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SPREMNA BESEDA PREDSEDNIKA 

Drage kšop-ovke in kšop-ovci, spoštovani bralci in bralke,  
po nekaj letih premora KŠOP-ove publikacije smo se v letu 
2018 aktivisti KŠOP-a ponovno odločili za pripravo 
gradiva, s katerim bi zabeležili dogajanje, ki je 
zaznamovalo študente na lokalnem in nacionalnem nivoju 
v letu 2018.  
Pred vami je tako naša publikacija za mandatno obdobje 
2018, s katero se predstavlja aktualna KŠOP-ova ekipa. 
Publikacija vsebuje pregled leta in predstavlja konglomerat 
novic o aktualnem študentskem dogajanju, poskrbeli pa 
smo tudi za malce smeha.  
Klub študentov občine Piran že 25 let aktivno sooblikuje 
lokalno okolje in skrbi za pestro dogajanje, ki privablja vse 
generacije.  
Upam in želim si, da se bo klub tudi v prihodnosti razvijal, 
v pravi smeri. Verjamem da nam bo s tako vnemo kot jo 
imamo to tudi ratalo.  
Želim vam prijetno branje.  

Tine Petrič, predsednik  



PREBUJANJE S KŠOP 
Dandanes je joga široko razširjena ter nas spremlja v našem vsakdanu, 

nam obljublja sprostitev ter bonitete za naše telo. Naš cilj je bil 

predstaviti vadbo joge, zato smo organizirali enourni tečaj. S pravilno 

vadbo joge v življenje vrnemo sprostitev, notranji mir, radost in telesno 

gibljivost. Vsak bi moral izkusiti 

blagodejne učinke joge. Ljudje si ne 

znamo več vzeti časa zase, za lastno 

sprostitev. Na tečaju smo se 

udeleženke sprostile na način, 

ki se ga pred vadbo sploh nismo 

zavedale, da obstaja. Občutek 

sproščenosti vsakega dela telesa je res neprecenljiv in je definitivno 

dobra popotnica za prihodnost. Jogo priporočam vsem, saj tako 

raztegnemo celoten organizem ter se pripravimo na izzive novega dne. 

Je univerzalna vadba, ki jo lahko izvajaš kjerkoli in kadarkoli. Rabimo 

smo udobna oblačila ter kakšno blazino, da si ne ogulimo sklepov. Bo pa 

definitivno izboljšala počutje vsakega posameznika. 

Krvodajalska akcija 
Aprila je potekala krvodajalska akcija, katere smo se udeležili tudi 

člani KŠOP-a. Akcija, ki sicer predstavlja dobrodelnost, je tokrat 

temeljila na darovanju krvi. Tudi Kšopovci smo pokazali solidarnost in 

dobro voljo, saj se nas je akcije udeležilo v kar velikem številu.  Hvala 

vsem krvodajalcem, ki pomagajo reševati življenja.  



PREDBOŽIČNI IZLET V GRADEC 

Po nekaj urni vožnji z avtobusom smo si 

najprej ogledali tovarno čokolade Zotter, ki 

trguje po načelu pravične trgovine in 

proizvaja organske izdelke. Po kratki 

predstavitvi pridelave kakava, je sledila 

degustacijo tisoč in ene čokolade v vseh oblikah. Preizkusil smo 

neskončne okuse čokolad, čokoladnih napitkov, pralin ter čokolade iz 

različnih delov sveta. Nato smo se odpravili proti prazničnem Gradcu, 

kjer smo občudovali čudovito okrasitev po celem mestu, ter ponudbo 

na stojnicah na mestnih trgih. Zanimivo je, da ob tolikšni ponudbi ne 

ponujajo belega kuhančka, ampak imaš na izbiro le rdeče vino- 

Schilcher-Glühwein, katerega ti postrežejo v prikupni skodelici. 

Povzpeli smo se tudi na grad Schlossberg, na vrhu katerega je osupljiv 

razgled na celotno razsvetljeno mesto. Vzdušje na izletu in program sta 

bila res super, tako da upamo da se naslednjič vidimo v še večjem 

številu! 

                          



PRVOMAJSKI PIKNIK 
Začetek maja je bil športno obarvan, saj smo organizirali kar nekaj 

turnirjev na stadionu v  Piranu. Udeleženci so lahko izbirali med 3x3 

košarko, odbojko in futsalom. Pravtako je bilo poskrbljeno za hrano in 

pijačo ter pestro dogajanje med turnirji. Za glasbeno vzdušje so 

poskrbeli člani skupine Tempera band. Po odigranih turnirjih, pa so 

zmagovalnim ekipam sledile bogate nagrade. S prostovoljnimi prispevki 

in delom prijavnin, smo zbrali tudi nekaj denarja za dobrodelne 

namene. Piknik, na katerem ni manjkalo pijače in jedače, je bilo 

gostom postreženo z refoškom in pršutom, ki sta pričarala pravo 

primorsko vzdušje. Dogodek se je izkazal za zelo uspešnega, saj je zelo 

odmeval v študentski javnosti in privabil tako Primorce kot tudi 

študente drugih regij. 

POTOPISNO PREDAVANJE 

V času zimskih počitnic smo organizirali 

prvo potopisno potovanje, ki je potekalo v 

prostorih kluba KŠOP. Tokrat nas je 

študentka Veronika popeljala v toplejše 

kraje, in sicer v tako imenovano Deželo 



vzhajajočega sonca.  Z nami je delila svoje vtise in izkušnje 

dvomesečnega raziskovanja Azije. Potopisno predavanje smo zaključili 

z odprtjem fotografske razstave Azijska avantura.  Z izborom svojih 

fotografij je prikazala čarobnost Azije, ki jo je začinila še s kulinarično 

predstavitvijo. Utrinke odprtja fotografske razstave s potopisnim 

predavanjem in kulinarično predstavitvijo si lahko ogledate na spodnjih 

slikah. 

SLOVO POLETJU AKA FLOATY 
PARTY 

Kšopovci smo še zadnje tople septembrske dneve, preživeli z 

druženjem na plaži. Ob tem pa nismo pozabili na zabavne napihljive 

vodne igrače, katere so pričarale prav posebno vzdušje. Poleg vodnih 

aktivnosti, so za odlično glasbeno spremljavo in kulinarične dobrote 

poskrbeli v Paleta bar-u v Luciji. Odlično izpeljan dogodek v družbi 

svojih prijateljev, je bilo super druženje mladih za slovo poletju. 

KRESOVANJE 
Tudi letos smo organizirali kresovanje, 

kjer dobre glasbe in pijače ni manjkalo. 

Obiskovalci so se zabavali na igrišču v 

marini Lucija. Plesa željni so se vrteli ob 

glasbi odličnih in poskočnih Žavbi 

brothers ter še vedno mladostnega in energičnega Slavka Ivančića. 



Vreme nas ni skrbelo, saj smo tudi letos pripravili šotor. Za žejo so 

poskrbele študentske cene pijač, da nas ne bi zeblo pa smo se greli ob 

kresu. Poskrbljen je bil tudi avtobusni prevoz. 

PUSTOVANJE 
Pustno rajanje se je odvilo v Pergola klubu, kjer so za glasbeno 

doživetje poskrbeli skupina Mambo Kings.  Obiskovalci so tako lahko 

uživali v nostalgičnih uspešnicah, ki so jih odpeljale na barvito glasbeno 

potovanje vse od poznih šestdesetih let pa do danes. Najbolj izvirne 

pustne maske smo nagradili, nagrade zanje 

pa sta priskrbeli Kavarna Cacao in Gostišče 

Zlato sidro. 

DRUGA IZVEDBA KŠOPOVE BITKE 
TALENTOV 

Aktivisti KŠOP smo pripravili že tradicionalno drugo bitko talentov, kjer 

so se lahko vsi udeleženci predstavili s svojimi pevskimi sposobnostmi. 

Vzdušje je bilo enkratno, saj so tako nastopajoči kot tudi bučni gledalci 

poskrbeli za odlično pevsko atmosfero. Končni zmagovalec večera, ki je 

prejel največ glasovnic publike ter strokovne žirije, pa je imel možnost 

nastopa na zaključku Piranskega poletnega festivala in snemanje 

avtorske pesmi v profesionalnem Studiu 58 pod vodstvom Milana 

Lončine. 



KONCERT OB DNEVU ŽENA 
Aktivisti Kšop smo ob dnevu žena organizirali koncert v Caffe Teatru v 

Piranu, kjer so nas zabavali mladi fantje skupine Žavbi brothers. 

Pravtako smo poskrbeli za naše dame in jih obdarili s kozarčkom penine 

in rožico. Super vzdušje, odlična atmosfera in polno plesišče! 

VALENTINOV KONCERT 
V začetku meseca februarja smo priredili Valentinov koncert z Mambo 

kingsi. Eden izmed naših večjih dogodkov na obali, kjer smo se združili 

še z ostalimi obalnimi organizacijami in tako priskrbeli nepozaben žur 

vsem zaljubljencev, pa tudi tistim nekoliko manj. Vsi pogumni pa so 

lahko pokazali svoj pevski talent in se preizkusili v karaokah. Po 

pestrem dogajanju, so sledile nagrade najboljšim. 

  



  

                     


