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Uvodnik

Živjo!
No pa smo dočakali konec karantene. Vsi smo že komaj
čakali, da se zopet lahko srečamo v živo na kavi, kosilu...
Tudi naš klub je odprl vrata in obratuje po starem. Počasi v
ponudbo prihajajo stare in nove ugodnosti, ki so opisane v
Informatorju. Aktivisti s polno glavo novih in svežih idej za
vas pripravljamo nove dogodke. Za še več novic nas
spremljajte tudi na našem facebook profilu Študentski klub
Kamnik, kjer boste obveščeni o vseh novostih.
V upanju, da ste zdravi in da se kmalu vidimo, vas
pozdravljamo!
Urednici Ajda Kličić in Dora Belavič

Misel meseca

Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o
prihodnosti, osredotoči se na sedanji
trenutek.
- Buda

Dogodki v juniju
25 VRHOV ZA 25 LET
- Na klubu prevzami
planinski dnevnik (1 e)
- do konca jeseni osvoji 25
vrhov nad 500 m in zbiraj
žige
- poteguj se za lepe nagrade

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!

itsondogu entropŠ

Liza Kregar - Funkcionalni
trening za ženske

Športna vadba Feniks

ŠKK prehrana
Picerija Skok
Vratarnica - Mojčine dobrote

Ostale ugodnosti
Lena
vas
spedena

PD
Kamnik

Knjižnica
F. B.
Kamnik

Brezplačne storitve
Barvno tiskanje in vezava
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.

Izposoja iger
Activity
Takenoko
Dobble
Zombie run
Risk
Jenga
Jungle Speed
Tik-Tak Buum
Vprašanje velikosti
Spletke
Tarok
Naseljenci
Make 'n' Break in še mnoge druge

Študentsko
delo – stanje
in poletno
delo

KAKŠNO JE BILO STANJE V ČASU EPIDEMIJE?
Na začetku je bil tudi pri študentih prisoten strah opravljati dela, pri katerih si v
neposrednem stiku z ljudmi. Nekaterim tudi starši niso dovolili, da bi šli delat zaradi
izpostavljenosti. Zaradi zapiranja velikega dela gospodarstva je ponudba del padla
praktično čez noč. Od 2.500 del, ki so jih na e-Študentskem servisu imeli objavljenih
pred karanteno, je v dobrem tednu ponudba padla na 400. Še vedno pa je večina
študentov zadržala delo v podjetjih, kjer so delo že opravljali. Določena podjetja, v
katerih je bilo to možno, so tudi študentom organizirala delo od doma. Iskali so
študente, ki so pomagali pri varstvu otrok, dostavi živil ranljivejšim skupinam, večje
povpraševanje je bilo pri trgovcih. Kasneje se je pojavila tudi potreba po pomoči v
kmetijstvu zaradi izpada tujih delavcev, ki so v preteklosti opravljali tovrstna
dela. Precej je v tem času poskočila tudi ponudba del v trgovinah in del, povezanih s
programiranjem, digitalizacijo ter dostavo.

KAKŠNA JE PONUDBA DEL SEDAJ?
Ponudba del se je z rahljanjem vladnih ukrepov začela zviševati, zato je iz tedna v
teden večja. Trenutno je na voljo okoli 1000 del. Dela, ki jih delodajalci nudijo, so
povezana z odpravo ukrepov, zato je trenutno več ponudbe za delo v gostinstvu, še
vedno v trgovinah, za razvoz hrane, pa tudi ostalih del, kot npr. delo v klicnih centrih,
administraciji, del za računalnikom. Največ študentov trenutno opravlja fizična dela,
dela v prodaji ter administrativna dela.
KAKŠNE SO URNE POSTAVKE?
Urne postavke so se dvignile za okoli 10 %, povprečna urna postavka je
trenutno malo nad 6 eur bruto. Najbolje so plačana dela, pri katerih se zahtevajo
predhodne izkušnje in znanja, pridobljena s šolanjem oz. opravljanjem takšnega
dela v preteklosti. Ko govorimo o boljših urnih postavkah, so mišljeni zneski nad 6,5
eur bruto pa vse do 13 eur bruto na uro. Po minimalni urni postavki, ki je 5,4 eur
bruto, so plačana enostavna dela, ki se jih je možno hitro priučiti.

KAKŠNE SO RAZLIKE V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM LANI?
Lansko leto tak čas so imeli objavljenih okoli 3.500 del. Kljub temu, da ponudba
trenutno narašča, je težko oz. praktično nemogoče pričakovati, da bo ponudba
takšna kot lansko leto. Manj bo možno izbirati, še vedno pa se bo dalo najti delo, s
katerim si mladi zaslužijo lastni dohodek ter pridobijo delovne izkušnje. Mladim
svetujejo, da se glede možnosti opravljanja dela pozanimajo tudi pri svojih starših,
prijateljih in znancih, saj vsa dela niso vedno objavljena.
KAKŠNA DELA MLADI NAJRAJE IZBEREJO?
Da jim bo delo ustrezalo, so najbolj pomembni naslednji kriteriji: bližina delovnega
mesta, plačilo in vrsta dela.
KOLIKO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV DELA V POLETNIH MESECIH?
70 % vseh, ki delajo preko študentskega servisa, opravlja dela v poletnem času.
KDAJ MLADI LAHKO ZAČNEJO DELATI?
Dijaki imajo priložnost pridobiti prve delovne izkušnje po dopolnjenem 15. letu. Po
naših statistikah jih večina dela pri 19. letih, v povprečju zaslužijo 180 eur na mesec.

NA KAJ MLADI NE SMEJO POZABITI IN KAJ SE JE DOBRO DOGOVORITI PRED
ZAČETKOM DELA?
Pred začetkom dela je treba dvigniti napotnico, saj gre v nasprotnem primeru za
delo na črno. Napotnico lahko enostavno naročijo kar preko spleta. Svetujemo, da
se pred začetkom dela s podjetjem natančno dogovorijo tudi o pogojih dela: o
plačilu (plačilo za delo, uvajanje, obračunavanje stimulativnega dela, inventurni
manko …),trajanju dela,zahtevah, dodatnih pogojih, internih pravilih v podjetju,roku,
v katerem lahko pričakuješ plačilo. Jasen in natančen dogovor pred začetkom dela je
nujno potreben, da med samim delom ali po njegovem zaključku ne pride do
nesoglasij in nesporazumov.
KAKŠNE SO OBVEZNOSTI DELODAJALCA DO MLADIH?
Podjetja so tista, ki mladim dajejo možnost nabiranja izkušenj, zato jim svetujemo,
da: sporočijo kandidatom, če so jih izbrali za delo ali ne,se pred pričetkom dela s
kandidati dogovorijo o vseh podrobnostih (plačilu, trajanju dela, dodatnih zahtevah,
roku, v katerem lahko pričakujejo plačilo),pravočasno sporočijo, če dijakov/
študentov za pomoč več ne rabijo,pravočasno oddajo seznam delovnih ur in za
opravljeno delo plačajo dogovorjeni znesek.

KAKŠNE SO OBVEZNOSTI MLADIH DO DELODAJALCEV? Da dijaki in študenti nabirajo
delovne izkušnje, je super, saj so s tem bolj samostojni in hitreje in bolje pripravljeni
za vstop na trg delovne sile. Pri opravljanju dela pa jim svetujemo, da: k delu
pristopijo vestno in odgovorno,pokažejo zainteresiranost,pridejo na delo
pravočasno, saj delodajalec računa na njihovo pomoč inv primeru, da na delo ne
morejo priti, o tem pravočasno obvestijo delodajalca. Vir: e-Študentski servis

ŠOS z organizacijskimi
oblikami ŠOS objavlja
razpis za denarno pomoč
študentom zaradi posledic
ukrepov proti širjenju
COVID-19

Ljubljana, 29. april 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in organizacijske
oblike ŠOS v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar objavljajo poziv za dodelitev
nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa.Namen poziva je reševanje
trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa
in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov
(študentskega dela).Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem,
ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem
prispevati k izboljšanju socialnega položaja študentov v stiski.Predmet poziva je
dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini
150,00 €. Sredstva za denarno pomoč na pozivu so pridobljena iz naslova
Študentske organizacije Slovenije, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze na
Primorskem in študentskih organizacij lokalnih skupnosti, ki so k zbiranju sredstev
pozvale tudi druge pravne osebe in državljane Republike Slovenije. Ta sredstva se
zbirajo na računu Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, ki s svojim
znanjem in izkušnjami sodeluje pri izvedbi poziva.

Organizacijske oblike ŠOS so za izvedbo tega poziva namenile sredstva v višini
najmanj 25.000,00 €.Naslovnik poziva je Študentska organizacija Slovenije, ki pri
izvedbi poziva sodeluje s Fundacijo Študentski tolar in zgoraj omenjenimi
študentskimi organizacijami univerz ter študentskimi organizacijami lokalnih
skupnosti.Dopolnitev Poziva: 6. maja so bile dodane naslednje spremembe
Poziva:med upravičence se upoštevajo tudi študenti višješolskih programov (stran
2);izbriše se zahteva po podpisanem in/ali ožigosanem izvodu bančnih izpiskov
(stran 3);podaljša se rok za oddajo prijave na Poziv do 19. maja 2020 (stran
5).Celotno besedilo dopolnjenega poziva in prijavni obrazec sta na voljo na spodnjih
povezavah.Prijavljeni bodo predvidoma obveščeni do 30. junija 2020.Besedilo
razpisa

CESARSKI
PINGVINI

V DALJAVI SE NAJPREJ POJAVI ČRNA PIKA. PRIDRUŽI SE JI ŠE VEČ PIK IN ZLIJEJO SE V
VIJUGAVO ČRTO NA SVEŽE ZASNEŽENEM LEDU.“Potem nenadoma zaslišiš prve
klice,” je pripovedoval fotograf Stefan Christmann. Tisti hip je vedel, kaj se dogaja:
“Vau. Ptice se vračajo.” V zalivu Atka na Zemlji kraljice Maud na Antarktiki, 4325
kilometrov jugozahodno od južne konice Afrike, se je poslavljal marec. Christmann
je čakal že več kot dva meseca, da bi se cesarski pingvini – največji med vsemi
pingvini, visoki so približno meter in tehtajo do 41 kilogramov – vrnili s
prehranjevanja na odprtem morju.
Že drugič je nameraval zimo prebiti v zalivu Atka s kolonijo, ki šteje približno 10.000
pingvinov. Tam je prezimil pred petimi leti, tokrat se je vrnil, da bi končal
dokumentiranje življenjskega kroga pingvinov, kar je doslej uspelo le redkim
naravoslovnim fotografom (če sploh kateremu).

Zaradi temperature, ki se spusti vsaj 45° C pod ledišče, in oglušujočih viharjev, med
katerimi se vidljivost zmanjša na manj kot meter, antarktične zime niso za občutljive
duše – zlasti to velja za julij in avgust, ki sta najhladnejša meseca. “Resnici na ljubo se
čez nekaj časa kar privadiš,” je navrgel Christmann. A cesarski pingvini se ne bodo
zlahka privadili zmanjševanju obsega – in morda izginjanju – morskega ledu, ki jim
zagotavlja stabilno gnezdilno podlago in izhodišče za lov v okoliških vodah. Čeprav
so odrasli cesarski pingvini vrhunski plavalci, morajo v 54 kolonijah na obodu
Antarktike – približno 256.500 gnezdečih parov – vzgajati mladiče zunaj vode na
morskem ledu, preden se ta spomladi stali.
Obseg antarktičnega morskega ledu se iz leta v leto zelo spreminja, toda pred
petimi leti se je nenadoma občutno skrčil. Sodeč po izsledkih raziskave, ki so bili lani
objavljeni v zborniku Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States, je leta 2017 dosegel najmanjši obseg. Zdaj se počasi spet obnavlja, vendar je
njegov obseg še vedno pod dolgoletnim povprečjem, podnebni modeli pa
napovedujejo, da se bo do konca stoletja občutno skrčil, če se na podnebne
spremembe ne bomo odzvali odločneje.

“Če se bo segrevanje nadaljevalo kot doslej, so cesarski pingvini bržkone obsojeni
na izumrtje,” pravi biologinja Stéphanie Jenouvrier, ki na Oceanografskem inštitutu
Woods Hole v Massachusettsu preučuje morske ptice. Raziskave njene skupine
kažejo, da bo do leta 2100 izginilo 80 odstotkov kolonij cesarskih pingvinov, če ne
bomo omejili izpustov ogljikovega dioksida v ozračje. To pomeni, da za preživetje
vrste ne ostaja veliko upanja. Povprečna temperatura po vsem svetu se bo do takrat
predvidoma zvišala za 3–5° C. Če bi nam uspelo, da se temperatura ne bi zvišala za
več kot 1,5° C, pravi Jenouvrierova, bi bilo morda izgubljenih skoraj 20 odstotkov
kolonij, rahlo pa bi se povečale populacije v Rossovem in Weddllovem morju, saj bi ti
postali zatočišči cesarskih pingvinov, ker so tam razmere ugodnejše in je več
morskega ledu.

Študentski klub Kamnik
Najprijaznejša soba v mestu
URADNE URE:
Ponedeljek: 10.00 – 15.00
Torek: 15.00 – 20.00
Četrtek: 15.00 – 20.00
Petek: 10.00 – 15.00
Sreda, sobota, nedelja in prazniki zaprto.

KONTAKT IN LOKACIJA:
Študentski klub Kamnik
Šutna 54, 1240 Kamnik
041 753 572 | info@skk.si

