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Kdo smo?
Klub študentov Slovenska Bistrica, ali po domače KŠSB, smo skupina mladih,
delovnih, pametnih, nasmejanih ljudi, vedno dobre volje, pripravljeni
pomagati in se tudi dobro zabavati. Kakor boste videli na naslednjih straneh,
se vse te naše lastnosti prelivajo na naše delo v sklopu KŠSB.
Smo neprofitna organizacija, ki skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa
študentov iz Slovenske Bistrice. Našim članom nudimo veliko različnih
ugodnosti, zaradi katerih si želiš, da se študentska leta ne bi nikoli končala.
V glavnem KŠSB predstavljamo 7 članov, ki sestavljamo Upravni odbor Kluba
študentov Slovenska Bistrica:
- Lučka Goričan, predsednica
- Živa Stopar, podpredsednica
- Lara Gril, tajnica
- Matic Govejšek, blagajnik
- Žiga Tarandek, predsednik dijaške sekcije
- Vita Petek Regoršek, koordinatorica projektov
- Neža Lešnik, 7. članica
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ZViS-K bo končno stopil v veljavo
V Uradnem listu Republike Slovenije je bilo objavljeno besedilo Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, poznanega tudi kot ZViSK. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, torej 15. decembra 2016.
Novela tako za študente kot tudi za vse zaposlene, ki delujejo v slovenskem
visokošolskem prostoru, pomeni veliko sprememb na področju visokega šolstva.
Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS predstavlja bistvene spremembe, ki jih bomo
deležni študenti.
Za eno večjih težav se je izkazala izguba statusa študenta v času, ko študent
diplomira. Pred samo novelo so bili študenti, ki so zaključili študij prve bolonjske
stopnje pred oktobrom, prikrajšani za marsikatero študentsko ugodnost. V
trenutku, ko je študent diplomiral, je hkrati namreč tudi izgubil status študenta
in z njim povezane pravice, kot so na primer urejeno zdravstveno zavarovanje,
možnost bivanja v javnih študentskih domovih, subvencionirana študentska
prehrana in prevozi, možnost opravljanja študentskega dela itd. Posledično je
večina študentov zavlačevala z oddajo diplomske naloge z namenom, da bi status
ohranila čim dlje. Novela ZViS zagotavlja, da v primeru diplomiranja študent
ohrani status do konca tekočega študijskega leta. S tem se bo bolj pridne
študente prenehalo ‘kaznovati’ z odvzemom pravic in se posledično tudi
spodbujalo sprotno delo – diplomiranje v krajšem roku, kot je bilo to do zdaj v
navadi. Poleg ohranitve statusa študenta novela prinaša še eno novost,
povezano s statusom študenta. Novela ohranja možnost izrednega podaljšanja
statusa za vse študentke matere, ki med študijskim letom rodijo živorojenega
otroka, to možnost pa razširja tudi na očete študente.
Kot veliko prednost lahko poudarimo tudi ponovno zakonsko zagotovitev
sofinanciranja doktorskega študija v Sloveniji. Plačljivost in hkrati nedostopnost
doktorskega študija je v zadnjem času predstavljala eno izmed ključnih vprašanj
v slovenskem visokošolskem prostoru. Težava je nastala, ko je začelo
primanjkovati evropskih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija in tako
med letoma 2013 in 2016 doktorski študij sploh ni bil sofinanciran. Z novelo ZViS
bo študentom to spet omogočeno, hkrati pa želijo s to metodo med spodbuditi
zanimanje študentov za doktorski študij, kar ima tudi pozitiven družbeni vpliv.
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Novela ZViS študentom prinaša enakovreden položaj znotraj akademske
skupnosti. Posledično študenti z uveljavitvijo novele postajajo polnopravni člani
akademske skupnosti, poleg tega pa je z zakonom določen tudi minimalni delež
predstavnikov študentov v akademskih zborih (20 %).
Po implementaciji novele študenti pozdravljamo še zakonsko urejanje
financiranja visokega šolstva. Kljub temu da bo Zavodom omogočeno strateško
načrtovanje financiranja, pa še vedno čakamo na definicijo modela za dosego
zastavljene skupne višine financiranja študijske dejavnosti.
Novela prinaša tudi zakonsko urejanje boljšega sistema zdravstvenega varstva
študentov. Vsi študentje prvih letnikov dodiplomskih študijskih programov bodo
morali za boljši nadzor nad zdravstvenim stanjem študentov opravljati
sistematske preglede, kjer bodo deležni svetovanj o zdravem življenjskem slogu
in zdravju na splošno, z laboratorijskimi analizami papovratnih informacij o
njihovem zdravstvenem stanju.
Poleg vseh pozitivnih posledic novela prinaša tudi skrb vzbujajoče spremembe,
na primer prehod s programske na institucionalno akreditacijo visokošolskih
zavodov. To v praksi pomeni, da bo NAKVIS presojal le institucije kot celote in ne
posameznih programov.Visokošolski zavodi bi lahko potemtakem samovoljno
spreminjali študijske programe, kar pa ne prinaša nujno spremembe v smeri
dviga kakovosti.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS
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Pohod na Osankarico
Pisal se je 8. 10. 2016, prizorišče je bilo Bistriški vintgar. Mladi, nadobudni
študenti so se povzpeli na dolgo pot do Osankarice. Po poti so lahko občudovali
vse lepote, katere ponuja Bistriški vintgar, med drugimi tudi Rimski kamnolom,
kateri je nahajališče marmorja. Tega so stari Rimljani zelo cenili kot gradbeni in
okrasni kamen. Po strmem pobočju smo se povzpeli do slapa Šum, ki je dolg nekaj
čez 13 metrov. Nekaterim se je kar zvrtelo ob pogledu nanj, ampak klub naporom
smo nadaljevali pot proti Osankarici. Naslednja znamenita točka je bil
Štampoharjev mlin, pri katerem smo si natočili bistro Bistrico. Po krajšem
odmoru smo se lotili poti in se ustavili pri ostankih Maroltove jelke, ki je bila ena
največjih jelk v tem delu Evrope, njen obseg je zajemal kar 605 centimetrov. Bili
smo že preko polovice poti, ko nas je zajela armada divjih pohorskih os. Tisti, ki
smo imeli srečo smo napad prestali brez oteklin in smo lahko nadaljevali, ostali
pa so zaradi oteklin morali končati pohod na Treh Kraljih. V hotelu Jakec smo si
žejo olajšali s tako imenovanim »špricerjem«, da bi lažje premagali pot do
Osankarice. Pot nas je vodila preko pohorskega biserja, in sicer Črnega jezera. Ob
prečudovitem jezeru smo se spočili, kajti vedeli smo, da je najhujše za nami. Po
4 urah in pol smo končno prišli do Osankarice ter tam imeli obilen obrok. Tudi v
spomladi se bomo odpravili na pot, tako da vabljeni vsi rekreacijski pohodniki,
da se nam pridružite.

Gledališka predstava Blazinec
Tudi v letu 2016 se je Klub študentov Slovenska Bistrica poskušal angažirat na
večih področjih. Eno izmed pomembnih področjih razvijanja družbe je prav
gotovo kultura in v klubu samem se zavedamo, da je v izrednega pomena, da
mladini niso ponujene le športne, izobraževalne ter zabavne vsebine, temveč
tudi vsebine, ki dajo nekakšno dodano vrednost na pogled družbe in
udejstvovanju v njej. Tako je klub 4. decembra 2016 pripravil gledališko
predstavo v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom Zarja Trnovlje Celje,
kateri so odigrali predstavo z naslovom Blazinec. Blazinec je sodobna drama, ki
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se dotika precej občutljive in izrazito tabuirane teme o zlorabah in nasilju nad
otroki. Čeprav je to v ospredju celotne zgodbe, ni nujno, da je hkrati to osrednja
tema. Morda gledalca najbolj presune izkoriščanje avtoritete, moč pisane
besede, posledice ne normativnih dogodkov v človekovem razvoju … Besedilo
tako pokaže marsikateri negativni aspekt sodobne družbe, ki jo navsezadnje sami
oblikujemo.

Delavnica MPM-a
Kot del izobraževalnega repertoarja je Klub študentov Slovenska Bistrica v letu
2016 postregel kar z dvema delavnicama na temo projektnega managementa.
Delavnice so bile izvedene s pomočjo sekcije Mladi projektni managerji (MPM),
katera spada pod Združenje za projektni management Slovenije (ZPM). Prva
izmed delavnic je bila izvedena na Srednji šoli Slovenska Bistrica, saj na klubu
menimo, da so dijaki naša prihodnost, katero je potrebno izobraziti tudi v smeri
projektov, delovanja na projektih in predvsem kako pripraviti dober projekt.
Delavnico sta vodila Katja Koren in Rok Vidovič, temeljila je predvsem na tem,
kako si zastaviti uspešne objektne cilje. Druga delavnica je bila izvedena v
prostorih Kluba študentov Slovenska Bistrica, katere glavna tema je bila kako biti
in postati dober vodja projektnega tima ter kako ekipo pripraviti do popolnega
zaupanja in sledenja vodji projekta.

Dan ljubezni 2016
Kdaj je bil zadnjič tvoj »dan ljubezni«? Na to vprašanje vam lahko odgovorimo
preprosto kar mi, zagotovo je bilo od 28. maja 2016, k je Slovenska Bistrica
ponovno žarela v ljubezensko obarvanih notah vse do zgodnje jutranjih ur.
Seveda govorimo o Dnevu ljubezni, ki je letos praznoval 22. rojstni dan. In
ker je dogodek vstopil v prava študentska leta, nas je navdušil kot zmeraj.
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Kaj
smo
torej
doživeli
v
maju?
Energijo in temperature čarobnega majskega večera so dvigovale skupine Big
foot mama, Rok'n'band in bistriška zasedba Skalama. Večer je odlično
dopolnjeval Dj Gorgy.
K čarobnosti večera pa ste predvsem pripomogli vi, čudovita publika, saj smo
ustvarili skupaj zares zaljubljen dan in kasneje tudi noč za konec že tako
zaljubljenega meseca.
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Izobraževanje kot način življenja
Tokrat se bomo po vzrokih za neformalno izobraževanje sprehodili po drugačni
poti. Pri tem nam bodo pomagali različni citati in reki, ki so jih izustili veliki ljudje
preteklosti.

Začnimo na začetku
Tako kot pri vsaki stvari, se moramo tudi za neformalno izobraževanje na neki
točki zavestno odločiti in pričeti svojo pot. Včasih spodbuda prihaja iz okolja,
včasih pa iz nas samih.

»Lepo je na novo začeti. Začetki so nepopisan list, na katerega se lahko napiše
najboljše mojstrovine, največje skrivnosti, najbolj izbrane besede. Pričeti pomeni
ustvarjati svet novih možnosti, ki jih prej še ni bilo.«
- JULIA DORIA
Znanje in učenje
Za naše osnovno znanje poskrbijo ustanove, ki jih obiskujemo v otroštvu in
mladosti. Že v vrtcu se prične proces formalnega izobraževanja, ki se nadaljuje
skozi osnovno in srednjo šolo, za tiste, ki želijo svoje znanje poglobiti, pa še na
študijskih programih na različnih višjih šolah in fakultetah. Kot otroci in
mladostniki, ki jih zanima vse bolj kot tista knjiga za matematiko, v kateri so
predstavljeni odvodi in integrali, ali Cankarjevi Hlapci, se velikokrat pritožujemo,
da se moramo spet učiti. Čez čas se začnemo tepsti po glavi, ko se sošolci na faksu
pogovarjajo o idejah, ki so predstavljene v knjigi Ana Karenina ali ko pri
družinskem kosilu ne moremo popraviti tistega nadležnega bratranca, saj se
nikakor ne moremo spomniti Pitagorovega izreka.
Ko se začnemo zavedati, da kljub temu da smo maturo opravili z odliko, še vedno
ne vemo vsega, smo na pravi poti. Ampak, kako naj pri 20-ih osvežim svoje
osnovno znanje, če ga na faksu le poglabljajmo? Še bolj nas teži to, da znajo
sovrstniki odlično uporabljati Excel, so vešči upravljanja s časom in poznajo
skrivnosti javnega nastopanja.
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»Kdor se zaveda svojega neznanja,
je že naredil velik korak k znanju.«
- ISAAC D'ISRAELI

Odgovor, kje pridobiti najrazličnejše veščine, ki nam jih ne dajo niti najboljši
profesorji, ali osvežiti svoje znanje angleščine in se naučiti govoriti rusko, se
skriva v neformalnem izobraževanju! Danes nam trg ponuja ogromno
izobraževanj z najrazličnejših področij. Različne organizacije ponujajo širok
spekter izobraževanj in včasih se zdi, da med tako široko ponudbo ne moraš
izbrati izobraževanja, ki ga potrebuješ.

»Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.«
- FRITZ PERLS
Vztrajnost
Vztrajnost je potrebna že pri iskanju pravega izobraževanja zase, še bolj pa jo
potrebujemo, ko pričnemo s sobotnim jezikovnim tečajem nemščine ali
petkovimi izobraževanji o retoriki.
»Če verjamete, da zmorete,
in če verjamete, da ne zmorete,
imate v obeh primerih prav.«
- HENRY FORD
Kako izbrati pravo izobraževanje?
Najprej se moraš pri sebi odločiti, katere kompetence želiš dodatno razviti ali
katere veščine ti bodo koristile pri tvojem delu. Šele ko vse skupaj zapišeš na
papir in veš, kaj hočeš, se loti iskanja izobraževanja. Že na internetu te bo ob
vnosu želenega izobraževanja v brskalnik pričakala gora rezultatov. Nato moraš
izbrati še kraj, kjer bi izobraževanje najraje obiskoval in termin, ki ti najbolj
ustreza. Nekatera izobraževanja so brezplačna, za druga pa boš moral kar
pošteno seči v denarnico.
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Z različnimi informacijami o neformalnih izobraževalnih programih ti bodo
gotovo postregli na tvojem lokalnem študentskem klubu, za izobraževanja in
kompetentnost aktivnih članov študentskega kluba pa s pestrim izborom
izobraževanj skrbi Zveza ŠKIS.
Izobraževanje
»Joj, pa že na faksu sem od jutra do večera, kako naj sploh najdem voljo in
motivacijo, da bi se še neformalno izobraževal?« Veliko študentov in mladih na
splošno se srečuje s tem vprašanjem. Že formalno izobraževanje posamezniku
vzame veliko časa in predvsem volje do učenja, sploh zaradi tega, ker smo vsi
prepričani, da tega znanja organske kemije pa res ne bomo nikoli potrebovali v
praksi.

»Čudež je, da radovednost
preživi formalno izobraževanje.«
- ALBERT EINSTEIN

Če vas citat fizika Alberta Einsteina ni prepričal, vam predstavljamo še nekaj
prednosti neformalnega izobraževanja. Z neformalnim izobraževanjem lahko
pridobite in razvijete kompetence, ki vam jih študij ne ponudi. Če študirate fiziko,
vam predmetnik ne ponudi predmeta, pri katerem bi se naučili voditi projekte,
pa jih boste pri svoji kasnejši zaposlitvi verjetno morali. Da dokažete, da ste
omenjeno znanje res pridobiti, vam večina organizacij izda potrdilo, da ste se
izobraževanja res udeležili. Naj končam s tem, kar seveda ni najmanj pomembno,
temveč za večino študentov celo najbolj pomembno – organizacije za študente,
ki se želijo neformalno izobraževati, ponudijo študentske cene, ki so nižje od
rednih cen, ali pa celo izobraževanja, ki so brezplačna.

»Naložba v znanje daje najvišje dividende.«
- BENJAMIN FRANKLIN
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Uspeh!
S pravilno kombinacijo formalnega in neformalnega izobraževanja, vztrajnosti in
učenja, se ti zagotovo obeta USPEH! Kaj je za posameznika uspeh, je odvisno od
človeka do človeka – nekomu uspeh pomeni že to, da lahko v svoj življenjepis
dodal novo referenco, spet drug pa bo po njegovem mnenju uspešen šele tedaj,
ko se bo zaposlil v Googlu.

»Nikoli nisem sanjala o uspehu.
Zanj sem delala.«
- ESTEE LAUDER

Če smo se čez celotno besedilo srečevali s citati, naj še zaključimo v stilu. Anil
Sinha pravi, da se moramo učiti ves čas. »Morda ste res že končali s formalnim
izobraževanjem, vendar to še zdaleč ne sme pomeniti, da ste se prenehali učiti.
Izobraževanje se nikoli ne konča!«
Morda so vas zgornje vrstice pritegnile in se boste tudi sami odločili, da se
začnete izobraževati tudi v prostem času in izobraževanje postane vas življenjski
stil. Najbrž se vsi strinjamo, da izobraževanje pomaga na poti k uspehu, vendar
moramo upoštevati tudi nasvet velikega francoskega pisatelja Gustava
Flauberta, ki pravi: »Uspeh naj bo posledica – nikoli naj ne bo cilj!«

Pripravila: Tina Šoln, Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS
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25 za 25
Klub študentov Slovenska Bistrica je dopolnil 25 let. In kot se za vsako pomembno
obletnico spodobi jo je treba primerno proslaviti. Ekipa kluba si je tako zadala
zanimivo nalogo, da je mesecih od oktobra do konca leta za vas pripravila 25
dogodkov.
Sklop 25 za 25 je dobrodelen, saj so pridobljena finančna sredstva namenjena v
dobrodelen sklad dijakom Srednje šole Slovenska Bisterica.

Bistriška noč ljubezni: tokrat v dveh izvedbah
Bistriška noč ljubezni je tradicija, ki smo jo na Klubu študentov Slovenska Bistrica
začeli lansko leto, torej oktobra 2015. In že takrat smo vedeli, da je to dogodek,
ki bo ostal z nami. Za sam začetek te tradicije lahko krivimo kar vreme, ki nam je
pokvarilo načrta z našim Dnevom ljubezni 2015 (ja še zmeraj žalujemo za njim),
ampak če uporabimo čisto preveč osladno frazo – »ko se zaprejo ena vrata, se
odprejo
mnoga
druga.«
In tako se je začela tudi jesenska zaljubljena zgodba …
V letu 2016 smo Bistriško noč ljubezni praznovali kar dvakrat. V sklopu 25
dogodkov smo z večernim dogajanjem v Mladinskem centru KŠSB (ja, spet smo
ga preimenovali, upamo da tokrat za stalno ;) ) začeli v soboto, 25. oktobra, ko
nas je v začetek noči ljubezni popeljala skupina Nude. Pred njimi so prostor ogreli
člani lokalne skupine Minus 3.
Dogodek je prevzel tako nas, organizatorje, kot tudi obiskovalce, ki so ponovno
lahko uživali v ponovno oživelem mladinskem centru.
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V petek, 29. 10. smo nadaljevali tam, kjer smo dva vikenda prej začeli –
nadaljevali smo namreč s Bistriško nočjo ljubezni. Tokrat so bili gostje večera
skupina Manouche. Dj Gorgy je pred njimi dvignil ritem srca na pravo hitrost.
Mladinski center KŠSB je nekaj dni pred nočjo čarovnic prevzel duh 60ih, 70ih
mogoče celo 80ih, saj je večer bil v vintage stilu. Na plesišču si se tako dvigala
pikčasta krila, fantje pa so s svojimi metuljčki in naramnicami poskrbeli za
popolno kombinacijo.
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Delavnice izdelave kozmetike
V okviru dobrodelnega projekta 25 za 25 je Klub študentov Slovenska Bistrica
izvedel delavnico, kjer smo se naučili, kako si pripraviti domače kozmetične
izdelke. Pridobili smo uporabna znanja in veščine ter se tako tudi sami preizkusili
v izdelavi hranilne maske za obraz, čokoladnega pilinga z antioksidanti za telo,
balzama za ustnice in ognjičevega mazila.
Naučili smo se, da olja in masla izbiramo glede na tip, stanje in posebnosti kože.
Najpomembnejša naloga maščob v kozmetiki je ta, da negujejo, hranijo in
mehčajo kožo ter da hkrati predstavljajo topilo za druge aktivne substance. Na
delavnici smo za izdelavo produktov uporabili naslednja olja: jojobino,
ricinusovo, mandljevo, olivno in pa naslednja masla: mangovo, kokosovo,
karitejevo in kakavovo.
Prav tako smo se pobližje spoznali z eteričnimi olji, ki se v splošnem pridobivajo
iz nešteto cvetlic, zelišč, začimb, sadežev, smol in različnih vrst lesa. Mi smo se
predali aromam eteričnega olja sivke in sladke pomaranče.
Za izdelavo balzama za ustnice smo potrebovali čebelji vosek, ki ga proizvajajo
čebele za gradnjo sen svojih celic. Za boljšo končno vrednosti izdelkov smo jim
dodajali tudi vitamine E, ki deluje kot antioksidant in ohranja zdravo ravnovesje
v koži in vitamin B5, ki deluje kot vlažilno sredstvo.

RECEPT ZA IZDELAVO
ČOKOLADNEGA PILINGA ZA
TELO (za dve osebi)
•
•
•

3 žlice sladkorja

3 žlice kokosovega olja
(ali masla)
2 žlici kakava v prahu
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Sestavine dobro premešajte. Z rahlimi krožnimi gibi vtrite v obraz in sperite z
vodo.

Jogijsko prebujanje s KŠSB
Joga – vsak izmed nas to besedo pozna. Bodisi je to vadba vašega vsakdana ali
pa le ušesom znana beseda, v resnici pa niste sigurni kaj to je, kako se izvaja in
zakaj. Ta beseda je široko razširjena ter nas spremlja v našem vsakdanu, nam
obljublja sprostitev ter bonitete za naše telo.
Predstaviti vadbo joge je bil cilj kluba študentov Slovenska Bistrica, zato smo
organizirali enourni tečaj z gospo Manico Maček, ki se ji izjemno zahvaljujemo. S
pravilno vadbo joge v življenje vrnemo sprostitev, notranji mir, radost in telesno
gibljivost. Vsak bi moral izkusiti blagodejne učinke joge.
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Dandanes je tempo življenja zelo hiter. Ljudje kar pozabijo nase in so jim potrebe
tujcev bolj pomembne. Ne znamo si več vzeti časa zase, za lastno sprostitev. Na
tečaju smo se udeleženke sprostile na način, ki se ga pred vadbo sploh nismo
zavedale, da obstaja. Občutek sproščenosti vsakega dela telesa je res
neprecenljiv in je definitivno dobra popotnica za prihodnost.
Nato smo delale še razne vaje za telesno gibljivost. Smo v cvetu mladosti in
pripraviti si moramo močno mišično strukturo, da bomo kos vsem izzivom, ki nas
še čakajo v prihodnosti. Imamo samo eno telo in potrebo ga je ceniti ter
spoštovati. Z vajami ga spravljaš v pogon in dobro kondicijo. Naredile smo še par
položajev, da smo dodobra pretegnile naša, žal, mnogokrat zaležana telesa.
Najljubši mi je bil pozdrav soncu. Njegova izvedba zahteva aktivacijo celotnega
telesa. Je zaporedje 12 položajev, ki jih izvajamo kot eno neprekinjeno vajo. Z njo
raztegnemo celoten organizem ter se pripravimo na izzive novega dne.
Jogo priporočam vsem. Je univerzalna vadba, ki jo lahko izvajaš kjerkoli in
kadarkoli. Rabimo smo udobna oblačila, ki niso pretesna ter kakšno blazino, da
si ne ogulimo sklepov. Bo pa definitivno pozitivno vplivala na vsakega
posameznika. Vpeljite v vadbo tudi svojo družino in prijatelje, več vas bo, bolj bo
zabavno!

Krvodajalska akcija
V sredo, 5. oktobra je v prostovoljnem gasilskem domu potekala krvodajalska
akcija, ki se je udeležil tudi klub študentov Slovenska Bistrica v sklopu 25 za 25.
Akcija, ki sicer predstavlja dobrodelnost, je tokrat temeljila na darovanju krvi. Na
sami akciji se je pokazala solidarnost med študenti in dijaki, saj nas je kri darovalo
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kar nekaj. Hvala vsem krvodajalcem, ki pomagajo reševati življenja. Vsako leto
znova nas presenečate in vračate upanje v dobroto in pomoč soljudem.

Klub študentov zaključil s projektom 25 za 25
V soboto, 17. 12. 2016 se je telovadnica Srednje šole Slovenska Bistrica ponovno
odela hudomušne barve. Zakaj? Na ta večer je namreč Klub študentov organiziral
že tretji tradicionalni stand up večer s KŠSB. Tega sta tokrat s pravim razmerjem
humorja in umetnosti pričarala Tilen Artač in Jure Godler. Po zvoku smeha, ki je
prihajal od publike lahko rečemo, da le ta prizorišča ni zapustila z mrkim
obrazom.
Da pa je bil večer še bolj poseben, je ekipa KŠSB po zaključeni predstavi
ravnateljici srednje šole Slovenska Bistrica predala sredstva zbrana skozi 25
dogodkov, ki so se vrstili vse od 1. oktobra do 17. decembra. V skladu se je
nabralo kar 4.100€, ki pa so v celoti namenjeni nakupu socialno ogroženim
dijakom.
Na koncu se naj zahvalimo prav vam, dragi bralci, ki ste z obiskom naših
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dogodkov prispevali v sklad, vam, dragi izvajalci, ki ste se popestrili naše večere
(nekateri se celo odrekli honorarjem), vam dragi sponzorji, ki ste nam olajšali
celotno organizacijo ter seveda vsem, ki ste kakorkoli sodelovali v tej našem
zanimivem podvigu ob 25. letnici kluba študentov Slovenska Bistrica.
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Vreji je
Publikacija Kluba študentov Slovenska Bistrica
Avtorji: upravni odbor Kluba študentov Slovenska Bistrica
Izdaja: december 2016
Elektronska različica (dosegljiva na spletni strani www.kssb.si)
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