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2016

KTŠJEVO VALENTINOVO

DOGAJANJE

FEBRUAR

Na večer 12.2.2016, smo Klub tržiških študentov organizirali Valentinov Party v Casi Latina v Tržiču. Ta večer je bil
namenjen sprostitvi in zabavi.
Uvod v zabavo je bila pijača dobrodošlice, Kriške destilarne Krucefix, ki sta jo dva člana upravnega odbora KTŠ
prijazno delila med vse udeležence. Med tem, pa je z ritmi večera že
pričel DJ JOSH SOMEN, ki je cel večer skrbel, da se zabava
ni ustavila.
Seveda pa je bil na zabavi prisoten
tudi naš fotograf.
Ob koncu zabave smo bili KTŠ-jevci
zadovoljni nad uspešnostjo
dogodka, zabavo pa so
pohvalili tudi vsi, ki so se dogodka
udeležili in tisti, ki so kakorkoli pomagali
in sodelovali, da je dogodek nemoteno
potekal od začetka do konca. Vsem tem,
smo se KTŠ-jevci zahvalil za sodelovanje.

2016

SMUČANJE V VAL THORENSU

DOGAJANJE

MAREC

Vsakoletna odprava v mesecu marcu je že tradicionalna. Po dve letni izbiri smučišča v Tignesu smo se letos
odpravili na največje smučišče v Evropi, v tri doline.
V soboto 12.3.2016 nas je avtobus v zgodnjih jutranjih urah odpeljal v francoski Val Thorens. V Francijo smo prispeli
v večernih urah in se namestili po apartmajih. Imeli smo odlično vreme za 6 dnevno smuko. V večernih urah so
nam vodiči iz turistične agencije Skifun pripravili večerna srečanja, spoznavne žurke in nepozabne zabave.
V Slovenijo smo se vrnili v soboto 19.3.2016.

2016

NINA PUŠLAR #malodrugače

DOGAJANJE

MAREC

Na večer 26.3.2016, smo Klub Tržiških študentov organizirali koncert Nine Pušlar v kulturnem domu v Tržiču.
Ninini koncerti #malodrugače se razlikujejo od drugih ravno v tem, da so v majhnih dvoranah, ki pričarajo bolj
intimno in preprosto vzdušje. Vse pesmi so tudi v akustični izvedbi.
Ob koncu koncerta smo bili KTŠ-jevci zadovoljni nad uspešnostjo koncerta. Čeprav dvorana ni bila popolnoma
razprodana je bilo vzdušje vrhunsko. S tem se je strinjala tudi Nina Pušlar in povabila vse udeležence koncerta na
druženje v kavarno Pekorino, tako je dala priložnost vsem, ki so jo želeli spoznati in se z njo fotografirati.

APRIL

2016

VEČER IMPRO KOMEDIJE

DOGAJANJE

Ker se april začne s dnevom humorja smo v mesecu aprilu v goste povabili štiri mojstre improvizirane komedije:
Rok Bohinc, Sašo Stare, Nejc Šmit in Dino Kapetanovič.
GLEDALIŠKA IMPROVIZACIJA (impro) je oblika komedije, kjer se igralci na oder podajo brez scenarija in s pomočjo
predlogov gledalcev, pred njihovimi očmi ustvarijo komične igrane prizore.
Vsi, ki nismo bili prepričani ali lahko človek dejansko umre od smeha ali ne, smo imeli priložnost, da smo to v živo
preverili. V petek 22.4. 2016 so nas v CASA Latina Sas Bar komično poskušali ubiti improvizatorji.
Predstava je interaktivna in nastaja pred očmi in s pomočjo publike.
Gledalci s svojimi željami vplivajo na potek predstave
in tako je vsaka upodobitev predstave unikatna!
Doživeli smo dozo kulturnega humorja,
ki je poskrbela da so nas ustavili policaji,
ker smo se cudno smehljali brez razloga
na poti domov.

2016

ŠKISOVA TRŽNICA

DOGAJANJE

MAJ

Kot že vsako leto, smo se tudi letos tržiški študentje 5.maja udeležili tradicionalne Škisove tržnice,
ki pa je prvič potekala na novi lokaciji in sicer v parku Kardeljeve ploščadi pri Bežigradu.
Na tržnici se je zbralo okoli 60 klubov iz cele Slovenije,
kjer smo predstavili svojo občino in lokalne dobrote.
Letošnja Škisova tržnica je imela tudi poseben dobrodelni pridih,
saj so organizatorji del izbranih sredstev od prodaje vstopnic namenili Botrstvu Slovenije.
Letos smo tržičani študentov nudili domače limonce,
za hrano pa je poskrbela tržiška pekarna Doni, ki je spekla odlične slanike, krofe in rogličke.
Sama prireditev se je začela ob 11.30 uri, ko so na prireditveni prostor spustili prve radovedneže.
Po parku je potekal sprevod vseh klubov pod vodstvom mažoretk, vodje zveze Škis in županov vsake regije.
Skozi celoten dan je za glasbeno spremljavo skrbel Dj,
v popoldanskih urah pa so na veliki oder prišle
že prve skupine. Za glasbeno zabavo so poskrbeli
legendarna skupina Leteči odredi, skupina Big foot mama,
Čuki, Društvo mrtvih penikov ter številni drugi.
Na drugi strani prireditvenega prostora pa s
o obiskovalcezabavali Dj-ji z elektronsko glasbo.
Naša ekipa se je ob hrani, pijači in glasbi
neizmerno zabavala, zato že nestrpno
pričakujemo naslednjo Škisovo tržnico!

2016

MAVRIČNI KŠAJT ŠUNDER

DOGAJANJE

MAJ

Po eno-letnem premoru smo se odločili, da obudimo tradicionalni Kšajt šunder. Prav tako pa smo želeli
nadaljevati lansko tradicijo KTŠjevega oviratlona. Za pomoč pri oviratlonu smo poklicali Katarino Malovrh,
ki je že prejšnje leto organizirala Mavrični oviratlon in ji je odlično uspel, zato smo bili mnenja, da bomo
s skupnimi močmi še boljši in privabili še več tekačev, seveda pa bi se kasneje vsi skupaj zabavali na
koncertih Kšjat Šundra. Dogodek se je zgodil v petek, 27. maja 2016 pred tržiško osnovno šolo.
Za nastopajoče smo letos izbrali Dan D, Red Hot Chili Peppers tribute band iz Srbije ter
našo lokalno skupino Enjoy Your Privacy.

2016

ČASTIM 1/2 LITRA

DOGAJANJE

OKTOBER

V novem študijskem letu smo se odločili poskrbeti naprej za nekaj dobrodelnosti.
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) s svojimi organizacijskimi oblikami že tradicionalno
izvaja vseslovenski projekt, študentsko krvodajalsko akcijo “Častim pol litra!”.
Projekt je bil prvotno zasnovan kot vseslovenski študentski krvodajalski teden,
a je kmalu prerasel ta okvir in posamezne akcije so se izvajale čez ves mesec.
Letos smo se akciji prudružili tudi tržiški študentje. Vsi zainteresirani so lahko kri darovali 17. in 18. okrobra
v prostorih Sokolnice v Tržiču.

2016

TRADICIONALNO BRUCOVANJE

DOGAJANJE

OKTOBER

Z mesecem oktobrom pa je ponovno čas za naše tradicionalno brucovanje. Na večer 21.10.2016, smo
Klub tržiških študentov organizirali Brucovanje v Casi Latina v Tržiču. Letošnja novost pa je bila,
da je za dobro vzdušje poleg DJ-ja skrbela še skupina Las Cuerdas.
Uvod v zabavo je bila pijača dobrodošlice, ki smo jo letos pripravi člani KTŠja kar sami. Imenuje se kamikaza,
skrivnosti mešanja pa vam ne izdamo, saj se morate o njeni okustnosti prepričati sami, na naših zabavah.
Vsi naši novi člani in pa tudi stari, kateri so s potrdilom o vpisu podalšali članstvo, so na vhodu prejeli tudi
praktično presenečenje - KTŠ beležko in kemični svinčnik. Na zabavi ni manjkal tudi tradicionalni Beerpong.
Po dolgi noči smo bili KTŠ-jevci zadovoljni z izvedbo in uspešnostjo dogodka in se že veselimo
našega brucovanja naslednje leto.

2016

VLADO KRESLIN

DOGAJANJE

NOVEMBER

Mesec november smo želeli spet malo bolj kulturno obarvati, zato smo tokrat v goste povabili Vladota Kreslina.
Na večer 19. november, je v kulturnem domu Tržič potekal koncert, ki ga je Kreslin poimenoval
Pojezije z Vladom Kreslinom, saj je temeljij na zgodbah in pesmih in njegovega pesnega dnevnika.
Nad odzivom ljudi smo bili presenečenje in navdušeni, saj se je zgodili prvič v zgodovini našega mandata,
da je bil koncert razprodan že v predprodaji.
Vlado Kreslin je poskrbel za čudovit večer in zadovoljil ter celo presegel pričakovanja publike.
Ker je bilo naudušenje veliko, že delamo in razmišljamo katerega glasbenika bomo gostili v prihodnje.
Če imate vi kakšne želje in predloge, jih bomo veselo sprejeli in upoštevali, saj stremimo h temu, da bi zadovolili
želje naših članov in tudi drugih tržičanov.

2016

INDIJA

DOGAJANJE

DECEMBER

Mesec december smo začeli s potopisnim predavanjem o topli Indiji. V sodeluvanju s kavarno Pekorino,
smo 3. decembra ob 19. uri izpeljali dogodek. Predavanje je vodil naš študent Gašper Markun iz Tržiča.
Naši študentje so ob pijači uživali v predavanju in z zanimanjem poslušali o življenju v Indiji ter popotniške
zgodbe Gašperja.

2016

PALETA PACKARIJ

DOGAJANJE

DECEMBER

V mesecu decembru smo ogranizirali dve zaporedni ustvarjalni delavnici z naslovom Paleta packarij.
Na prvi delavnici, ki je potekala 9. decembra smo v prostorih kluba ustvarjali škatlice za darila, katere pa smo
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Darilo je vsebovalo nekaj božičnih sladkarij ter KTŠjevo skrivno sporočilo. Naši člani so bili presenečenj zelo veseli.
Druga delavnica pa je potekala 15. decembra, prav tako ob 18h in prav tako v naših prostorih.
Tokrat pa smo ustvarjali voščilnice, katere smo poslali vsem našim poslovnim partnerjem in vsem,
ki so nam v letu 2016 kakorkoli pomagali pri katerem od naših projektov.

AIDS
AIDS (sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti) je končna faza okužbe s HIV (virus človekove zmanjšane
odpornosti). HIV napada celice imunskega sistema in počasi slabi obrambno sposobnost telesa. Posledica tega je
oslabljen imunski sistem, zato se poveča dovzetnost za različne okužbe in rakova obolenja.
Vsak dan se s HIV okuži okoli 16.000 ljudi; med njimi je najmanj 7000 mladih med 10. In 24. Letom starosti,
kar pomeni, da se vsako minuto okuži 5 mladih ljudi. Po ocenah strokovnjakov je v svetu s HIV okuženih
približno 40 milijon oseb. Število okuženih s HIV v Sloveniji narašča. Po zadnjih podatkih je s HIV okužena
manj kot ena oseba na 1000 prebivalcev. Okužena (seropozitivna) oseba največkrat več let nima nobenih
bolezenskih težav, čeprav prenaša virus. AIDS je končna razvojna stopnja okužbe s HIV.
AIDS ni samo problem okuženih in bolnih, ampak je svetovni globalni problem, ki se lahko dotakne vsakogar
izmed nas in predstavlja grožnjo za milijone ljudi po svetu.
Na Klubu Tržiških študentov se zavedamo kako pomembna je varna spolnost, zato imamo naše sklede
dobrodošlice vselej napolnene s kondomi.
Vzameš jih lahko vsak torek in petek od 18.00 do 20.00 na uradnih urah.

POKOJNINSKA DOBA ŠTUDENTOV
V zadnjem casu se je v javnosti ponovno pojavila polemika glede belezenja pokojninske dobe mladih,
ki opravljajo zacas- no in obcasno delo dijakov in studentov. Tako je npr. poslanec SDS Franc Breznik na Vlado RS
naslovil pisno poslansko vprasanje v zvezi s studentskim delom, kjer trdi, da “studenti, kljub temu da
si vplacujejo prispevke za PIZ, nimajo vpisane delovne dobe.”
Glede nejasnosti in zavajanj, so na SOS podali izjavo in se enkrat pojasnili:
Osnova za izracun pokojninske dobe (in ne delovne dobe, kot to trdi poslanec, saj ne gre za delovno razmerje)
so placila oz. prihodki dijakov in studentov na letni ravni (za celotno preteklo leto!).
Pokojninska doba pa je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- vanju (ZPIZ-2) vezana na
povprecno mesecno placo v RS v preteklem letu. To pomeni, da mora biti za tocen izracun pokojninske dobe
znan letni zasluzek dijakov in studentov, kar ne more biti znano pred koncem tekocega leta, zaradi obdelave
podatkov, ki jih zavodu sporoca Financna uprava Republike Slo- venije (FURS), pa seveda z nekaj mesecno
zamudo. Prav tako mora Statisticni urad Republike Slovenije (SURS) najprej izracunati in sporociti povprecno
letno placo za preteklo leto (ki je osnova za izracun), kar prav tako stori z zamikom (npr. sredi meseca februarja).
Zaradi prilagajanj informacijskega sistema novi zakonodaji je zavod imel tudi tezave pri vpisovanju podatkov v
Portal Moj eZpiz. Kar pa ne pomeni, da ti podatki niso zabelezeni in dostopni zavarovancem!
Podatke v vsakem primeru belezi FURS, ze zaradi dohod- nine. Prav tako lahko mladi individualno pridobobimo
informacije na podlagi poizvedbe na zavodu.
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