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ŠKLABova publikacija

KAJ JE ŠKLAB?
ŠKLAB – klub zasavskih študentov je organizacija, ki jo sestavlja ekipa prostovoljcev – aktivistov, ki
skozi celo leto skrbi za organizacijo in izvedbo najrazličnejših projektov. Koncerti, izleti, smučanja,
turnirji, delavnice, izobraževanja, tematske zabave … za vsakogar se najde nekaj! Prioritetno delujemo
za študente in dijake, vendar so na naše projekte vabljeni vsi. Več informacij o naših dogodkih vsakdo
pridobi preko SMS obveščanj, po elektronski pošti, na naših Facebook straneh (facebook.com/

SUBVENCIJE


KINO ZAGORJE 1€



KINO TRBOVLJE 2,5€



S TINO V TUJINO 5%



KONCERTI.NET 5%



BREZBLAČNO KOPIRANJE



CENEJŠI DOGODKI TER IZLETI
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SKUPŠČINA 12.10.2018
Šklab klub zasavskih študentov je imel
12.10.2018 28. redno skupščino, ki se jo je udeležilo 16 volilnih upravičencev.
Zbran je bil nov upravni odbor in sicer v naslednji sestavi
Predsednica kluba : Tina Meh
Sekretar: Janez Medvešek
Vodja programa: Matic Rogan

Član UO : Simon Aleksič
Predsednik dijakov: Til Šiles

ŠKLABov dobrodelni koncert 13.10.2018
Šklab klub zasavskih študentov je
Nastopili so lokalna skupina Hard
13.10.2018 organiziral Šklabov doDivision ter Help! A Beatles Tribute
brodelni concert v sodelovanju z
Mladinskim centrom Zaogrje ter
fundacija Svečka, kjer smo zbirali
sredstva za pomoč potrebnim zagorSkupaj smo zbrali 300€,
janom. Vsa sredstva smo predali
Ki
smo
jih namenili projektu Manj
društvu Manj svečk za manj gorobov,
svečk za manj grobov
ki so prav tako 1. novembra zbirali
sredstva na pokopališčih po Sloveniji

Častim 1/2 litra Zagorje ob Savi
V sodelovanju s Študentska organizacija Slovenije - ŠOS ter Zveza
ŠKIS smo v mesecu oktobru pripravili, že vsem dobro znano, Krvodajalsko akcijo oktobra (Častim pol
litra). Ker se zavedamo, kako
pomembne so redne zaloge krvi
smo se udeležili akcije.

KDO LAHKO DARUJE KRI
Kri lahko daruje vsaka oseba:
med 18. in 65. letom starosti,
ki tehta več kot 50 kg oz. je njen volumen krvi, izračunan na podlagi telesne
višine in telesne mase, več kot 3500
ml, (Izračun)
ki je dobrega zdravja in počutja,
ki ima vrednosti hemoglobina 135 g/l
(moški) in 125 g/l (ženske).
Moški lahko kri darujejo na vsake 3
mesece,
ženske pa na vsake 4 mesece.
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ŠKIS svetuje: Učinkovite tehnike učenja
Naenkrat si lahko zapomnimo od 5 do 7 informacij, kar pomeni, da je potrebna večkratna refleksija oziroma ponavljanje, da si nekaj zapomnimo. Najpomembnejše informacije si pri
učenju pustimo za začetek ali konec, saj je tako največ možnosti, da si jih zapomnimo. Poleg
tega si bomo bolj zapomnili tudi stvari do katerih gojimo neka čustva, se nam zdijo pomembna, zanimiva ali izstopajoča, ter tiste informacije, ki jih lahko povežemo z že obstoječim znanjem. Odstotek pomnjena informacij glede na način pomnjenja je sledeč:







Branje = 10%
Poslušanje = 20%
Gledanje = 30%
Poslušanje in gledanje = 50%
Govor in pisanje = 70%
Razlaga in delo = 90%

Davčna obravnava študentskega dela
Štipendije in drugi prejemki učencev dijakov in študentov iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna
(razen kadrovskih štipendij v višini nad minimalno plačo v RS) in prejemki v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane in mesečnih vozovnic, niso obdavčljivi.

Plačilo dohodnine

Štipendija in drugi prejemki

(razen kadrovska štipendija)
NISO OBDAVČLJIVI

Od celotnega dohodka, prejetega v preteklem koledarskem letu se odštejejo normirani stroški, ki znašajo 10 % in jih ni potrebno dodatno dokazovati. Odštejejo se prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati dijak ali študent
(18. člen ZPIZ-2). Nato se odštejejo olajšave. Poleg normiranih stroškov lahko dijak ali študent uveljavlja
tudi dejanske stroške prevoza in nočitve. Tako dobimo neto davčno osnovo, ki je osnova za dokončno obdavčitev.

ŠKLABov predbožični izlet
Čas je za ŠKLABov tradicionalni predbožični izlet. Letos vas bomo peljali na enodnevni izlet v BRATISLAVO :)
CENA:
* Člani ŠKLABa - 15€
* otroci do 12leta - 15€
* Nečlani - 25€
Obvezna prijava na: https://goo.gl/forms/msnwcoS6WoOvzY8r1
Prijava je obvezna za vsako osebo posebej
* Pohiti s prijavo, saj je število mest omejeno! :)
* Mladoletne osebe se lahko izleta udeležijo v spremstvu polnoletne osebe!

Plačilo je potrebno poravnati do .11 12. 2018 v času uradnih ur ( v nasprotnem primeru bo vaša rezervacija
preklicana. )
ŠKLAB-a ali preko TRR-ja (svoje podatke pošlji na pisarna@sklab.org).
*V ceno je vklučen prevoz, brošura z opisom
* Udeležba je na lastno odgovornost
* Osebe, mlajše od 18 let, se lahko izleta udeležijo v spremstvu polnoletne osebe

VIC
Kdo si ti?
Gre mali zajček po gozdu in sreča mulo.
Reče ji:
"Živijo, jaz sem zajec, a kdo si ti?"
"Jaz sem mula."
"In kaj je to mula?"
"Mula je, ko ti je oče konj a mama oslica"
Zajček zmigne z rameni in gre dalje. Nato naleti na volčjaka:
"Živijo, jaz sem zajec, a kdo si ti?"
"Jaz sem volčjak."
"Kaj je to volčjak?"
"To je, ko ti je oče volk a mama psica.."
Zajček zmigne z rameni in gre dalje. Nato naleti na konjsko muho:
"Jaz sem zajec, a kdo si ti?"
"Jaz sem konjska muha."

Šklab klub zasavskih študentov

Cesta zmage 7
1410 Zagorje ob Savi
Pisarna@sklab.org
Uradne ure
Sreda in petek
19.00-21.00

Www.sklab.org
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