čas, ko se bomo spet brez strahu smeli
družiti. Pikniki ob pečenju na žaru bodo takrat, ko bo za nami
trenutna situacija, prav posebno doživetje.
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10.Izdelaj origami. Origami v japonski kulturi simbolizira mir in
zdravje. Gotovo se spomniš knjige Karla Brucknerja: Sadako hoče
živeti (če je še nisi prebral, imaš sedaj priložnost za to). Izdelaj
origami (navodila so tudi na Youtube kanalu), ki ga boš obdržal kot
spomin na pandemijo ali podaril.

ž

Pre ivljamo

čas, ko sta naša potrpežljivost in domišljija na

š

preizku nji. Upamo, da smo ti z zbranimi predlogi pomagali; ne da bi

čas hitreje tekel, pač pa da bi ta čas koristno izkoristil.
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS
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SPREMEMBE NA
PODROČJU
ŠTIPENDIRANJA
ZARADI EPIDEMIJE
COVID-19
8.6.2020
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Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic

č

štipendiranja
prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona
o štipendiranju. Ukrepi se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31.
decembra 2020, razen ukrepi glede uveljavljanja izjemnih dosežkov
za pridobitev Zoisove štipendije, ter glede kadrovskih štipendij, ki se
uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega
epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) je tudi na podro ju

leta 2020/2021.
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DRŽAVNE ŠTIPENDIJE - Na področju državnih štipendij sta v veljavi
dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete
štipendije.Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/20 ne
napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa,
za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v šolskem oz. študijskem
letu 2020/21 miruje.Štipendistom, ki zaradi izjemnih okoliščin,
povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o

č

č

č
štipendije, se lahko
dogovor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju
(Center za socialno delo za državne štipendije, Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad za ostale štipendije) za
podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za
plačilo.
odlogu vra ila ali obro nem vra anju
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ZOISOVE ŠTIPENDIJE - Na področju Zoisovega štipendiranja so
veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za
državne štipendije. Dodatno je spremenjen način uveljavljanja
izjemnih dosežkov za šolski oz. študijski leti 2020/2021 in
2021/2022.V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021:se uveljavljajo
izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/18 in 2018/19,se
uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek,

šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2019/20,se lahko
uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist
uveljavljal v letu 2019/20, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.V
šolskem oz. študijskem letu 2021/22:se uveljavljajo izjemni dosežki,
doseženi v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2020/21.
objavljen v
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KADROVSKE ŠTIPENDIJE - Tudi na področju kadrovskega
štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot
je to navedeno za državne štipendije. Poleg tega se uveljavljajo
naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz.
študijskega leta 2020/21:delodajalec lahko odpove pogodbo o
zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije,
če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19.
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štipendista pred zaključkom
izobraževanja, vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18
Delodajalec lahko zaposli

mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev);delodajalec je

štipendista, če preneha zaradi posledic
epidemije COVID-19;v primeru, da enomesečna praksa štipendista
pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic
prost obveznosti zaposlitve

epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni potrebno

č

štipendist se lahko dogovorita o zamiku
izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.
vra ati;delodajalec in

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za

ž

ž

delo, dru ino, socialne zadeve in enake mo nosti.
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ZADNJE PRIČE 2.
SVETOVNE VOJNE
JUNIJ 2020
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ž

š

č

č

PRED 75 LETI se je najobse nej a, najbolj uni ujo a in smrtonosna vojna v

človeštva bližala koncu. Druga svetovna vojna je upravičila
svoje ime: bila je resnično svetovni spopad, v katerem so si stale nasproti
zavezniške sile – ZDA, Sovjetska zveza, Velika Britanija, Kitajska in njihove
manjše zaveznice – ter sile osi – Nemčija, Japonska, Italija in še nekaj
drugih držav.V oboroženih silah je služilo približno 70 milijonov mož in
žena, ki jih je zajela največja vojaška mobilizacija v zgodovini. Toda
zgodovini

najbolj so trpeli in najpogosteje umirali civilisti. V vojni naj bi bilo umrlo 66

ž

milijonov ljudi; pribli no 70 odstotkov (45 milijonov) je bilo civilistov, med

šest milijonov Judov, ki so jih pomorili v holokavstu. Več deset
milijonov ljudi je bilo pregnanih z domov in iz domovine, številni so še leta
živeli v taboriščih za razseljene osebe. Posledice vojne so bile enako
njimi

neizmerne kot njen obseg.
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BETTY WEB

ščevalka97-letna

Britanska obve

Webbova je bila stara 18 let, ko je

č

za ela delati v Bletchley Parku,

š

britanskem centru za de ifriranje, ki
je bil strogo varovana skrivnost.

š

č

Nem ki voditelji so bili prepri ani,

č šifriranih z njihovim

da sporo il,

strojem Enigma – ta model (spodaj)
je lahko izdelal 103 sekstilijone

č

kombinacij – ni mogo e razvozlati.
Osebje v Bletchleyju je dokazalo
nasprotno.
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č kot sedem desetletij oblikovanja podobe sveta,
kakršnega poznamo, od zore jedrske dobe do ustanovitve države
Bile so temelj za ve

Izrael ter nasprotij med svetovnima silama ZDA in Sovjetsko zvezo.

š

Spodbudile so tudi sklepanje mednarodnih zavezni tev in nastanek

ž

organizacij, kot so Zdru eni narodi in NATO, katerih naloga naj bi

č

še kdaj ponovila. Toda čas hitro
mineva. Zavedanje javnosti o vojni in njenih tako rekoč nedojemljivih
bila prepre iti, da bi se kataklizma

posledicah bledi in se zabrisuje kot obrisi podob na porumenelih
starih fotografijah.
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MARIJA ROHLINA

š

č

Ukrajinska voja ka bolni arka.

č

Boji so se kon ali pred 75 leti,
toda zdaj 95-letna Marija
Rohlina vojno

še vedno čuti v

dlaneh, v vsakem prstu posebej.
Rodila se je v Ukrajini in sanjala,
da bo postala pilotka. Toda leta
1941, ko je bila stara 16 let, so
nacisti prodrli globoko v njeno
domovino. “Iz

šolske klopi sem

š

od la naravnost v vojno,” je

š
bolničarka in štiri leta služila v
Rdeči armadi.
povedala. Postala je voja ka
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č

ž

Pri evalcev je vse manj. Nekateri izmed zadnjih pre ivelih so bili pripravljeni
povedati svoje zgodbe in so nam s tem poklonili neprecenljivo darilo:

ž

č

prilo nost, da na vojno pogledamo skozi njihove o i in jo tako spet postavimo

šče zanimanja. Ker takrat ni bilo dostopa do medmrežja in današnjih
možnosti hitre komunikacije, je večina teh moških in žensk pred vojno le malo
v sredi

vedela o svetu zunaj svoje skupnosti. Ko jih je vojna vihra iztrgala iz znanega

ž

š

š

okolja, so bili izpostavljeni mno ici novih izku enj in so se zna li na prej

š

nepredstavljivi preizku nji.

Številni so izziv z navdušenjem sprejeli.
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SLEDITE NAM NA
DRUŽABNIH OMREŽJIH

SNAPCHAT

FACEBOOK

INSTAGRAM
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ŠTUDENTSKI KLUB
KAMNIK NAJPRIJAZNEJŠA
SOBA V KAMNIKU

NASLOV

Šutna 54, 1241 Kamnik

DELOVNI

ČAS

ponedeljek in petek:
10. 00 - 15. 00
torek in

četrtek: 15. 00 - 20. 00

sreda, vikend & prazniki: zaprto

TELEFONSKA

041/ 753 - 572

ŠTEVILKA

