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KDO SMO?
Klub študentov Slovenska Bistrica ali po domače KŠSB smo
skupina mladih, zagnanih, 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:
- Tomaž Strelec, predsednik
- Nika Šela, podpredsednica
- Alja Kvas, tajnica
- Rok Cafuta, blagajnik
- Alja Kvas, koordinatorica projektov
- Žiga Orešič, mentor dijaške sekcije
- Timotej Mlinar, 7. član

PROJEKT KŠŠB (v sodelovanju z zvezo ŠKIS):

MALA POZORNOST ZA
VELIKO VESELJE
Sodelovali smo pri humanitarni akciji »Mala pozornost za veliko
veselje«, z namenom, da razveselimo čim več starostnikov po vseh
Sloveniji, saj je bilo to leto še posebej težko. S tem smo jim želeli
podariti manjšo pozornost, da smo jim vsaj malo polepšali praznike z
lepimi željami in pozitivnimi mislimi.
Ta humanitarna akcija se je odvila že peto leto zapored in je postala
že stalnica.
Ročno izdelane voščilnice smo
zbirali 10 dni, zbralo se jih je nekaj manj kot 100, ki smo jih dalje poslali
glavni pobudnici te humanitarne akcije, Ani Petrič.
Letos se je zbralo največ
voščilnic do sedaj, s skupnimi močmi smo presegli številko 67 tisoč,
kar je trikrat več kot prvotno zastavljen cilj (21 tisoč voščilnic).
Zelo smo veseli, da smo lahko
sodelovali ter pomagali v tej dobrodelni akciji. S tem smo lahko
razveselili veliko starostnikov.
Nika Šela

PROJEKT KŠŠB:

BOŽIČEK ZA EN DAN
Je povsem neprofiten projekt, ki že več let obdaruje otroke iz socialno
ogroženih okolij. Zadnja leta se je projekt razširil, obdaruje se namreč
tudi starostnike. Letos se je odločil sodelovati tudi naš klub, saj je
december praznik ljubezni, radosti in deljenja.
V svojih prostorih smo organizirali zbirno mesto projekta, kamor so
prostovoljci lahko prinesli darila za otroke in starostnike. Zaradi
letošnje pandemije je bilo v vse skupaj potrebno vložiti malo več
truda in organizacije, ampak to ni vplivalo na količino daril in število
ljudi, ki so se tudi letos odločili postati nekomu Božiček za en dan.
Ustvarjali smo objave o projektu, objavljali navodila za sodelovanje in
se res potrudili, da bi bil odziv čim večji. In je tudi bil, presegel je naša
pričakovanja.
Božiček za en dan sicer ni naš lastni projekt,
ampak s ponosom povemo, da se ga vsako leto zelo uspešno
udeležimo. Je eden izmed najbolj srčnih projektov, ki se ga odloči
udeležiti ogromno ljudi. Med njimi so študenti, starši študentov,
starejši ljudje in, po nekaterih mnenjih presenetljivo, tudi dijaki in
otroci.

I

Vsi se zavedamo krize, ki jo je letos še težje spregledati. Lepo je videti,
da znamo tudi ljudje stopiti skupaj in pomagati tistim, ki pomoč
potrebujejo. Da znamo deliti in koga razveseliti.
Na koncu nam je le na našem zbirnem mestu uspelo zbrati kar 215
daril za otroke in starostnike. Vsem skupaj pa je v akciji uspelo
narisati več kot 11.137 nasmehov na lica najšibkejših in dokazati, da
skupaj zmoremo vse.
Ines Tomažič

Projekt ŠKIS:

ŠTUDENTSKA KRVODAJALSKA
AKCIJA »ČASTIM ½ LITRA!«
Ponovno je nastopil čas, da študentje stopimo skupaj in naredimo
nekaj dobrega. Z oktobrom se je začela študentska krvodajalska
akcija »ČASTIM ½ LITRA!«. Zaradi situacije s koronavirusom pa
letos poteka malo drugače.
V današnjem času ljudje prepogosto pozabljamo na stvari, ki nas
naredijo to, kar smo. Ljudje. Sploh v tem času se moramo
spomniti naše bistvene človeške dolžnosti in vrednote – pomoči
sočloveku. Kako malo je potrebno za to, da nekomu ne samo
polepšamo življenje, temveč ga včasih lahko celo rešimo!
V Sloveniji potrebujejo transfuzijske službe v povprečju okoli 300
do 350 krvodajalcev na dan, da lahko bolnikom zagotovijo
potrebno količino krvi. Krvodajalci so tako zelo pomemben del
zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno
zdravljenje s krvjo.
Zaradi varnosti krvodajalcev, zaščite zaposlenih in preprečevanja
prenosa SARS-CoV-2, bo jesenska krvodajalska akcija izvedena v
prilagojeni obliki. Po do sedaj znanih podatkih se s transfuzijo krvi
bolezen COVID-19 ne prenaša.

Tiste krvodajalce, ki jih potrebujejo, bodo vabili preko SMS vabila, v katerem
jih bodo prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju
pogojev za darovanje.
Prav tako pa se lahko krvodajalci na odvzem krvi naročijo tudi sami. Ukrepi
so ključnega pomena za preprečevanje okužbe in širjenje bolezni COVID-19
med ljudmi. Ravno zato na Zvezi ŠKIS in študentskih klubih letos
spodbujamo svoje člane k darovanju krvi, saj je to največ kar lahko
naredimo v trenutni situaciji.
V trenutni situaciji velja kar nekaj pogojev, ki jih je
potrebno upoštevati za darovanje krvi. Če ste primeren kandidat za
krvodajalca, lahko preverite na: http://www.daruj-kri.si/lahko-darujem/ .
Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku.
Slovenija se lahko pohvali z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in
uspešno tradicijo, dobro zgrajenim sistemom krvodajalstva, zadostnim
številom krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi. In tudi
študenti tukaj predstavljamo pomemben del!
Pri projektu so sodelovali:
Študentska organizacija Slovenije, Zveza ŠKIS in študentski klubi, ŠOULJ,
ŠOUM, ŠOUP, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Rdeči
križ Slovenije!

Projekt KŠSB:

TEČAJ TENISA:
Ob koncu meseca avgusta, od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020 smo
imeli člani kluba študentov Slovenska Bistrica možnost udeležbe
tenis tečaja, ki je potekal v tenis centru Vintgar. Povpraševanje je
bilo nad pričakovanji, zato so bila mesta zelo hitro zapolnjena.
Tenisa željni študentje smo bili razdeljeni v dve skupini
(dopoldanska in popoldanska), pri čemer je vsaka skupina štela
po štiri člane. Učenje je potekalo pod budnim očesom Anžeta
Kapuna, ki je priskrbel žogice ter dodatne teniške loparje, če se
kateri od članov pred tem še niso srečali z igro. Od začetnih osnov
teniške igre, prijema loparja med različnimi udarci ter pravilnega
gibanja smo čez teden rastli, s tem pa tudi naše ambicije po sami
igri. Od ponedeljka do četrtka je bilo vsaki skupini namenjene 1,5
ure treninga dnevno. V petek pa smo lahko pokazali svoje znanje,
ki smo se ga naučili čez teden.

Prisotni smo se med seboj pomerili ter igrali tenis do samega
večera. Ker je bil to hkrati tudi sam zaključek tečaja smo si
naredili lep poletni večer ob žaru in pijači, ki se je zavlekel še
pozno v noč. Vsi treningi so minili v izjemnem vzdušju, prav tako
pa se je skupina med seboj lepo povezala, kar je bilo opazno
med skupnim druženjem celoten teden. Tečaj se je zaključil s
pozitivno noto udeleženih ter željami po sami ponovitvi takšnega
tečaja.
Timotej Mlinar

Projekt ŠKIS:

ŠTIPENDIJE V SLOVENIJI
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje
ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk. So dopolnilni prejemek,
namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.
Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip-1) v 8. členu določa, da se
v Republiki Sloveniji lahko dodelijo naslednje štipendije:
- Državne štipendije,
- Zoisove štipendije,
- štipendije za deficitarne poklice,
- štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
- štipendije Ad futura.
Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih:
- kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi
štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,
- štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z
vsemištipendijami, razen s kadrovsko štipendijo, štipendije
- Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz
znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi
štipendijami.
Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega
programa. Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v
zamejstvu in po svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že
dosežene ravni. Štipendije za deficitarne poklice, štipendije Ad futura in
sofinancirane kadrovske štipendije se dodelijo za posamezen izobraževalni
program. Štipendije se ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj
ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega
študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Splošni pogoji za pridobitev štipendije
Štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju pridobite upravičenci, ki ste
bili pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega
poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega
tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega
uveljavljate pravico do štipendije, ali upravičenci, ki ste pred dopolnjenim 27.
letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega
izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljate pravico do
štipendije, in v Republiki Sloveniji ali tujini niste:
- v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
- vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
- poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.
Vlagatelji lahko pravico do štipendije pridobite tudi, če se izobražujete v tujini.
Odbor za
socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS
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Projekt KŠSB:

Gokart s KŠSB
10. oktobra, na lepo sobotno jutro, še zadnji vikend pred ponovno
omejitvijo zbiranja, smo se s člani kluba odpravili na pot do
Slovenje Vasi, kjer se nahaja AMZS karting center. Po krajšem
iskanju smo prispeli do gokart steze, kjer smo si izbrali željen tip
vožnje. Ker smo nekateri začetniki v vožnji s gokarti, smo vožnjo
pričeli s nekaj krogi treninga. Ko smo se navadili na stezo in vozila
so se pričele kvalifikacije. Odvozili smo 10 krogov kvalifikacij v
katerih se je vodilna trojica zelo hitro odcepila od ostalih
počasnejših in manj izkušenih voznikov. Sam sem kvalifikacije
zaključil na zadnjem mestu in si s tem na dirki prislužil častno
štartno pozicijo 1. Pred dirko smo si vzeli krajši premor za skupinsko
fotografijo in razgibavanje nog, saj znajo biti gokarti za večje med
nami kar nekoliko utesnjeni. Po premoru smo pričeli s glavnim
dogodkov dneva, dirko dolžine 20 krogov. Že takoj po startu se je
pričela borba za pozicije, v kateri ni manjkalo naglega
manevriranja, trkov in nepričakovanih zasukov.

Po nekaj krogih je bilo stanje zelo podobno kvalifikacijam,
najhitrejša trojica je bila v ospredju, kjer so vodili svojo bitko,
večin ostalih pa se v parih lovila za pozicije. Že kmalu po polovici
dirke se je izkazalo, da je 20 krogov takoj po kvalifikacijskih 10
precejšnja preizkušnja vzdržljivosti, a smo dirko vsi uspešno
odvozili do konca. Zmagovalci so prejeli medalje, vsi udeleženci
pa smo se strinjali, da je šlo za odlično adrenalinsko izkušnjo, ,
dogodek pa je potrebno čim prej ponoviti.
Rok Cafuta

Projekt KŠSB

Mesec zbiranja pomoči za živali
V mesecu novembru 2020, smo v sklopu projekta Mesec zbiranja
pomoči za živali v prostorih našega kluba zbirala različno hrano,
igračke, odeje, posteljice in ostale zadeve za male živali. Projekt je
potekal cel mesec, ustvarjen pa je bil v sodelovanju z Društvom
za zaščito živali Slovenska Bistrica. Željo po sodelovanju je
izkazalo veliko meščanov Slovenske Bistrice in okolice, večina
med njimi pa so bili prav študentje oziroma člani našega kluba.
Zbrali smo ogromno stvari, ki bodo Društvu za zaščito živali
olajšale zimske mesece, ko so živali še bolj izpostavljene bitki za
preživetje. Tako jim je bilo omogočeno, da v zimskih mesecih ne
bo zmanjšalo suhe in mokre hrane, odejic in posteljic za živali, ter
transportnih kletk, kjer bo omogočen pregled pri veteriranju
večim živalim hkrati. Člani omenjenega društva so se nam res
iskreno zahvalili za prejete dobrine in povedali, da se s takšnimi
dobrodelnimi dejanji ohranja dobrosrčnost znotraj lokalne
skupnosti. V skupni želji smo izrazili, da si želimo, da projekt
postane tradicionalen, hkrati pa da se tudi skozi leto s kakšnim
prostovoljskim delom vključi ljudi, ki bi si želeli pomagati.
Žiga Orešič
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