


Zdravo! 

Kako hitro beži čas - tu je že mesec september! Kmalu 

se bo za študente pričelo novo študijsko leto, zato upamo, 

da ste med poletjem uživali, se posončili in si "napolnili" 

baterije za nove izzive in obveznosti, ki vas čakajo v 

prihajajočem študijskem letu. Ne pozabi prečekirat 

novih projektov, ki smo jih pripravili na klubu.  

Uživajte! 



#lifehack meseca 
Da zjutraj pravočasno odideš od doma, 
si na telefonu ali računalniku ustvari 
playlist pesmi, te naj bodo dolge toliko, 
kolikor časa potrebuješ, da se zjutraj 

urediš. Ko bo na seznamu zadnja pesem, 
boš vedel, da je to znak za tvoj odhod. 



D o g o d k i  v  
m e s e c u  s e p t e m b r u



Izlet v GARDALAND 
Si ljubitelj adrenalina?

Vlakcev smrti, prostih padov
in vsega kar je povezano z
zabaviščnimi parki? Potem

NE smeš manjkati  na izletu v
Gardaland! 

 
Cena za ŠKK člane: 35 € eur 
Začetek: 8.9.2018  |  Št. mest:

25

23. Ljubljanski
maraton 

 
Cena za ŠKK člane:

15 eur 
Začetek: 28.10.2018  |

 Št. mest: 50



ŠKK
PREHRANA

MAJOLKA
Študentsko kosilo: 4,30 € 

Pica: 2,80 €

PLANINSKI DOM KOMENDA
Ponudbo jedi najdeš na naši FB strani,  

cena vseh jedi je 4 €

SKOK
Več vrst malic: 3 €



Športne
ugodnosti

Boks 
Hayat 

 

Judo 
Komenda 

 

Vadbe 
Feniks 

Fitnes 
Vita Fit 

 
Fitnes 
Bodifit 

 Plesni 
tečaji Art



ŠKK Rekreacija

AEROBIKA NA PROSTEM: vsak 
torek in četrtek ob 19.00 pred 

GSŠRM



Ostale ugodnosti

OPTIKA
TINA

SERVIS
SMUČI

KNJIŽNICA
F. B. KAMNIK

ABONMA
DKK



BREZPLAČNE 
STORITVE

 

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. 

Activity 

Takenoko 

Dobble 

Zombie run 

Risk 

Jenga 

Jungle Speed 

Tik-Tak Buum 

Vprašanje velikosti 

Spletke 

Tarok 

Naseljenci 

Make 'n' Break 

... in še mnoge druge 

Barvno tiskanje in 

vezava 

Izposoja družabnih iger 



Škisova popotnica: Zdravstvo 

Ker se zavedamo, da je zdravje zagotovo najpomembnejše v posameznikovem življenju, smo v tem članku zbrali informacije o tem, kako si študentje 

priskrbijo osebnega zdravnika v kraju šolanja, dobijo ustrezno nego v nujnih primerih, in kje najdejo lekarne. Vsak študent mora poskrbeti, da ima 

urejeno ustrezno zavarovanje. Pri rednih in izrednih študentih zadošča osnovno zdravstveno zavarovanje, študentje brez statusa in tuji študentje pa 

morajo imeti urejene tudi druge oblike zavarovanja, vključno z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. 

 

Študij izven stalnega prebivališča: 

Študent, ki študira izven kraja stalnega prebivališča, ima pri opredelitvi ali izbiri osebnega zdravnika dve možnosti . Za svojega osebnega zdravnika 

izbere nekoga iz Zdravstvenega doma za študente v Ljubljani (v primeru študija v Ljubljani), zdravnika, ki deluje v sklopu Dispanzerja za zdravstveno 

varstvo študentov Maribor (v primeru študija v Mariboru), ali zdravnika iz Šolskega dispanzerja v Zdravstvenem domu Koper (v primeru študija na 

Primorskem). Opredelitev oziroma izbira osebnega zdravnika v kraju študija študentu omogoča celovito zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, 

poškodbe ipd. 

 

Menjava osebnega zdravnika: 

Menjavo osebnega zdravnika lahko vsaka zavarovana oseba opravi po preteku enega leta od prejšnje izbire. Osebnega zdravnika lahko zavarovana 

oseba izjemoma zamenja tudi prej, in sicer v primeru, da je njen osebni zdravnik več kot tri mesece neprekinjeno odsoten zaradi bolezni, porodniškega 

dopusta, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov ali v primeru, da je odšel na delo v drug kraj. Po prenehanju navedenih razlogov lahko 

zavarovanec ponovno izbere prejšnjega osebnega zdravnika. Eden izmed razlogov za menjavo osebnega zdravnika pred pretekom enoletnega roka 

od prejšnje izbire je tudi dolgotrajnejša ali stalna preselitev v drug kraj. 

https://skis-zveza.si/skisova-popotnica-zdravstvo/ 

https://skis-zveza.si/skisova-popotnica-zdravstvo/


Postopek menjave osebnega zdravnika/zobozdravnika/ginekologa: 

Študent se oglasi v novo izbrani ambulanti in izpolni obrazec »Izjava o izbiri osebnega zdravnika«, v katerem mu razloga za menjavo ni treba navesti. 

Odjavo pri prejšnjem zdravniku in prenos zdravstvenega kartona, skupaj s kritjem materialnih stroškov, opravi zavarovalnica. V tem primeru je v Izjavi 

treba navesti tudi razlog menjave osebnega zdravnika. Ko študent doštudira, se lahko po istem postopku vrne k splošnemu zdravniku v kraju stalnega 

prebivališča. Študent se ne odloči za menjavo osebnega zdravnika. V tem primeru je študent upravičen le do nujne pomoči v primeru nenadne 

obolelosti ali svežih poškodb, kontrole in nadaljevanje zdravljenja pa mora opraviti pri osebnem zdravniku. 

 

ZDRAVSTVENE STORITVE ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI 

Republika Slovenija je ustanovila Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ), v katerem zagotavljajo celostno zdravstveno oskrbo 

študentom, ki študirajo v Ljubljani, torej dodiplomskim in podiplomskim študentom ter tujim študentom in njihovim učiteljem. Na enem mestu izvajajo 

programe s področja tako preventive kot kurative (obvezna cepljenja, zdravstveno vzgojo, sistematske zdravstvene preglede, preglede s področja 

splošne medicine, zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije). 

 

Osnovni podatki: 

Aškerčeva cesta 4 

1000 Ljubljana 

http://www.zdstudenti.si/ 

Telefon: 01 200 74 25 

E-pošta: zdstudenti@siol.net 

 

Na tej lokaciji so študentom na voljo tri specialistke splošne in tri specialistke družinske medicine. Splošna ambulanta, ki deluje v okviru ZDŠ, se nahaja 

tudi v študentskem naselju v Rožni dolini (blok VIII), kjer deluje ena specialistka družinske medicine. Prav tako v ZDŠ delujeta tudi dva ginekologa, šest 

zobozdravnikov, psihiater, psihologinja ter dve specialistki klinične psihologije. Pred vsakim obiskom katerekoli ambulante se je treba za termin 

dogovoriti v času delovnih ur izbranega zdravnika. Telefonske številke, delovne čase in ostale informacije najdete na spletni strani ZDŠ. 



Nujna medicinska pomoč: Študentom so v Ljubljani na voljo tudi dežurne ambulante, ki jih lahko obiščejo v primerih potrebe po nujni medicinski 

pomoči. K nujni medicinski pomoči spada izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno 

življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti. 

 

24 ur na dan deluje v Urgentnem bloku Kliničnega centra (vhod z Bohoričeve ulice) ambulanta splošne nujne medicinske pomoči. V primeru 

življenjske ogroženosti študentje pokličejo na 112, urgentnega zdravnika lahko pokličejo na telefon 01 522 84 08, za nujne obiske zdravnika na 

bolnikovem domu v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pa lahko pokličejo na 01 522 84 08. 

 

Nujna zobozdravstvena pomoč: Ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8. in 16. uro v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana Center, 

Metelkova ulica 9, deluje ambulanta za zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč. Vsako noč med 21. in 4. uro deluje v istih prostorih nočna 

zobozdravstvena ambulanta. Storitve v tej ambulanti spadajo med nadstandardno dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, zato je del stroškov samoplačniških. Telefon ambulante za nujno zobozdravstveno medicinsko pomoč je 01 472 37 18. 

 

V primeru, da vam zdravnik predpiše zdravilo na recept ali svetuje nakup zdravila brez recepta, ter v primeru bolezni, za katero smatrate, da ni potreben 

zdravniški pregled, se po pomoč odpravite v lekarno. 

 

Lekarna na Njegoševi ulici (pri polikliniki) je dežurna lekarna, kar pomeni, da je odprta 24 ur na dan (med 24.00 in 7.00 izdaja poteka preko dežurnega 

okenca). 



ZDRAVSTVENE STORITVE ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V MARIBORU 

Tako redni kot izredni študentje Univerze v Mariboru imajo zagotovljeno preventivno in kurativno zdravstveno varstvo, ki se izvaja v Dispanzerju za 

zdravstveno varstvo študentov v Mariboru (DZVŠ), Ob parku 5. Prvo pomoč lahko študentje dobijo tudi v katerikoli ambulanti v Mariboru. V sklopu 

študentskega dispanzerja poleg preventivne in kurativne ambulante delujejo še zobna in ginekološka ambulanta, laboratorij in mentalno-higienska 

posvetovalnica. 

 

Na Gosposvetski 84 v Mariboru ob ponedeljkih popoldan deluje tudi psihološka svetovalnica za študente. 

 

Potrebne telefonske številke in ordinacijske čase lahko preverite na http://www.soum.si/sl-SI/Content/Details/103 

 

Ostale lokacije najdete na: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zv9qFlR5fedE.kgLMGFT1AjrE 

 

ZDRAVSTVENE STORITVE ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

Študentom Univerze na Primorskem so v Zdravstvenem domu Koper, natančneje v Šolskem dispanzerju, na voljo štiri zdravnice. 

 

Zdravstveni dom Koper Center 

Dellavallejeva ulica 3 

6000 Koper 

https://www.zd-koper.si/sl/ 

Telefon: 05 664 71 00 

E-pošta: info@zd-koper.si 

 

Treba bo tako oblikovati, da bo jasno, kateri dve možnosti sta (da bo torej jasno, da podnaslova spadata pod prvo točko in da nista nekaj čisto novega). 



ŠOS opozoril na napačno tolmačenje 128. in 202. člena Statuta Univerze v 

Ljubljani 

Konec junija je študentka druge stopnje Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) opozorila na sum nepravilnosti v
tolmačenju 128. in 202. člena Statuta Univerze v Ljubljani (UL) s strani ene od članic UL. 
 
Po pregledu statuta UL sta Študentski svet Univerze v Ljubljani (ŠS UL) in ŠOS ugotovila, da je pri tolmačenju 128. člena
v povezavi z drugim odstavkom 202. člena prišlo do napake. 202. člen določa, da se za študente, ki so opravili vse s
študijskim programom določene obveznosti in oddali zaključno delo do 1. 10. 2019 ter od izube statusa študenta ni minilo
več kot dve leti, 128. člen ne uporablja. Sodeč iz zapisanega je jasno razvidno, da se študentom v tem primeru ne sme
dodatno zaračunati opravljanje zaključnih del. 
 
ŠOS je o nepravilnostih obvestili članico UL, UL in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z dopisom. Članica UL
je nepravilnosti v tolmačenju Statuta UL že odpravila. 
 
S strani ŠOS se zahvaljujemo študentki, ki nas je na nepravilnosti opozorila in veseli smo, da smo lahko skupaj s ŠS UL,
sodelovali v rešitvi. 
 
Ob tem pozivamo vse študente, da nas o morebitnih napakah, kršitvah, nepravilnosti, oškodovanosti ali ob sumu na
omenjeno, obvestijo in skupaj bomo raziskali posamezno situacijo. 

http://www.studentska-org.si/sos-opozoril-na-napacno-tolmacenje-128-202-clena-statuta-univerze-v-ljubljani/

http://www.studentska-org.si/sos-opozoril-na-napacno-tolmacenje-128-202-clena-statuta-univerze-v-ljubljani/
http://www.studentska-org.si/sos-opozoril-na-napacno-tolmacenje-128-202-clena-statuta-univerze-v-ljubljani/


OGROŽENI PAPAGAJI 

 

H T T P : / / W W W . N A T I O N A L G E O G R A P H I C . S I / I N D E X . P H P ? T = R E P O R T A Z E & I D = 7 5 5  

Včasih se po bujno zaraslem aviariju v Ptičjem parku ob reki Umgeni razlega oglašanje pevke, ki se upeva. Katera primadona je to? Papagajka po imenu Molly. Modročela 

amazonka se je pri nekdanji lastnici naučila peti lestvice. Številne papagaje iz tega živalskega vrta in vzrejališča v Durbanu v Južnoafriški republiki so rešili, potem ko so se jim ljudje, 

ki niso bili pripravljeni na lastništvo velikih, zahtevnih ptic, odrekli. 

 

A papagaji niso samo hrupni niti zgolj uničevalni; nekateri so bistri kot triletniki in posamezni doživijo celo 80 let. Želji, da bi imeli papagaja – okoljevarstveni ekolog Stuart Marsden jim 

pravi “ljudje ptičjega sveta” – se je včasih prav nemogoče upreti. Te nadvse družabne in inteligentne ptice znajo z lastnikom splesti trdne vezi, ki temu veliko pomenijo. Če k 

navedenemu prištejemo še sposobnost, da posnemajo človeški glas, ni naključje, da veljajo za najbolj priljubljene ptičje hišne ljubljenčke na svetu.  

 

Toda priljubljenost jim pri nekaterih stvareh škoduje. Kljub učinkovitim programom vzreje po svetu jih še vedno veliko nezakonito odvzamejo iz narave. Eden izmed razlogov za to je, 

da so postali zanimivi za nezakoniti organizirani kriminal, ki iztrži milijarde dolarjev s preprodajanjem živali, kot so sloni in nosorogi. Avstralski veliki kakadu doseže na črnem trgu ceno 

30.000 dolarjev. Nezakonita trgovina s papagaji je v Latinski Ameriki in na Karibih, kjer je zakonodaja ohlapna ali pa jo je težko izvajati, povsem neobrzdana.  

 

 

“Če papagaja kupiš v ZDA, je 99-odstotno verjetno, da so ga vzredili v ujetništvu,” pravi Donald Brightsmith, zoolog s teksaške univerze A & M, ki je v Peruju preučeval are. “V Peruju, 

Kostariki ali Mehiki pa je 99-odstotno verjetno, da je bila ptica odvzeta iz narave.” Povpraševanje po domačih živalih je skupaj z izsekavanjem gozda in izgubo življenjskega okolja 

poglaviten razlog za ogroženost papagajev.  

http://www.nationalgeographic.si/index.php?t=reportaze&id=755


Po Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) so od približno 350 vrst vse razen štirih upravičene do varovanja. Daleč najbolj zaželena vrsta je 

sivi jako, ki je najboljši govorec od vseh. Po podatkih iz konvencije so v zadnjih štirih desetletjih iz 18 držav, kjer živijo jakoji, nezakonito izvozili vsaj 1,3 milijona teh ptic. Še stotisoče 

drugih je domnevno poginilo med prevozom ali pa so jih izmaknili iz deževnih gozdov Zahodne in Srednje Afrike. 

 

Središče te trgovine je Južnoafriška republika, od tam izvozijo več jakojev kot iz katerekoli druge države. Nekdaj je bilo največ naročil zanje iz ZDA in Evrope, a je na teh trgih iz strahu 

pred ptičjo gripo in zaradi zakonodaje, ki omejuje trgovino s pticami, povpraševanje usahnilo. Zdaj zapolnjuje praznino Bližnji vzhod. Južnoafriška republika je leta 2016 na to 

območje izvozila na tisoče sivih jakojev.  Ogroženi papagaji Afriški sivi jako se nauči govoriti podobno kot majhen otrok – s premiki jezika natančno posnema glasove, ki jih sliši. S 

poskusi so znanstveniki pokazali, da Alex, jako, ki živi v ujetništvu in slovi po bistrosti, razume pojem ničle. 

 

Istega leta so sprejeli sporno odločitev, da sivega jakoja uvrstijo v Dodatek I. konvencije CITES, v katerega so uvrščene vrste, ki jim grozi izumrtje. Če želijo rejci še naprej prodajati te 

ptice v tujino, morajo inšpektorjem CITES dokazati, da so bile vzrejene v ujetništvu, ne odvzete iz narave. Mladiči, vzrejeni v ujetništvu, imajo na nogi nesnemljiv identifikacijski 

obroček. Ker so se nezakoniti preprodajalci morda naučili obročkati divje ptice, ni vedno lahko razlikovati med tistimi, ki so bile vzrejene v ujetništvu, in tistimi, ki so bile odvzete iz 

narave. Nemara pa le imamo rešitev za to. Genetiki z južnoafriške Univerze KwaZulu-Natal upajo, da bodo razvili metodo ugotavljanja, ali je bila ptica odvzeta iz narave ali vzrejena v 

ujetništvu, utemeljeno na genski analizi; to naj bi jim uspelo z ugotavljanjem različnih genskih profilov. 

 

Tako delo z DNK bi omogočilo test, pri katerem bi vzreditelj, kupec živali ali letališki inšpektor na kraju samem ptici odvzel vzorec in ugotovil, od kod žival prihaja. Podobno bi bilo 

mogoče s kemijsko izotopsko analizo perja papig ugotoviti, s čim so se hranile, saj je iz tega mogoče ugotoviti, od kod prihajajo. V zadnjih letih je bil, kar zadeva trgovino s papagaji, 

dosežen spodbuden napredek: SaudovaArabija in Združeni arabski emirati – državi, ki sta sprva zavračali uvedbo omejitev CITES – sta se zdaj javno zavezali, da ne bosta več 

uvažali sivih jakojev, odvzetih iz divjine. 

Toda priljubljenost jim pri nekaterih stvareh škoduje. Kljub učinkovitim programom vzreje po svetu jih še vedno veliko nezakonito odvzamejo iz narave. Eden izmed razlogov za to je, 

da so postali zanimivi za nezakoniti organizirani kriminal, ki iztrži milijarde dolarjev s preprodajanjem živali, kot so sloni in nosorogi. Avstralski veliki kakadu doseže na črnem trgu ceno 

30.000 dolarjev. Nezakonita trgovina s papagaji je v Latinski Ameriki in na Karibih, kjer je zakonodaja ohlapna ali pa jo je težko izvajati, povsem neobrzdana.  

 

 

“Če papagaja kupiš v ZDA, je 99-odstotno verjetno, da so ga vzredili v ujetništvu,” pravi Donald Brightsmith, zoolog s teksaške univerze A & M, ki je v Peruju preučeval are. “V Peruju, 

Kostariki ali Mehiki pa je 99-odstotno verjetno, da je bila ptica odvzeta iz narave.” Povpraševanje po domačih živalih je skupaj z izsekavanjem gozda in izgubo življenjskega okolja 

poglaviten razlog za ogroženost papagajev.  



•  N A J P R I J A Z N E J Š A  S O B A  V  M E S T U •  

Študentski
klub Kamnik 

ponedeljek in petek: 
10.00 - 15.00 

torek in četrtek: 
15.00 - 20.00 

sreda, vikend & prazniki: 
zaprto 

Šutna 54 
1240 Kamnik 

 
041/753-572 

 
 

www.skk.si 
info@skk.si 

http://www.skk.si/
https://www.facebook.com/skk.ptc

