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Pred vami je mini internetna različica Škisopisa, namenjena zgolj napovedi 
prihajajočih dogodkov. Tiskana izdaja, v kateri bomo med drugim objavili 
reportaže poletnega dogajanja na klubih, bo izšla sredi septembra. Naj vas 
že sedaj povabim k objavi prispevkov (oddajte jih na katja.goluh@skis-zveza.
si do 3. septembra 2009!). 
Sicer pa naj vas opozorim na Sejem rabljenih učbenikov, ki se bo zgodil v 
začetku septembra. Izkoristite priložnost, da se »rešite« učbenikov in obenem 
zaslužite kakšen evro oziroma jih nakupite po ugodni ceni!
Konec septembra pa zopet pripravljamo sproščeno druženje aktivistov in vet-
eranov na že tradicionalnem Škisovem pikniku!
Za podrobnosti o obeh projektih spremljajte našo spletno stran (www.skis-
zveza.si).
Prijeten preostanek počitnic vam želim!

 Katja

Dragi

bralci,
      ralke!!
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DARUJMO KRI!
Vse klubovce, študente in dijake pozivamo, da v mesecu 
avgustu ob POMANJKANJU KRVI darujejo kri. Aktiviste 
študentskih klubov pa naprošamo, da v svojem klubu orga-
nizirajo poletno krvodajalsko akcijo. O lokacijah odvzema in 
urah si lahko preberete na spletni strani Rdečega križa Slo-
venije (http://www.rks.si/sl/Krvodajalstvo_3/), prav tako pa 
se lahko obrnete na njih, v kolikor želite organizirati akcijo 
na svojem klubu.
Majhno dejanje lahko nekomu reši  življenje. Nikoli ne veš, 
kdaj boš kri tudi sam potreboval. 

Foto: Robert Marin

BLIŽAJO SE ROKI ZA ODDAJO PROŠNJE ZA BIVANJE V 
ŠTUDENTSKEM DOMU!
Vse klubovce, študente in dijake obveščamo o rokih oddaj 
prošenj za študentske domove.
Ne pozabite nanje, in sicer: 
20.8.2009 – zadnji  rok za podaljšanje bivanja, 
20.8.2009 – zadnji rok za zasebnike.
Več informacij na internetnih straneh študentskih domov.

Foto: internetni vir

 vesna.milosevic@skis-zveza.si



IZMENJAVI NA POLJSKEM

Konec avgusta in v začetku septembra bosta preko Zveze ŠKIS 
potekali dve izmenjavi.

1. Poljska organizacija Lublin youth forum bo od 27. avgusta do 
3. septembra 2009 organizirala mladinsko izmenjavo na temo 
kreativnosti z naslovom “Becreative”. Ena izmed sodelujočih or-
ganizacij je tudi Zveza ŠKIS, ki bo na izmenjavo poslala sedem 
klubovcev. Za to izmenjavo potrebujemo še štiri udeležence. Za 
namestitev in hrano je poskrbljeno, povrnjenih pa bo tudi 70% 
potnih stroškov.
Prijavo, ki naj vsebuje vaš ime in priimek, telefonsko številko 
ali e-pošto in ime študentskega kluba pošljite na: petra.brili@
skis-zveza.si.

2. Poljska organizacija Astra bo v mesecu  septembru (6.-13. 
september 2009) organizirala mladinsko izmenjavo na temo 
športa z naslovom “Per aspera ad Astra” (“A rough road leads 
to the stars”). Ena izmed sodelujočih organizacij je tudi Zveza 
ŠKIS, ki bo na izmenjavo poslala šest klubovcev. za to izmenjavo 
potrebujemo še enega udeleženca.
Za namestitev in hrano je poskrbljeno, povrnjenih pa bo tudi 
70% potnih stroškov.
Prijavo, ki naj vsebuje vaš ime in priimek, tel. št. ali e-pošto in 
ime študentskega kluba pošljite na: petra.brili@skis-zveza.si.

Prijavite se do petka, 21. septembra 2009!
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Urbana enOtna mestna kartica

Terminska kartica URBANA:
bo nadomestila sedanje mesečne 
vozovnice za vožnjo z mestnim avto-
busom in bo omogočala neomejeno 
število voženj v mesečnem obdobju 
oziroma od 1. dne v tekočem mesecu 
do 5. dne v prihodnjem mesecu. Kartica 
je izdana na ime in priimek in ni preno-

sljiva! 

Pozor! Ko boš uporabljal/a kartico Urbana moraš imeti pri sebi 
osebni dokument s fotografijo, s katerim bodo lahko preverili, 
da je kartica res tvoja.

Vrednostna kartica URBANA:
bo nadomestila sedanje plačevanje z 
žetoni in gotovino na avtobusih mes-
tnega prometa, kasneje pa poleg tega 
omogočala tudi plačevanje parkiranja, 
vzpenjače na grad in storitve Ljubljan-
skih knjižnic. 

Vrednostna kartica je brez imena in priimka, torej je prenosljiva 
in jo bo lahko vsakdo uporabljal za plačevanje vseh storitev, ki 
bodo vključene v enotno mestno kartico Urbana.

Izdelava terminske kartice URBANA:

KJE?
- Celovška cesta 160 (pri Lpp-ju) in Slovenska cesta 56 (na Ba-
varcu)
- vsak delavnik od 7. do 19. ure in ob sobotah od 7. do 13. Ure

KAJ POTREBUJEM?
- osebni dokument ali indeks (fotografija ni več potrebna!)
- potrjen obrazec za izdajo šolske mesečne vozovnice
- cena izdelave kartice URBANA znaša 2€

KAKO JO NAPOLNIM?
- veljavnost kartice podaljšam s plačilom izbrane tarife

KJE JO NAPOLNIM?
- na Urbanomatu
- v trafikah Delo prodaje in Tobačne 3 Dva
- v turistično informativnih centrih (TIC)

- v eni od potniških blagajn  LPP

Izdelava vrednostne kartice URBANA:

KJE JO LAHKO KUPIM?
- v trafikah Delo prodaje in Tobačne 3 Dva
- v turistično informativnih centrih (TIC)
- v eni od potniških blagajn  LPP
    

KJE JO LAHKO NAPOLNIM?
- na mestih, ki bodo označena z rdečo okroglo nalepko z na-
pisom Urbana!
 - naložiš lahko dobroimetje od 1 do max 50€

KOLIKO STANE VOŽNJA?
- cena ene vožnje stane 0,80€
- v roku 90 min od plačila prve vožnje je mogoče brezplačno 
prestopanje!
- z eno kartico lahko pri vozniku plačaš vožnjo za več oseb 
hkrati!

Tvoja Zveza ŠKIS
Vir: http://www.jh-lj.si/holding/urbana



Klub študentov občine Koper (KŠOK) je tudi letos pripravil krajši cikel sobotnih koncertov, 
namenjenega obalni mladini, katerega smo poimenovali MIŠELA. Mišela je sklop glasbenih 
večerov, ki v svojem bistvu nosi mešanico in prepih, ki sta značilna za slovensko Istro. Mišela 
namreč pomeni ravno mešanica - mešanica jezikov, kultur in nenazadnje ritmov.  
Mišela bo obalo zavrtela s skupinami Orlek, Melodrom, Slon & Sadež ter Red Five Point 
Star, katerih ritmi in značilnosti bodo ustvarili prijeten prepih v soparnih poletnih večerih. 
Mešanico bodo podkrepile tudi obalne skupine, ki bodo oder in publiko segrele pred nas-
topom glavnih skupin. Avgustovske sobote bodo glasbeniki polnili z energijo v koprski Tav-
erni. Mišela je uspešno prvič pristala 8. avgusta z nastopom obalnega dua Dance Mamblita 
in legendarne skupine Orlek. 

PROGRAM MIŠELE:
08.08. – ORLEK in DANCE MAMBLITA 
15.08. – MELODROM in NOOM8
22.08. - SLON & SADEŽ in WEJN & THE GENZIS
29.08. - RED FIVE POINT STAR in PUDDING FIELDS  
Vsi koncerti se bodo pričeli ob 21.00 uri. Vstopnine ni! 
Zato pridite in se pomešajte z nami! Se vidimo na MIŠELI.          
 

OŽIVELA ULICA 
Na Klubu študentov občine Koper (KŠOK) je leto 2009 v znamenju praznovanj. Poleg 15. 
obletnice delovanja bomo v avgustu praznovali tudi 10. obletnico OŽIVELE ULICE. Zato smo 
letošnje dogajanje razširili na dva dneva – družili se bomo v torek, 25. avgusta 2009 in v 
sredo, 26. avgusta 2009.  
Smisel prireditve je bil oživitev ene najbolj mrtvih, nekoč pa najbolj živih koprskih mestnih 
ulic – Kidričeve ulice. To bo tudi vodilo torkovega dogajanja. Klub študentov si je oživljanje 
mestnega jedra zastavil tako, da k sodelovanju povabi različne organizacije, društva in dru-
ge ponudnike – lokalne umetnike, performerje in druge, ki se bodo tudi letos predstavljali 
na ulici. Dogajalo se bo na Titovem, Muzejskem in Carpacciovem trgu, Kidričevi ulici in Tav-
erni. Na teh točkah si boste lahko ogledali koncert Nece Falk in skupine Ana Pupedan, na-
stop Sheherezad, Freedom Fighters, Total Destruction in plesnih skupin, fire performance, 
igrali boste lahko igrice, ki jih bo pripravila KŠOKova dijaška sekcija, in srečelov, katerega 
celoten izkupiček bo namenjen v dobrodelne namene. 
V sredo pa se vam bo Oživela ulica predstavila v novi preobleki – taki, v katero se preoblači 
tudi Koper. Tema sredinega večera bo Oživela ulica 2020, torej ulica, kakršno si koprski 
študentje predstavljamo v prihodnosti.
Uživali bomo tik ob morju, na koprski promenadi. V latino 
ritmih nas bodo Soy Cubano učili plesnih korakov salse, 
ker pa se naše duše nikakor ne morejo otresti istrskih 
vplivov, vam bomo ob sončnem zahodu ponudili istrske 
koktailčke ter istrske igre pandolo, moro, briškolo in trešet. 
Celotno dogajanje bo popestril nastop stand-up komedi-
jantov Komikaze in pa risanke, ki bodo kot običajno imele 
svojo fešto.  
Vljudno vabljeni! Vstop je prost. 

kŠOk vabi

miŠela – meŠanica ritmOv 
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Društvo študentov Brežice v soorganizaciji z Zavo-
dom Primat letos drugič zapored organizira kultur-
no-zabavno prireditev Roštiljada, ki se bo letos odvi-

jala 22. avgusta 2009, in sicer na že uveljavljenem prireditvenem prostoru v Malencah ob reki Krki.
S projektom Roštiljada želimo »potegniti« mladino iz naslonjačev, izpred televizorjev in računalnikov ter 
jih preko športno-glasbeno-kulinaričnega dogajanja spraviti v gibanje za bolj kvalitetno preživljanje pros-
tega časa. Zato bo prireditev potekala skozi ves dan, saj se bodo odvijala različna tekmovanja v različnih 
športnih aktivnostih. Tako bo v sklopu prireditve potekal turnir v odbojki, paintballu in funballu ter igre 
brez meja. Potekalo bo tudi tekmovanje v peki jedi na žaru (od tu izhaja tudi ime Roštiljada), s katerim 
bomo preizkusili kulinarično kreativnost mladih. Ob vsem skupaj pa bo za prijetne glasbene ritme poskrbel 
DJ. Za vse obiskovalce se bodo pripravile tudi manjše nagradne igre, prav tako pa bomo s praktičnimi na-
gradami nagradili tudi bolj aktivne udeležence po posameznih aktivnostih.
Zvečer sledi še koncert s priznanimi slovenskimi in lokalnimi glasbenimi skupinami, kot so: Wild Strings in 
Broken Arrow, za vrhunec večera pa bo z nastopom poskrbela uveljavljena skupina Rok’n’Band.
Torej vsi ljubitelji športnih aktivnosti v naravi, z željo po dobri hrani na žaru in poskočnih glasbenih ritmih, 
vljudno vabljeni na letošnjo Roštiljado, kjer bo dogajanje vsekakor zanimivo in nepozabno. 

rOŠtilJaDa 2009
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD RS ZA MLADINO


