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1.  PREDSTAVITEV KLUBA 
 
 

1.1 RAZVOJ 
 
Začetki delovanja Kluba posavskih študentov (KPŠ) segajo v daljno leto 1953, ko so študentje iz 
Posavja izrazili idejo po regijskem razvijanju in problematiki vračanja kadrov v okolje. Tako so skozi 
različne oblike organiziranja v univerzitetnih mestih Maribor in Ljubljana izvajali aktivnosti za 
študente, jim pomagali pri študiju, krepili lokalno pripadnost in skrbeli za prostočasne dejavnosti. 
Na svojem področju so uspešno delovali skoraj do osamosvojitve. 
Leta 1990 se je klub formiral v takšni obliki, kot deluje še danes, leta 1992 pa je postal pravna 
oseba. Skozi razvijanje študentskega organiziranja na slovenskem se je vedno bolj razvijal tudi 
klub, ki je v zadnjem obdobju postal eden izmed nosilcev mladinskega dogajanja v regiji. Kljub 
ustanovitvi dveh novih študentskih klubov na področju Brežic in Sevnice, KPŠ ostaja najbolj 
prepoznaven posavski klub, vendar pa zaradi narave študentskega organiziranja v zadnjem 
obdobju svoje delovanje koncentrira na študentih in mladih iz upravne enote Krško. 
 

1.2 ORGANIZIRANOST 
 
Klub je pravno-formalno organiziran kot društvo, ki ima status ŠOLS – študentske organizacije 
lokalne skupnosti. Ravna se po vseh veljavnih aktih Republike Slovenije, ki zadevajo delovanje 
društev, še posebej pa po zakonu o skupnosti študentov, študentski ustavi in različnih pravilnikih, 
ki se hierarhično pripravljajo znotraj Študentske organizacije Slovenije. 
Klub posavskih študentov je v koncu leta 2015 aktualiziral svoj temeljni akt ter ga uspešno vpisal v 
register društev. 
 
Klub ima pet organov delovanja, ki se ravnajo po demokratičnih načelih: 

• zbor članov  
je najvišji organ društva, ki voli vse ostale organe, 

• upravni odbor 
je izvršni organ, ki izvaja dejavnosti društva, 

• nadzorni odbor 
je organ, ki preverja delo upravnega odbora, 

• častno razsodišče 
je organ, ki ugotavlja in sankcionira kršitve temeljnega akta, 

• generalni sekretar 
je opcijski organ, ki delno nadomešča upravni odbor. 
 

Znotraj kluba je organizirana dijaška skupnost pod imenom DSP – Dijaška skupnost Posavja, ki je 
stalni projekt kluba. 
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Delo kluba se lahko organizira po interesnih skupinah, odvisno od želja in potreb ter zmožnosti 
študentov in mladih. 
 

1.3 ORGANI 
 
JANUAR – OKTOBER 2019: 
UPRAVNI ODBOR 

• Tina Šoln, predsednica 

• Mojca Kranjec, podpredsednica 

• Neža Jurečič, organizacijska sekretarka 

• Luka Barbič, sekretar za finance 

• Klara Jurečič, članica, mentorica Dijaške skupnosti Posavja 

• Žiga Fabijan, član 

• Ana Krošelj, članica 
 
NADZORNI ODBOR 

• Jernej Tomazin 

• Klara Moškon 

• Grega Martin Glas 
 
ČASTNO RAZSODIŠČE 

• Žan Štokar 

• Maruša Rimc 

• Lucijan Troha 
 
NOVEMBER IN DECEMBER 2019:  
UPRAVNI ODBOR 

• Neža Jurečič, predsednica 

• Ana Krošelj, podpredsednica 

• Tina Živič, organizacijska sekretarka 

• Urša Jurečič, sekretarka za finance 

• Tim Šušterič, vodja Dijaške skupnosti Posavja 

• Jan Strajnar, član 

• Sabina Rožac, članica 
 
NADZORNI ODBOR 

• Luka Barbič 

• Nina Župevc 

• Grega Martin Glas 
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ČASTNO RAZSODIŠČE 

• Jerneja Strgar 

• Tanja Fabijan 

• Luka Lipoglavšek 
 
Gre za skupino mladih ljudi, ki deluje v širši ekipi, ki jo sestavljajo člani ostalih organov in ostali 
zainteresirani mladi. Nekateri člani vodstva so strokovno bolj podkovani kot drugi, zato nudijo 
mentorstvo pri izvajanju projektov ter samem vodenju kluba.  
 
Upravni odbor se je v letu 2019 sestal na 10 rednih sejah in glasoval na 2 korespondenčnih sejah, 
nadzorni odbor se je sestal na konstitutivni in 1 redni seji, častno razsodišče pa ni zasedalo.  
Zbor članov je bil v letu 2019 sklican dvakrat, in sicer v marcu, ko je potrjeval letni načrt in letno 
poročilo za leto 2018 in v novembru, ko so potekale redne volitve v organe kluba ter volitve 
svetnika v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS.  
 
 
PREDSTAVNIKI S SVETU ŠOLS IN SVETU ZVEZE ŠKIS:  
 
V mandatu 2018/2019 je bila predstavnica Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze 
ŠKIS Neža Jurečič, novembra 2019 pa je bila za mandat 2019/2020 na izrednem zboru članov na to 
mesto izvoljena Jerneja Strgar.   

1.4 DEJAVNOSTI IN NAMEN 
 
Klub izvaja dejavnosti na področju kulture, obštudijskega dogajanja, socialne problematike, 
humanitarnosti, športa, informiranja ter zastopanja interesov študentov in dijakov, pa tudi mladih 
nasploh. 
Namen izvajanja dejavnosti je bogatenje družbenega življenja mladih in ustvarjanje dodane 
vrednosti, kot je na primer večja aktivnost mladih, ustvarjanje kompetentnega in aktivnega 
mladega kadra. 
 
 

1.5 VPLIV NA DELOVANJE 
 

Na obseg delovanja kluba v veliki meri vpliva pridobitev statusa ŠOLS, saj ima tako klub 
zagotovljeno financiranje iz naslova koncesijskih dajatev študentskega dela, kar omogoča visoko 
kvalitetno delo na vseh področjih delovanja. Kljub temu je samo delovanje podvrženo tudi 
splošnim gospodarskim dejavnikom, saj se slabše poslovanje lokalnih podjetij odraža tako v deležu 
dodatno pridobljenih sredstev kot na splošnem zadovoljstvu ciljne populacije, kar se manifestira 
kot problematika pasivnosti mladih, s katero se klub spopada. 
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2. PROGRAM  
 
2.1 CILJI 
 
Klub posavskih študentov si v začetku vsakega koledarskega leta zada cilje, ki jih želi izvesti v tem 
letu, prav tako pa še posebej definira cilje pri vsakem projektu in dejavnosti, ki jo izvaja ter jih 
zapiše v projektno dokumentacijo, ki jo potrjuje upravni odbor na svojih sejah. Poleg izvajanja 
projektov, ki jih želi vsako leto še izboljšati in nadgraditi ter uvajati nove projekte, ki se nanašajo na 
aktualno dogajanje v lokalnem okolju in v Sloveniji ter zadovoljujejo aktualne potrebe mladih v 
lokalni skupnosti, si aktivisti kluba vsako leto prizadevajo, da v svoje vrste sprejmejo nove aktiviste, 
ki sodelujejo pri aktivnostih in projektih ter jih po pridobitvi nekaj izkušenj in s pomočjo 
mentorstva starejših aktivistov kluba tudi sami uspešno vodijo in izvajajo.  
 

2.2 DEJAVNOSTI 
 
Klub v sklopu svojih dejavnosti organizira koncerte, druženja, okrogle mize, predavanja, informira 
dijake in študente o aktualnih tematikah, ki se tičejo mladih, štipendira študente, prireja športne 
aktivnosti, svetuje mladim, ponuja različne ugodnosti, sodeluje znotraj Mladinskega sveta Krško, 
Sveta zavoda Mladinskega centra Krško in Programskega sveta Mladinskega centra Krško. Pri 
izvajanju dejavnosti kluba je v preteklem letu sodelovalo več kot 20 mladih, ki so skupaj opravili 
več kot 2500 ur dela. 
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2.3 PROJEKTI 
 

 IME PROJEKTA ČAS IZVEDBE UDELEŽBA OPIS 

1. Zbiranje članstva 1. 1. 2019 – 
31. 12. 2019 

500 Projekt, ki temelji na ponujanju ugodnosti za člane in vzdrževanju števila članov Kluba 
posavskih študentov. Najbolj aktivno je delo na projektu potekalo od konca avgusta do 
konca oktobra, ko smo uspešno zbirali nove člane in iskali nove ugodnosti za pritegovanje 
članov k vpisu v klub. 

2. KPŠ digitalni 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019 

25 KPŠ digitalni je projekt, ki služi kot digitalna podpora rednim aktivnostim in projektom, ki jih 
izvaja Klub posavskih študentov, hkrati pa so se v sklopu celoletnega projekta izvajale tudi 
različne izobraževalne dejavnosti, ki so bile namenjene članom kluba. S projektom smo 
želeli opozoriti na sobivanje z digitalnim svetom, sprejemanje preverjenih informacij skozi 
vedno nove platforme, kolektivno digitalno delo in (samo)promocijo skozi različne tovrstne 
platforme in informacije.  

3. Študentsko 
druženje 

1. 1. 2019 – 
31. 12. 2019 

300 Študentsko druženje je projekt, ki poteka skozi celo leto in je namenjen neformalnemu 
druženju članov Kluba posavskih študentov ob različnih priložnostih. 

4. Analogni spomin 
za dober namen 

1. 1. 2019 – 
31. 12. 2019 

100 Klub posavskih študentov se je v letu 2018 pridružil projektu 20 za 20, katerega ustanovitelj 
in idejni vodja je Marko Soršak – Soki, znan slovenski bobnar (Elvis Jackson). Namen 
projekta je osnovne šole po Sloveniji opremiti s primernimi glasbili, ki bodo olajšala 
poučevanje glasbe, ga naredila bolj interaktivnega, mladim omogočila stik z aktivnim 
(po)ustvarjanjem glasbe (tudi tistim, ki ne hodijo v glasbene šole) in spodbudila nastanek 
novih glasbenih skupin. V letu 2018 smo obdarili dve osnovni šoli, in sicer OŠ Podbočje in OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica. Po koncu projekta so se na nas obrnile osnovne šole, ki so bile 
navdušene nad našo pobudo in so na nas naslovile prošnje, da bi, če se bo projekt še kdaj 
ponovil, glasbila namenili še njim. Zato smo se na Klubu posavskih študentov odločili, da se 
njihovim prošnjam odzovemo in v sklopu praznovanja 20. obletnice Festivala za mlade ŠROT 
obujamo projekt Analogni spomin za dober namen. Namen projekta je osveščanje mladih o 
pomenu dobrodelnosti, saj bodo lahko za dobrodelen prispevek, katerih izkupiček bo šel v 
celoti za nakup glasbil v sklopu projekta 20 za 20, zamenjajo za analogno polaroidno 
fotografijo in tako domov odnesejo unikaten spominek, hkrati pa naredijo nekaj dobrega za 
družbo.  
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5. KPŠ smučarija 23. 2. 2019 45 Smučarski izlet, na katerem svojim članom omogočimo ugoden dostop do najmodernejših 
smučišč pri nas in v tujini, saj v sklopu projekta strošek avtobusa poravnamo mi. Tokrat smo 
se odpravili v Avstrijo na smučišče Bad Kleinkirchheim. 

6. Kifl fešta Ljubljana 20. 3. 2019 250 V mesecu marcu 2019 smo tradicionalno izvedli največje posavsko druženje v Ljubljani, v 
centru Ljubljane v Pubu pod Skalco. Lokacija je bila ponovno odlično sprejeta, dogodek pa 
izjemno dobro obiskan, kljub temu da nismo pripravili posebnega glasbenega programa. Na 
dogodku je bila prisotna tudi maskota Kluba posavskih študentov, Posavski Kifl, manjkalo pa 
ni niti tradicionalne hrane, avtohtonih posavskih kiflov.  

7. KPŠ-jeva 
spomladanska 
čistilna akcija 

6. 4. 2019 15 Projekt, s katerim želimo mlade spodbujati o pomembnosti varovanja okolja, v katerem 
živimo in v lokalni skupnosti pokazati, da je tudi dijakom in študentom mar v kakšnem 
okolju živimo. Projekt je potekal v organizaciji mlajšega dela KPŠ, dijakov, ki so poskrbeli za 
promocijo in celotno organizacijo (rokavice, vrečke za smeti in odvoz smeti). Za vse 
udeležence smo pripravili bograč.   

8. Častim ½ litra! v 
Krškem 

11. 4. 2019 300 Tudi v letu 2019 smo se pridružili pobudi Zveze ŠKIS in Študentske organizacije Slovenije o 
spodbujanju krvodajalstva med dijaki in študenti. Krvodajalsko akcijo v Krškem vsako leto v 
aprilu, avgustu in decembru organizira Rdeči križ Krško, mi pa smo se pridružili pri 
organizaciji aprilske. Vsem dijakom ali študentom, ki so darovali kri, smo častili brezplačno 
kavo v Baru MC Krško. Pobuda je med mladimi dobro sprejeta, saj se vsako leto viša procent 
mladih krvodajalcev v Krškem.  

9. Škisova tržnica 
2019 

9. 5. 2019 400 Zveza ŠKIS vsako leto prireja prireditev, ki je namenjena predstavitvi študentskih klubov. 
Tudi v letu 2019 smo se na Škisovi tržnici KPŠ-jevci predstavili s stojnico, kjer smo predstavili 
s tretjim blokom NEK. Pripravili smo kostume za kifle, ena izmed aktivistk pa se je oblekla v 
peka, ki je te kifle spekel. Stojnico smo spremenili v radioaktivni postajo, na njej pa smo 
ponujati tradicionalne posavske kifle v družbi izbranega cvička lokalnih proizvajalcev.   

10. Festival za mlade 
ŠROT 2019 

21. 6. 2019 1000 Največji projekt Kluba posavskih študentov, ki je 21. 6. 2019 potekal na Bazenu Brestanica. 
Za program so poskrbeli Kons.5, Nipke & The Nipples ter S.A.R.S. Dogodek je bil dobro 
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obiskan, vanj pa je bilo vloženega več mesecev predanega prostovoljnega dela s strani 
mlade organizacijske ekipe kluba.  

11. Izobraževanje 1. 1. 2019 – 
31. 12. 2019 

20 Krovni projekt, ki je namenjen izobraževanju članov in aktivistov Kluba posavskih študentov. 
Gre za udeležbo na različnih izobraževanjih, ki jih organizirajo druge organizacije in 
izobraževalne projekte, ki jih organiziramo sami. 

12. Kiflova dežela 19. in 20. 9. 
2019 

100 V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti 2019, kateremu se je ponovno pridružila 
Občina Krško, smo za obiskovalce pripravili prav posebno Kiflovo deželo.  Pripravili smo 
različne aktivnosti, ki so bile namenjene najmlajšim. 

13.  Mladinski kulturni 
festival 2019 

26.–28. 9. 
2019 

500 Drugi največji projekt Kluba posavskih študentov, ki ga pripravljamo v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Krško in ostalimi mladinskimi organizacijami v občini. V letu 2019 je 
dogodek drugič potekal tri dni. Prvi dan smo pripravili večer slovenskega filma, kjer smo si 
stari in mladi ogledali film Sreča na vrvici. Drug dan je potekal jazz večer v mestnem parku z 
nastopajočo Anjo Hrastovšek in bandom The Oakleys. Tretji dan pa je prinesel raznoliko 
celodnevno dogajanje v starem mestnem jedru. Dogajanje se je pričelo že dopoldne, ko so 
dijaki pripravili Zajtrk na ulici, nadaljevalo pa se je  z raznolikimi aktivnostmi skozi cel dan. 
Dogajanje se je zaključilo v večernih urah z nastopoma skupine BO! in skupine 
Hamo&Tribute2Love. 

14. Zajtrk na ulici 28. 9. 2019 70 V sklopu MKF so člani Dijaške skupnosti Posavje obiskovalcem ponudili zajtrk, ki so ga iz 
šolskih hodnikov premaknili na ulico. Obiskovalcem so ponudili brezplačno hrano in tople 
napitke. Projekt je bil sprejet zelo dobro, v prihodnje pa ga je potrebno še boljše oglaševati 
in v staro mestno jedro pritegniti še več mladih. 

15. Brucovanje 23. 10. 2019 250 Ponovno smo se odločili, da obudimo tradicijo posavskega brucovanja v prestolnici. 
Dogodek je potekal v Pubu pod Skalco, ki je med Posavci dobro sprejeta lokacija, prav tako 
pa smo z dobro promocijo preko družbenih omrežij lokacijo napolnili do zadnjega kotička. 
Projekt smo izkoristili tudi za nabiranje članov, saj smo jim omogočili, da se lahko s 
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potrdilom o vpisu včlanijo kar na vhodu na dogodek. Naša maskota kifl, je skozi celoten 
večer razdelil ogromno kiflov. 

16. Večer posavskih 
vin in Robert 
Petan 

25. 10. 2019 25 Pri projektu smo v sodelovanju z Kletjo Krško organizirali študentsko degustacijo posavskih 
vin. Organiziran je bil prav tako voden ogled po kleti, na koncu pa smo prisluhnili 
posavskemu kantavtorju Robertu Petanu. Udeležence smo pogostili s kanapeji, za spomin 
smo jim pa podarili analogno fotografijo. 

17. KPŠ Veseli 
december 

1. 12. 2019 -
31. 12. 2019 

100 Krovni projekt, ki je služil v pomoč pri oglaševanju decembrskega dogajanja na Klubu 
posavskih študentov. V okviru projekta je bilo izvedeno tudi več manjših projektov. V letu 
2019 smo se ponovno odločili za obisk prazničnega Dunaja. Prav tako smo sodelovali v 
projektu Božiček za en dan. 

18. DSP-jev prvi 
december 

1. 12. 2019 100 Ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u smo se ponovno pridružili akciji Zveze ŠKIS, ki je 
priskrbela letake, pentljice in kondome. Tako so potem dijaki po srednjih šolah v Posavju 
mlade opozarjali in spodbujali k uporabi preventivnih orodij za preprečitev te okužbe.  

19. Kifl fešta Posavje 20. 12. 2019 250 Tradicionalen projekt Kluba posavskih študentov, kjer želimo ob koncu leta dijakom in 
študentom ponuditi zaključek leta v odlični posavski družbi s kvalitetno glasbo. V letu 2019 
smo se ponovno preselili v MC Krško (dvorana). Za glasbeni program sta poskrbeli dve mladi 
glasbeni skupini, ki se strmo vzpenjata po slovenski glasbeni sceni, in sicer Joker out in 
Lumberjack. V sodelovanju z MC Krško smo se pridružili akciji Dobrodelinih 5, kjer smo s 
postavljenim photoboothom zbrali denar za družino, ki je izgubila hišo zaradi požara. 

20. TEDxKrško 2. 3. 2019  95 Po neuspeli pridobitvi licence v letu 2018, nam je krovna organizacija TED (ZDA) odobrila 
licenco za začetek leta 2019. Tako smo TEDxKrško izpeljali marca 2019. Tema se je 
imenovala – Skok v neznano. Predstavilo se je 5 govorcev – Marko Stojanović, Primož Cigler, 
Nikita Blatnik, Sandi Lekše in Sarah Senica. Prireditev je potekala v veliki dvorani Kluturnega 
doma Krško. Po koncu pa smo v sodelovanju z različnimi ponudniki Posavja pripravili 
pogostitev za obiskovalce, govorce in ekipo, kjer so se lahko v sproščenem vzdušju 
pogovorili o idejah, ki so jih slišali na dogodku. 
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2.4 INFORMIRANJE 
 
Klub je v letu 2019 izvajal informiranje mladih skozi različne medijske kanale. Objavljali smo 
vsebinske in strokovne prispevke v lokalnih medijih. Prav tako smo svoje člane informirali preko 
spletne strani www.kps-on.net in preko Facebook profilov Klub posavskih študentov, Posavski Kifl, 
Mladinski kulturni festival in Festival za mlade ŠROT, za potrebe Festivala za mlade ŠROT pa smo z 
udeleženci komunicirali tudi preko spletne strani www.šrot.si, aktivni pa smo bili tudi na 
družbenem omrežju Instagram z dvema profiloma: @kpsrepublika, namenjen obveščanju o vseh 
projektih kluba in pomembnih temah, ki zadevajo dijake in študente ter @festivalsrot, namenjen 
za boljšo in podrobnejšo komunikacijo pri največjem projektu kluba, Festivalu za mlade ŠROT.    
 

2.5 ZASTOPANJE INTERESOV 
 
V letu 2019 je Klub posavskih študentov zastopal interese študentov, dijakov in ostale mladine 
skozi sodelovanje v krovnih organizacijah (Zveza ŠKIS, Svet ŠOLS, Skupščina ŠOS), ki so skrbele za 
pogajanja za zaščito interesov študentov in dijakov pri sprejemanju zakonov. V lokalnem okolju 
smo sodelovali pri projektih organiziranih s strani Mladinskega sveta Krško, prav tako pa ima Klub 
posavskih študentov predstavnika v Svetu zavoda MC Krško in Programskem svetu MC Krško. 
 

2.6 SODELOVANJE 
 
V letu 2019 smo sodelovali z naslednjimi organizacijami: 

• Mladinski center Krško, 

• Občina Krško, 

• Mladinski svet Krško, 

• Krajevna skupnost Brestanica, 

• Krajevna skupnost mesta Krško, 

• Zveza študentskih klubov Slovenije, 

• Društvo študentov Brežice, 

• Študentski klub Sevnica, 

• Klub študentov občine Trebnje, 

• Klub belokranjskih študentov,  

• Društvo novomeških študentov,  

• KLUKŠ – Klub kočevskih študentov,  

• Ribniški študentski klub,  

• Študentski klub PTjeln, 

• Kulturno umetniško društvo Glasbena mladina Posavja, 

• Center za podjetništvo in turizem Krško, 

• Študentski svet Fakultete za energetiko, 

• Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki, 

• Klet Krško, 

• Valvasorjeva knjižnica Krško,   

• Društvo Prostor vmes,  

• Kulturni dom Krško,  

• Rdeči križ Krško,  
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• KZ Sevnica 

• Cvetličarna in kavarna Lilija,  

• Delavsko–kulturno društvo Svoboda Senovo 

• … 
  
 

2.7 ČLANSTVO 
 
Klub ima članstvo vezano na študijsko leto, zato sta za poslovno leto 2019 veljavna dva podatka o 
številu članov. V študijskem letu 2018/2019 je imel klub 185 članov, od tega 40 dijakov. V 
študijskem letu 2019/2020 ima klub trenutno 170 članov, od tega 30 dijakov.  
 
Članom so bile na voljno različne ugodnosti, med drugim cenejše udeležbe projektov kluba, 
brezplačno tiskaje in fotokopiranje na info točki, cenejše vstopnice za različne dogodke, 
organizirane s strani drugih organizatorjev, brezplačna članarina v Valvasorjevo knjižnico v Krškem 
in druge.  
 

2.8 REZULTATI 
 
Klub je z izvajanjem dejavnosti dosegel najmanj 5000 ljudi, kar močno presega število študentov in 
dijakov upravne enote Krško, zato lahko trdimo, da smo bili pri svojem delu uspešni. Prav tako 
večanje ekipe kaže na uspešno delo na področju mladine. Pri dejavnostih informiranja smo dosegli 
več kot 5000 mladih. 
Klub je s svojim delovanjem uspel zadostiti Kriterijem kakovosti delovanja klubov Sveta ŠOLS, kar 
je pozitivno vplivalo tudi na prihodke iz naslova koncesijskih dajatev. Kriteriji kakovosti delovanja 
klubov so ocenjevalni točkovnik, ki kaže na to, da smo v Klubu posavskih študentov tako z izvedbo 
samih projektov kot tudi samo delovanje kluba pripeljali na zadovoljivo raven, ki je primerljiva z 
nivojem boljših in večjih študentskih klubov po Sloveniji. 
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Število projektov je bilo zadovoljivo in čeprav udeležba na 
nekaterih zaradi manjšega interesa študentov, ni bila najboljša, smo uspešno izpeljali skoraj vse 
aktivnosti, ki smo si jih zadali na sejah.  
 
Po delni menjavi vodstva v letu 2018, smo z delom nadaljevali boljše, s tem pa v ekipo prinesli nov 
val motivacije, ki je z boljšo izvedbi aktivnosti pomagal tudi drugim aktivistom kluba. V letu 2020 si 
želimo pridobiti večje število novih aktivistov, še posebno skrb pa moramo nameniti dijaški 
populaciji in jih aktivneje vključevati v klubske aktivnosti in se jim z njimi še bolj približati. 
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3. SPREJEM POROČILA 
 

Poročilo je bil sprejeto na korespondenčnem zboru članov, dne 3. 4. 2020 v Krškem. 

 
 
Krško, 25. 3. 2020 
 
 
Pripravili:  
 
Podpredsednica Predsednica 
Kluba posavskih študentov žig Kluba posavskih študentov 
Ana Krošelj Neža Jurečič 
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