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UVODNIK
ZOPET JE TU MESEC MAJ, KI NAS S SVOJIMI
TOPLIMI POPOLDNEVI IN CVETOČIMI ROŽAMI
VABI VEN. V KRIZNIH ČASIH KAKOR SO LETI, VAS NA ŠTUDENTSKEM KLUBU
NAGOVARJAMO, DA OSTANETE DOMA IN
PREBIVALIŠČE ZAPUSTITE LE V NUJNIH
PRIMERIH. SEVEDA PA ŽELIMO, DA VSI
OSTANETE ZDRAVI TER SE NE DOLGOČASITE
PREVEČ. ZA NASVETE KAKO NAJ VAM DNEVI
MINEJO HITREJE, PA SI LE OGLEJTE NAŠ
INFORMATOR.
Urednici Dora Belavič in Ajda Kličić

MISEL MESECA

Ni res, da je samo eno sonce in da samo
ono greje. Sonc je na Zemlji in na nebu, da
jih nihče ne prešteje.
TONE PAVČEK

Kaj lahko počnem med
karanteno?

BEREM

PREDLOGI

Matična knjižnjica Kamnik je

Vsaj en popoln dan - Jennifer

znova odprla svoja vrata. Če

Niven

se ne morete odločiti kaj brati,

Kradljivka knjig - Markus

si poglejte nekaj predlogov, ki

Zusak

smo jih vam pripravili.

Lišček - Donna Tart

RIŠEM
Zopet

se

loti

risanja

ali

slikanja, kot v osnovni šoli.
Podoživi otroške spomine ali
pa prebudi svojo umetniško
dušo.

POSKUSIM NEKAJ ČISTO
NOVEGA
Zdaj

je

popoln

čas,

da

poiskusiš nekaj čisto novega,
kar si si vedno želel,
pa morda nisi našel časa.
Ideje: Joga, šivanje, kuhanje...

OBIŠČEM MUZEJE

KUHAM

Seveda ne čisto zares. A nekateri

Saj se spomniš tistega recepta,

muzeji, kjer zaradi zaprtosti

ki si si ga že dolgo časa nazaj

trenutno samevajo umetnine, so

označila, nato pa nikoli našla

se nedavno preselili na splet in

časa in volje, da bi ga

tako se virtualno lahko sprehodiš

pripravila? No, sedaj imaš

čez Van Goghov muzej v

možnost, da čas preživiš v

Amsterdamu, Guggenheim v

kuhinji

New Yorku in še mnoge druge!

OGLEJ SI DOBRO
SERIJO

OGLEJ SI DOBER FILM

Money Heist

Lady Bird

How To Get Away With Murder

Little Women

How I Met Your Mother

The Irishman

Lucifer

Miracle in cell number 7 (2019)

DOGODKI
Zaradi trenutih razmer v mesecu maju
nismo pripravili dogodkov, toda oglejte si
kaj vas pričakuje v prihodnjih mesecih

NOČNA 10ka 2020
– BLED!
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!

ŠKK UGODNOSTI
LENA VAS
SPEDENA
4. 5. se znova
odprejo kozmetični
saloni, ne zamudite
priložnosti in pridite
po kuponček

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.

ŠKIS

SVETOVNI DAN
ZDRAVJA 2020 –
LETO MEDICINSKIH
SESTER IN BABIC
7.4.2020

V letošnjem letu je svet dobil priložnost, da spozna in se zave, kako
pomembno je delo medicinskih sester, tehnikov in babic. Brez teh, ki za naše
zdravje vsak dan nesebično tvegajo svoje lastno, bi še težje prebrodili krizo,
ki jo je povzročil izbruh pandemije virusa COVID-19. Zato je letošnji
svetovni dan zdravja, ki ga beležimo 7. aprila, posvečen prav temu
zdravstvenemu kadru in prepoznavanju njegove pomembne vloge pri
zagotavljanju zdravja in blaženja posledic, ki jih prinaša bolezen. Brez
medicinskih delavcev bi bilo soočanje z virusom obsojeno na propad.Vloga
medicinskih sester – vsestranska pomoč pacientom Čeprav je njihova
primarna vloga skrb in podpora pacientom, ki se borijo z boleznijo, imajo
medicinske sestre še množico drugih nalog.

Da lahko pacientom lajšajo simptome bolezni in jim pomagajo pri zdravljenju,
morajo vseskozi opazovati pacientovo stanje in o možnih spremembah obvestiti
zdravnika, ki se skupaj z medicinskim osebjem dogovori o nadaljnjem zdravljenju
bolezni, saj so pri načrtovanju poteka zdravljenja vključeni vsi, ki skrbijo za
bolnika. Medicinske sestre imajo tudi zelo pomembno vlogo v komunikaciji, saj
morajo biti bolniki vseskozi dobro seznanjeni s svojim zdravstvenim stanjem in
imeti zagotovljeno čustveno podporo, brez katere bi bilo premagovanje težav
toliko težje. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO): Leto 2020 je mednarodno
leto medicinskih sester in babic Pomembnost zavedanja ključne vloge
medicinskih sester je tako velika, da se je Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) odločila, da zdravstvenim delavcem letos ne pripada le dan v aprilu,
temveč celotno leto. Leto 2020 so imenovali za leto medicinskih sester in babic z
željo opozoriti, da na svetu potrebujemo še vsaj 9 milijonov sester in babic, če
želimo do leta 2030 doseči univerzalno zdravstveno preskrbljenost.

V tem letu bodo WHO in ostale partnerske organizacije poskušale osvetliti
zahtevne pogoje, s katerimi se srečuje kader medicinskih sester, in poskušale
spodbuditi večje naložbe v medicinsko delovno silo. Pandemija virusa COVID-19 –
boj s kaosom Medtem ko je večina svetovnih držav sprostila mnogo ukrepov, ki se
borijo proti še vedno naraščajočemu številu primerov okužb z virusom SARS-CoV2, in je večina populacije primorana ostati doma, saj naj bi le tako lahko
zagotovili varnost sebi in drugim ter zmanjšali število novih okužb, nekateri
človeštvo rešujejo drugače. Poleg blagajničark živilskih trgovin, ki ne morejo
ostati doma, saj morajo ljudje kljub krizi imeti dostop do hrane, mnogih
tovarniških delavcev in ostalih, ki skrbijo, da se ekonomija ne poruši, v službe še
vedno hodijo medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, ki so ključnega
pomena v času razglašene pandemije, ki bolnišnice bremeni do zadnjih zmožnosti.
Vsekakor je njihovo delo častivredno do te mere, da so ljudje po svetu organizirali
izraz zahvale vsem delavcem v zdravstvu v obliki aplavza z balkonov in oken.
Upamo pa lahko, da bo njihov trud v teh težkih časih pripomogel k trajnemu
izboljšanju njihovega položaja tudi v času, ko bo svet lahko ponovno odprl svoja
vrata.

ŠOS

SPOROCILA IN
PREDLOGI STUDENTOV
GLEDE PREDLOGA
UKREPOV ZA OMILITEV
POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19
6.4.2020

Ljubljana, 6. april 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je
ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot
vodji skupine za pripravo ukrepov s področja sociale za omilitev
razmer ob ukrepih za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, ter Vladi
Republike Slovenije posredovala nabor ukrepov za izboljšanje
socialnega stanja študentov in drugih mladih v
izobraževanju.Ukrepe smo na ŠOS pripravili s pomočjo študentov, ki
so v preteklih tednih na ŠOS množično sporočali svoje osebne stiske
ter predloge za ureditev položaja. Predlogi ŠOS tako zajemajo
različne vidike študijskega življenja, ti pa so:

1. mesečno nadomestilo upravičencem do opravljanja začasnega in
občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela), ki so v
preteklih 12 mesecih opravljali študentsko delo,
2. razširitev izrednega dodatka (iz 4. odstavka 58. člena ZIUZEOP)
na vse študente, ki so upravičeni do socialnih pravic, ki izhajajo iz
statusa študenta ter njegovo mesečno izplačilo,
3. izenačitev pravic dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko
delo, z zaposlenimi z vidika kriznega dodatka za izpostavljenost,
še posebej v zdravstvu,
4. pomoč študentom, ki živijo v najemniških stanovanjih na trgu z
zamrznitvijo najemnin za čas trajanja epidemije ali podelitve
dodatka za študente, ki z najemno pogodbo izkažejo stroške
najema,

5. izredna dodatna pomoč študentskim družinam,
6.izredna dodatna pomoč študentom s posebnimi potrebami,
7.ukrepi s področja subvencionirane študentske prehrane,
8.vračilo stroškov ali podaljšanje veljavnosti vozovnice za
subvencionirani javni potniški promet (JPP) za dijake in študente, ki
so kupili letno vozovnico ali mesečno vozovnico za mesec marec.

NATIONAL GEOGRAPHIC SLOVENIJA

ZIVI PODZEMNI SVET
APRIL 2020

Z akademikom, ki je za svoje delo prejel številna priznanja, bi se
lahko pogovarjali o marsičem, a smo se omejili bolj ali manj na
speleobiologijo. Poleg živega podzemnega sveta zahodnega
Balkana je raziskoval tudi v ZDA, Keniji, Tuniziji, na Šrilanki,
Kitajskem … A kot pravi, podzemno živalstvo ni nikjer na svetu
tako pestro kot v dinarskem svetu.

Razložili ste biogeografski vzorec dinarskega podzemnega
živalstva. Kaj to pomeni?
Za dinarsko območje je značilno predvsem, da podzemne vrste
večinoma niso vezane na posamezne sedanje rečne sisteme, kot
smo mislili včasih in kot je značilno za površinske živali.
Podzemne vrste so vezane na rečne sisteme geološke preteklosti.
Ohranile so nekdanjo razširjenost, ne glede na to, da danes
nekatere reke z dela območja, ki ga poseljujejo, odtekajo v eno
smer, druge pa v drugo. Lahko tudi v drugo morje.

Ugotovili smo še, da se pri nekaterih skupinah vrst pojavljajo zelo
značilni vzorci razširjenosti. Konkretno, človeška ribica, jamski
cevkar pa nekatere vrste ali skupine rakcev in polžkov so
razširjene holodinarsko – živijo na območju, ki sega od črnogorske
meje do ustja Soče. Drugi vzorci razširjenosti so “delno dinarski”:
jugovzhodno merodinarski, severozahodno merodinarski pa
paralitoralni, vzdolž večjega dela dinarske obale. To so le najbolj
tipični vzorci razširjenosti.

Raziskovali ste tudi obalne jame ob Jadranskem morju, v katerih
je somornica, mešanica sladke in slane vode. Kaj ste ugotovili?
To so bile prve raziskave ekologije obmorskih ali anhihalinih jam,
kot jim strokovno pravimo. Z njimi smo se začeli ukvarjati v 60.
letih. Pred tem so preučevali le sestavo favne v jamah, niso pa se
ukvarjali z ekološkimi razmerami v njih. S celine priteka v te
jamske sisteme sladka voda in v njih naleti na slano vodo, ki se
vriva iz morja. Sladka in slana voda se mešata v plasteh. Morska
je spodaj, sladka, ki je lažja, zgoraj, vmes so somorne plasti.
Zaradi te slanostne slojevitosti vode je slojevito tudi siceršnje
okolje, tu mislim na primer količino raztopljenega kisika in
temperaturo.

Zaradi te slanostne slojevitosti vode je slojevito tudi siceršnje
okolje, tu mislim na primer količino raztopljenega kisika in
temperaturo. Zato so med vodo, ki je na površju ali malo pod njim,
in tisto, ki je pri dnu, velike razlike v slanosti, vsebnosti kisika,
temperaturi … in živalstvu. To je za raziskovanje zelo koristno,
saj je omogočilo nekatere sklepe v zvezi z razvojem jamske favne.
Ugotovili smo tudi, da so nekatere jamske živali skoraj
neobčutljive za slabo prezračenost vode – živijo lahko celo v
takšni, kjer kisika skorajda ni ali ga je res malo. To je povezano z
njihovo zelo počasno presnovo; vsi fiziološki procesi v telesu
jamskih živali potekajo izjemno počasi, zato je poraba kisika
manjša in s tem je manjša tudi občutljivost za pomanjkanje tega.

Prvi ste sistematično opisali črnega močerila, sredi 80. let
prejšnjega stoletja odkrito podvrsto človeške ribice, ki po doslej
znanih podatkih živi le na majhnem območju (velikem nekaj
kvadratnih kilometrov) v Beli krajini. Vas je to odkritje
presenetilo?
Zelo! Šlo je za odkritje površinskemu predniku močerila podobne
živali, po tem ko smo belega močerila poznali že nekaj stoletij.
Navadno je ravno nasprotno. Belega močerila je že v 18. stoletju
opisal Dunajčan Joseph Laurenti; že v tistem času se je z njim
ukvarjalo tudi nekaj “kranjskih” naravoslovcev, več kot 200 let
pozneje pa je bila odkrita črna podvrsta!

Črnega močerila ste latinsko poimenovali Proteus anguinus
parkelj, ker vas je s temnim telesom in rdečimi škrgami spominjal
na parklje, kakršne so nekoč v Ljubljani prodajali za Miklavža.
Kakšne so, poleg očitne drugačne obarvanosti, razlike med belim
in črnim močerilom?
Pri črnem močerilu ni nobenih znakov troglomorfije – morfoloških
sprememb, ki jih povzroča prilagajanje na podzem no okolje. Črni
ima drugače oblikova no lobanjo, ohranil je oči in ima krajše noge,
pa tudi razmerje med dolžino repa in trupa je drugačno; trup je pri
črnem sorazmerno krajši. Poleg vidnih, oblikovnih, so še
vedenjske razlike.

SLEDITE NAM NA DRUŽABNIH
OMREŽJIH

FACEBOOK

SNAPCHAT

INSTAGRAM

ŠTUDENTSKI KLUB
KAMNIK
NAJPRIJAZNEJŠA SOBA V MESTU
Naslov
Šutna 54, 1241 Kamnik

Delovni čas
ponedeljek in petek: 10. 00 - 15. 00
torek in četrtek: 15. 00 - 20. 00
sreda, vikend & prazniki: zaprto

Telefonska številka
041/ 753 - 572

