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Uvodnik
Živjo!
Že je mesec marec naokoli,pa je prihitel april. Na
žalost nas je vse skupaj doletela pandemija, ki nas je
prikovala med štiri stene. Zato vam sporočamo, da ta
mesec dogodkov ne bo, smo pa za vas pripravili nekaj
idej kako preživeti čas doma.
Lepo vas vabimo tudi na naš občni zbor, ki se bo
odvijal 9. 4.
Ostanite zdravi!
Urednici Ajda Kličić in Dora Belavič

Misel mseca
Vsakdo zmore
narediti nekaj
malega in to
malo lahko
nekomu pomeni
veliko.
Zato ne skrbi
vse se ti
povrne, kar daš
drugim

Projrkti zate
#1 RIŠI
Zopet se loti
risanja ali
slikanjo, kot v
osnovni šoli.
Podoživi otroške
spomini ali pa
pebudi svojo
umetniško dušo.

#2 POISKUSI
NEKAJ NOVEGA
Zdaj je popoln čas,
da poiskusiš nekaj
čisto novega, kar
si si vedno želel,
pa morta nisi našel
časa.
Ideje: Joga,
šivanje, kuhanje...

#3 OBIŠČI MUZEJE

#4 KUHAJ

Seveda ne čisto zares. A
nekateri muzeji, kjer
zaradi zaprtosti trenutno
samevajo umetnine, so se
nedavno preselili na
splet in tako se
virtualno lahko sprehodiš
čez Van Goghov muzej v
Amsterdamu, Guggenheim v
New Yorku in še mnoge
druge!

Saj se spomniš tistega
recepta, ki si si ga že
dolgo časa nazaj
označila, nato pa
nikoli našla časa in
volje, da bi ga
pripravila? No, sedaj
imaš možnost, da čas
preživiš v kuhinji.

POGLEJ STARE
FOTOGRAFIJE

IGRAJ DRUŽABNE IGRE
PREKO SPLETA

POKLIČI STARE STARŠE

POGLEJ DOBER FILM

POSPRAVI OMARO

PREUREDI DEL SOBE/
STANOVANJA...

Dogodki

Glede na trenutno situacijo, v aprilu ne
bomo izvajali dogodkov. V prihodnjih
mesecih pa sta na sporedu:
NOČNA 10ka 2020 – BLED!

LETNI KONCERT AFS FRANCE MAROLT

KDAJ? 27.6.2020 od 15:00
dalje.
KJE? Bled (Olimpijski veslaški
center Mala Zaka).
CENA za ŠKK člane: 10€
Pohiti, saj je število prostih
mest omejeno!

Akademska folklorna skupina
France Marolt pripravlja letni
koncert v Linhartovi dvorani
KDAJ? 17. 5. ob 18.00
KJE? Cankarjev dom
Cena za člane 7 €/ za nečlane pa
13 €.

OBČNI ZBOR NA DALJAVO
Redni občni zbor Študentskega kluba Kamnik
bo zaradi preprečevanja širjenja okužbe z
novim koronavirusom izveden na
daljavo. Občni zbor bo potekal v četrtek,
9. 4. 2020 ob 18. uri preko programa
Zoom. Glasovanje bo potekalo preko
elektronske pošte. Glasovati bo možno do
nedelje, 12. 4. do 23. ure Vsi člani in
članice, ki bi se udeležili občnega zbora
boste dodani v korespondenco. Svojo udeležbo
javite podpredsednici na e-mail:
anja.tabakovic@skk.si, do srede, 8. 4. 2020
do 23. ure.http://www.skk.si/vabilo-naredni-obcni-zbor-studentskega-…/

➡
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Pridruži se nam
Vsi zdravi člani in članice
ŠKK, skupnost potrebuje vašo
pomoč! ❤V sodelovanju s
Civilno zaščito Kamnik in
Občino Kamnik pripravljamo 3
različne točke, kjer najbolj
potrebujejo dodaten kader.Vsi
zainteresirani pišite e-mail
na ana.dolenc@skk.si.
Pripišite področje na katerem
bi radi sodelovali in svojo
telefonsko številko.

Storitve
BREZPLAČEN TISK
Vsi, ki bi radi natisnili svoje dokumente, jih
lahko do nadaljnjega pošljete do vsakega torka, do
12. ure na mail info@skk.si, v klubu jih bomo
natisnili in jih pripravili na prevzem, ki pa bo v
sredo,naslednjega dne od 15.00-17.00. na klubu
(Šutna 54).
Prosimo pa vas, da pridete prevzet svoje datoteke
ustrezno zaščiteni.

Ostanite zdravi!.

Odprto pismo Študentske
organizacije Slovenije pristojnim
ministrstvom in Vladi Republike
Slovenije glede ukrepov pomoči
študentom v času epidemije

Študentska organizacija Slovenije je na pristojna ministrstva in Vlado Republike
Slovenije naslovila odprto pismo s predlogi ukrepov, ki bi olajšali trenutni položaj
študentov, ki je nastal zaradi ukrepov, uvedenih za zajezitev bolezni Covid-19.
Vlada Republike Slovenije (RS) je 12. marca 2020 razglasila epidemijo novega koronavirusa, po
tem pa z različnimi ukrepi omejila gibanje in združevanje državljanov RS. Za mnoge študente se
je vsakodnevno življenje spremenilo že prej, saj so mnogi visokošolski zavodi študijske procese
ustavili oz. jih pričeli izvajati na daljavo, preostali pa so to storili s 16. marcem 2020.
S 16. marcem je Vlada RS tudi omejila bivanje v študentskih domovih, ob nekaterih izjemah.
Ukrep, kateremu smo nasprotovali iz mnogih razlogov. Prvič, v študentskih domovih je že takrat
bivalo zelo malo študentov, saj se je velika večina njih vrnila v kraj stalnega bivanja. Drugič,
študenti, ki so tam ostali, so za to imeli tehtne razloge, predvsem samoizolacija pred ogroženimi
skupinami (starejšimi in kroničnimi bolniki) doma, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v nekaterih
primerih gre za invalide, za katere je bolje poskrbljeno v študentskih domovih kot doma, itd.
Veseli nas, da so študentski domovi prepoznali raznolike situacije študentov, ki bivajo v domovih
in reševali situacije individualno, s tem pa pripomogli k omejevanju širjenja okužbe v družbi.

Ukrepi za omejevanje širjenja okužb pa so študente najbolj prizadeli zaradi izjemnega
upada ponudbe študentskega dela in posledično izgube prihodka študentov. Upad del v
turizmu, predvsem v Primorski regiji, je bil viden že nekaj tednov prej, s 16. marcem pa
ponudbe študentskega dela praktično ni več. Posredniki študentskega dela tako
poročajo, da je s tem tednom ponudba novih del od 70 do 90 % nižja kot pretekli teden.
Mnogi študenti se zanašajo na prihodke iz študentskega dela, ki so bili v letu 2019 trikrat
višji od sredstev, namenjenih za štipendije. Pri tem pa gre pogosto za socialno ogrožene
študente, ki si prihodke zagotavljajo zaradi prenizkih državnih štipendij, ali pa do njih niso
upravičeni prav zato, ker opravljajo študentsko delo.
Medtem ko je delavcem, ki delo opravljajo po pogodbi o zaposlitvi, omogočena uporaba
instituta plačanega čakanja na delo, so ti študenti čez noč ostali brez vira prihodka. Pri
tem pa ne morejo računati na odloge plačil za šolnine, najemnine za bivanje v
študentskem domu ali na trgu. Poleg tega v tem času ne deluje preostala ‘varnostna
mreža’ pravic, ki izhajajo iz statusa študenta: zdravstveno varstvo je trenutno zelo
omejeno, kot tudi bivanje v študentskih domovih, subvencioniran javni potniški promet
ustavljen, subvencionirana študentska prehrana deluje v zelo omejenem obsegu – preko
ponudnikov z dostavo. Teh je samo 8 odstotkov vseh; 38 od skupno 460 ponudnikov.

Zato Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ),
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Ministrstvu za infrastrukturo (MzI)
predlagamo sprejem ukrepov, ki bodo najbolj prizadetim študentom olajšali prehodno
obdobje, preden se življenje vrne v ustaljene tirnice.
1. MDDSZ študentom, ki imajo izpad dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja
študentskega dela, nameni nadomestilo za izpad dohodka iz študentskega dela.
Predlagamo, da se uvede mesečno nadomestilo za izpad dohodka v višini 60 % neto
prihodka študenta v zadnjih 6 mesecih pred razglasitvijo epidemije, preračunanega na
mesečno raven, vendar ne več kot 300 eurov mesečno.
2. MIZŠ vsem študentom, ki imajo pogodbe za bivanje v študentskih domovih, zagotovi
brezplačno bivanje v času razglašene epidemije.
3. MDDSZ ponudnikom subvencionirane študentske prehrane, ki sicer ne izvajajo
dostave na dom omogoči, da začnejo ponujati tudi to storitev. Na ta način se vsaj v
manjšem obsegu spodbudi gostinski sektor. Prav tako predlagamo, da se ukine 4 urno
obdobje med koriščenjem subvencij, s tem omogočimo naročanje večjega števila
obrokov naenkrat in manjšo izpostavljenost dostavljavcev različnim osebam. Prav tako
naj se razmisli o možnosti unovčevanja neporabljenih subvencij iz predpreteklih
mesecev.

4. MzI naj vsem študentom, ki so za mesec marec kupili subvencionirano vozovnico
omogoči brezplačno vozovnico za javni potniški promet za prvi mesec po zaključku
epidemije.
Vir: Študentska organizacija Slovenije

ODZIV ŠOS
NA
PREDLOG
VLADE RS

Študentska organizacija Slovenije, je podala odziv na predlog
vlade o zmanjšanju negativnih učinkov epidemije. »Predlog Vlade
Republike Slovenije o zmanjšanju negativnih učinkov epidemije
novega koronavirusa, o katerem bo Državni zbor odločal v
prihajajočem tednu, na Študentski organizaciji Slovenije
sprejemamo z mešanimi občutki.Zadovoljni in hvaležni smo, ker
nam je vlada končno namenila nekaj pomoči, a smo žal vseeno
mnenja, da gre pri ukrepu, ki predvideva enkrat nadomestilo v
višini 150 evrov za vse redne študente s stalnim prebivališčem v
Sloveniji, za naslavljanje problema na način, s katerim dejanske
krize študentov ne bomo rešili.

Menimo, da predlagana rešitev ni optimalna, ker:
-je znesek glede na povprečne stroške študenta v RS, ki znašajo približno 500
evrov mesečno, občutno prenizek,
-gre za enkratni (in ne mesečni) krizni dodatek, čeprav bo izjemen upad
študentskega dela trajal več mesecev,
-študentom, ki so morali delati zaradi šibkejšega socialnega ozadja ali nizkih
ostalih prihodkov, ne nadomesti izgube prihodkov (skoraj 50% študentov
navaja prihodke od dela kot glavni vir prihodka),
-izpušča izredne študente, čeprav so slednji tisti, ki imajo še višje stroške
študija, obenem pa niso nujno v delovnem razmerju, brezposelni ali
samozaposleni,
-izpušča študente, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, kljub temu, da so z
vsemi pravicami in obveznostmi izenačeni s študenti s stalnim prebivališčem v
RS,
-izpušča dijake in udeležence izobraževanja odraslih.

Pozitivno je, da smo bili s strani Vlade RS slišani in da študentom v času
epidemije ne bo potrebno plačevati študentskih domov. Predlagano rešitev o
enkratnem kriznem dodatku pa, kot že rečeno, vidimo kot precej pomanjkljivo
in jo bomo poskušali spremeniti tekom zakonodajnega postopka.Prav tako pa
ostajajo odprta vprašanja o subvencionirani študentski prehrani,
subvencioniranem prevozu in še nekaterih ostalih področjih študentskega
življenja, s katerimi se bomo spopadli v prihodnjih dneh.Verjamemo, da bomo
skupaj našli pozitivno rešitev za vse!« Vir: Facebook ŠOS
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JUTRIŠNJE PODNEBJE
Po industrijski revoluciji se je ozračje segrelo približno za 1° C. Po črnem scenariju se
bodo izpusti ogljika še naprej povečevali in temperatura bi se lahko do leta 2070 zvišala
za več kot 3° C. Toda to globalno povprečje ne odraža lokalnih sprememb, ki bodo
ponekod izrazite in jih bomo občutili kot ekstremne temperature, padavine ali sušo. S
kakšnim podnebjem lahko leta 2070 računajo mesta po svetu? Utegne se zgoditi, da
bodo nekatera imela podnebje, kakršnega danes ni nikjer na svetu.

SMRTONOSNA VROČINA
Leta 2070 bo imel Phoenix v Arizoni, kjer je že zdaj peklensko vroče, podobno podnebje,
kot ga ima danes Chowki Jamali v pakistanski puščavski provinci Beludžistan, ki jo pestijo
suša in visoke temperature. Tamkajšnji kmetje delovnik že zdaj prilagajajo kratkim
obdobjem znosne temperature v zgodnjih jutranjih urah (do leta 2070 se bodo ta
obdobja še skrajšala).

V zadnjem desetletju so v Phoenixu namerili 34 dnevnih vročinskih rekordov; vročinski
stres je v četrtih, kjer živijo ljudje z nižjimi dohodki, hujši kot v bogatejših četrtih, kjer
pogosto raste več dreves in imajo na voljo več rešitev za blaženje peklenske vročine. Leta
2070 bo v Phoenixu predvidoma več kot 182 dni s temperaturo, višjo od 35° C – to pa je
približno polovica leta. A nevzdržne vročine ne bodo trpeli le v krajih, ki že zdaj slovijo kot
vroči; današnja zmerno topla mesta, kjer infrastrukture za hlajenje sploh nimajo ali je
neznansko draga, bodo s težavo ohranjala primerno temperaturo za delo in bivanje
prebivalcev.

OGROŽENI JUG
Višje temperature povečujejo zdravstveno tveganje v vročem južnem in jugozahodnem
delu ZDA. To zlasti velja za revnejše prebivalce in ranljive skupine. Brez novih varovalnih
ukrepov – ali zmanjšanja izpustov – se lahko smrtnost zaradi vseh vzrokov občutno
poveča.

KAKO SE OHLADITI
Po napovedih se bo zaradi vse hujše vročine ter rasti prebivalstva in dohod-kov število
klimatskih naprav, ventila-torjev in razvlaževalnikov zraka v sta-novanjskih zgradbah po
vsem svetu podvojilo in preseglo osem milijard.
Pripravo prispevka je podprlo nepridobitno društvo National Geographic Society, ki si
prizadeva za varstvo naravnih virov.
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tudentski klub Kamnik
NAJPRIJAZNEJŠA SOBA V MESTU

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

