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1.  O PROGRAMU 
1.1 DEJAVNOSTI IN NAMEN 
Klub izvaja dejavnosti na področju kulture, obštudijskega dogajanja, socialne problematike, 
dobrodelnosti, športa, informiranja, izobraževanja in zastopanja interesov mladih. 
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. 
 

1.2 VPLIVI NA DELOVANJE 
Na obseg delovanja kluba v veliki meri vpliva ohranitev 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 bo 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. 
 

1.3 PREDSEDNIKOV POGLED NA PROGRAM 
Vsebina letnega programa Kluba posavskih študentov je, kot vsako leto, primarno namenjena 
študentom in dijakom, sekundarno pa tudi vsem ostalim, ki so mladi po srcu. Poleg že začrtanih 
vsebin, ki so prilagojene željam in potrebam teh ciljnih skupin, si v načrtu vedno pustimo nekaj 
manevrskega prostora, da lahko skozi leto sledimo trendom in našim članov vseskozi ponujamo 
kvaliteten in njim zanimiv program.  
 
V letu 2020 bomo nadaljevali s trendom projektov namenjenih izobraževanju in kulturi. Z aktivnim 
udejstvovanjem v Mladinskem svetu Krško bomo povečali obsežnost sodelovanja z drugimi 
mladinskim društvi, prav tako pa bomo z njimi sodelovali pri lastnih projektih in s tem dodatno 
širili delovanje kluba po celotni UE Krško. Še naprej bomo skrbeli tudi za prenos znanja, saj bomo 
nadaljevali z angažiranjem mladih in širjenjem baze aktivnih članov kluba. Poizkusili se bomo še 
bolj približati dijakom posavskih srednjih šol in jih navdušiti nad delovanjem v klubu. Nudili jim 
bomo možnost spoznavanja projektnega dela in dela v skupini ter s tem pridobitev kompetenc, ki 
jim bodo koristile v nadaljnjem življenju.  

2. PROGRAM 
2.1 CILJI 
Klub želi skozi svoje delovanje doseči čim več mladih, tako udeležencev projektov, kot tudi 
organizatorjev in pobudnikov izvajanja različnih vsebin. 
 
Cilji za leto 2020:  

 izvedba vsaj 20 kvalitetnih projektov iz različnih področij, katerih ciljna skupina so dijaki in 
študentje;  

 izvedba vsaj 3 projektov, ki bodo potekali v Kostanjevici na Krki;  
 izvedba vsaj 3 projektov, katerih projektne vodje in člani projektne ekipe bodo dijaki; 
 povečanje števila aktivnih članov s poudarkom na pridobivanju aktivistov dijakov in 

študentov 1. letnika fakultet;  
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 pravočasno doseženo minimalno članstvo in ohranitev statusa ŠOLS;  
 dodatno okrepiti sodelovanje z drugimi organizacijami v Krškem in Kostanjevici na Krki, ki 

se ukvarjajo z dejavnostmi za mlade;  
 dodatno okrepiti sodelovanje z drugimi študentskimi klubi iz bližnje okolice;  
 večje število projektov na področjih, ki so do sedaj veljala za šibkejša področja delovanja: 

sociala, zdravstvo, izobraževanje, kultura;  
 učinkovit prenos znanja.  

 

2.2 DEJAVNOSTI 
Klub v sklopu svojih dejavnosti organizira koncerte, druženja, okrogle mize, predavanja, izdaja 
publikacije, štipendira študente, prireja športne aktivnosti, svetuje mladim, ponuja različne 
ugodnosti, sodeluje znotraj Mladinskega sveta občine Krško, sveta Mladinskega centra Krško in 
programskega sveta Mladinskega centra Krško ter sodeluje z različnimi društvi, katerih ciljna 
skupina so mladi med 14. in 29. letom v občinah Krško, Kostanjevica na Krki in širše. Pri izvajanju 
dejavnosti kluba je v preteklem letu sodelovalo več kot 30 mladih. 
 

2.3 DELOVANJE IN ADMINISTRACIJA 
Klub bo v letu 2020 na administrativnem področju ohranjal ustaljene prakse, povezane predvsem s 
Kriteriji kakovosti delovanja klubov za koledarsko leto 2020 in pravilnikom o namenski porabi 
sredstev. V letu 2020 želimo poslovanje kluba dvigniti še eno raven višje ter ustvariti uporabno 
orodje za včlanjevanje in podaljševanje članstva. Ker kriteriji za ohranjanje statusa ŠOLS 
narekujejo, da je obvezno minimalno članstvo potrebno dokazovati na začetku študijskega leta, bo 
večje število dejavnosti kluba usmerjenih v to, da pravočasno zberemo dovolj potrdil o vpisu, da 
status ohranimo.  
 
Na področju zastopanja dijakov in študentov bo klub v letu 2020 sodeloval v Mladinskem svetu 
Krško, Mladinskem društvu Kostanjevica na Krki in na nacionalni ravni v okviru Sveta ŠOLS, Zveze 
ŠKIS in Študentske organizacije Slovenije, prav tako pa bomo sodelovali v vseh združenjih, ki se 
bodo ukvarjala z zastopanjem interesov študentov, dijakov in mladih nasploh. 
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2.4 PROJEKTI 
 IME PROJEKTA ČAS IZVEDBE UDELEŽBA OPIS 

1. Študentsko 
druženje 

1. 1. 2020 - 
31.12.2020 

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

2. Zbiranje 
članstva in 
ugodnosti za 
člane 

1. 1. 2020-  
31. 12. 2020 

400 Projekt, ki temelji na ponujanju ugodnosti za člane in vzdrževanju števila članov Kluba 
posavskih študentov. Najbolj aktivno bo delo na projektu potekalo od konca avgusta do konca 
oktobra, ko se bomo pospešeno pripravljali na zbiranje študentskih potrdil o vpisu. Poleg 
standardne info točke, ki je zaenkrat vzpostavljena v Mladinskem centru Krško, bomo takrat 
vzpostavili info točke še v Kostanjevici na Krki, v Ljubljani in Mariboru, želimo pa se povezati 
tudi s študentskim servisom Posavc. Cilj je, da potrdila zberemo za čas prvega štetja, poleg tega 
pa želimo članom ponuditi še več različnih ugodnosti, ki jih bodo privabljale k včlanitvi v klub 
skozi celotno leto.  

3. Sodelovanje z 
drugimi društvi 

1. 1. 2020 – 
31. 12. 2020 

350 Projekt, ki poteka skozi celo leto in temelji na sodelovanju z drugimi mladinskimi društvi. 
Zajema finančno pomoč mladinskim društvom na območju UE Krško in širše, ter tudi aktivnejše 
sodelovanje pri njihovih projektih. 

4. KPŠ 
SMUČARIJE 

Februar, 
marec in 
december 
2020 

150 Tradicionalen športni izlet na katerem svojim članom omogočimo ugoden dostop do 
najmodernejših smučišč pri nas in v tujini, saj v sklopu projekta strošek avtobusa poravnamo 
mi. V letu 2020 želimo uspešno organizirati vsaj 2 smučariji. 

5. Kifl fešta 
Ljubljana 

Marec 2020 300 Tradicionalni projekt, namenjen druženju Posavcev izven domačega okolja. Pub pod Skalco se 
je lansko leto izkazal za idealno lokacijo, zato si bomo prizadevali, da se Kifl fešta LJ ponovno 
izvede tam.  

6. KPŠ 
krvodajalska 
akcija 

April in 
december 
2020 

100 V sodelovanju z Zvezo ŠKIS in Rdečim križem, bomo v Mladinskem centru Krško izvedli 
krvodajalsko akcijo. Mlade bomo s pomočjo socialnih omrežij spodbujali k udeležbi na tem 
humanitarnem projektu. 

7. Čistilna akcija April 2020 40 Konec aprila bomo tradicionalno očistili okolico Mladinskega centra Krško in uredili naše 
klubske prostore. Skuhali bomo tudi prvi bograč v letu, del druženja pa bo namenjen tudi 
pripravam na prihajajoče projekte.  

8. Kavarniški 
večeri 

april – 
december 
2020 

200 V sodelovanju s Kavarno Lilija bomo v letu 2020 nadaljevali z organizacijo Kavarniških večerov – 
sklopov koncertov posavskih glasbenikov. 
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9. Udeležba na 
Škisovi tržnici 
Ljubljana 

maj 2020 500 Tudi letos se bomo predstavili na največji študentski prireditvi v Sloveniji, ki je namenjena 
predstavitvi študentskih klubov iz lokalnih okolij. Tema predstavitve še ni znana, zagotovo pa 
bomo predstavili nekatere kulinarične dobrote in posavsko dobro voljo. 

10. Festival za 
mlade ŠROT 

19. 6. 2020 1500 
 

Ob koncu šolskega leta tudi letos prirejamo Festival za mlade ŠROT in bo sedaj že tradicionalno 
potekal na Bazenu Brestanica. Za koncertno dogajanje bo zopet poskrbela večja skupina iz 
Slovenije ali Balkana, predskupine pa bomo izbrali izmed lokalnih skupin, ki še iščejo svoj 
prostor na posavski in slovenski glasbeni sceni. Mlajši aktivisti so predlagali, da ŠROT 
poskušamo speljati v večjem obsegu, kot običajno, in sicer – si bomo prizadevali organizirati 
dvo dnevni dogodek. 

11. KPŠ Poletje 25. 6. 2020 - 
20. 9. 2020 

200 Krovni projekt, ki bo namenjen oglaševanju poletnih aktivnosti Kluba posavskih študentov, v 
njega pa bo vpetih več različnih projektov, ki bodo potekali na Bazenu Brestanica, v Krškem in v 
Kostanjevici na Krki, prav tako pa bomo članom omogočili obisk različnih festivalov širom 
Slovenije.  

12. KPŠ športni 
turnirji 

24. 6. 2020 -  
31. 8. 2020 

300 V sodelovanju s Teniškim društvom Krško, Mladinskim društvom Kostanjevica na Krki in 
Odbojkarskim klubom Kostanjevica na Krki želimo prirediti sklop turnirjev v različnih športih, ki 
bo pritegnil mlade aktivne športnike in ljubitelje športa. V sklopu projekta bi imeli vsaj 3 
turnirje: v Kostanjevici na Krki, v Krškem in v Brestanici. Ponudili bi različne športe: odbojka na 
mivki, tenis in nogomet ter pestro spremljevalno dogajanje.  

13. Kostanjeviški 
dan 

avgust 2020 100 V sodelovanju z Mladinskim društvom Kostanjevica na Krki bomo izvedli predstavitev kluba na 
tradicionalnem Kostanjeviškem dnevu, kjer se bomo tudi udeležili tamkajšnjih dejavnosti. 

14. Mladinski 
kulturni 
festival 

september 
2020 

800 Letošnji MKF bo potekal v podobnem obsegu kot pretekli leti. Potekal pa bo v sredini 
septembra, saj se nam ta časovna umestitev zdi bolj primerna za nas in naše člane. Dogajanje 
bo zopet pestro z veliko potopisnimi predavanji, ustvarjalnimi delavnicami, športnim in 
koncertnim delom ter raznimi drugimi aktivnostmi. 
Želimo si, da bi v organizacijo dogodka vključili čim več mladinskih društev iz območja občine 
Krško in širše. 

15. KPŠ Izlet v 
Gardaland 

21. 9. 2020 50 Preden zopet sedemo v študijske klopi na fakultetah, bi se odpravili na popoln odklop v 
zabaviščni park Gardaland.  
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16. KPŠ Kostanjev 
piknik 

oktober 2020 100 Tradicionalno bomo tudi letos priredili jesenski piknik, ki ob kostanju in moštu združuje 
aktiviste, člane in podpornike Kluba posavskih študentov. Poskrbljeno bo za pijačo, jedačo, 
glasbo in pestro spremljevalno dogajanje.  

17. Degustacija vin Oktober 2020 50 Po uspešno opravljenih trgatvah, bomo v pristnem duhu jeseni organizirali degustacijo vin. 
Sodelovali bomo s Kletjo Krško in si prizadevali, da bomo s ponovno organizacijo projekta 
dosegli še večji odziv. 

18. Družabni 
večeri v 
Ljubljani 

oktober – 
december 
2020 

200 Na pobudo članov KPŠ bomo jeseni 2020 ponovno uvedli družabne večere Ljubljani, kjer 
trenutno študira največ posavskih študentov. Pripravljali bomo različne dogodke (tekmovanje v 
ENKI, bowling večer, obisk parka Woop), prav tako pa želimo pripraviti nekaj tematskih 
večerov, kamor bi povabili tudi druge študente in jim predstavili posavske značilnosti.  

19. TEDxKrško november 
2020 

100 Izobraževalni projekt, ki bo potekal pod okriljem licence TEDx. Po lanskem uspehu in 
ogromnem zanimanju in odobravanju s strani občine, partnerjev, članov kluba in vseh ostalih, 
bomo nadaljevali z nadgradnjo projekta. 

20.  KPŠ Veseli 
december 

1. 12. – 31. 12. 
2020 

500 Krovni projekt, pod katerim bomo oglaševali decembrsko dogajanje, v katerem se bo zvrstilo 
več dogodkov, ki bodo potekali v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter v tujini. 

21. DSP-jev prvi 
december 

1. 12. 2020 150 Projekt dijaške skupnosti Posavje, ki ga ob dnevu boja proti Aidsu organiziramo na posavskih 
srednjih šolah. Na projektu mlade ozaveščamo o nevarnostih Aidsa in o načinih zaščite. Mladim 
delimo brošure in kondome.  

22. Predbožični 
izlet  

december 
2020 

45 Članom in drugim interesentom bomo ponudili voden izlet v eno izmed mest, ki so v 
adventnem času posebej zanimiva. Če se bo med našimi člani pokazal interes, bi se lahko 
odpravili tudi na dvodnevni izlet na katero izmed destinacij, ki je zaradi oddaljenosti in 
predolge poti za enodnevni izlet, še nismo obiskali.   

23. Nočni pohod  december 
2020 

20 V duhu spodbujanja aktivnega življenja med mladimi se bomo tudi letos podali na nočni zimski 
pohod, ki mu pridih romantičnosti dajejo noč in bakle, ki jih vzamemo za razsvetljevanje 
okolice. Na vrhu bomo udeležencem pohoda postregli s toplim obrokom in krepčilnim 
napitkom, ki jih bo opogumil za pot v dolino.  

24. Kifl fešta 
Posavje 

19. 12. 2020 500 Ob zaključku koledarskega leta želimo kot zahvalo za celoletno podporo vsem našim članom, 
podpornikom, simpatizerjem in poznavalcem ponuditi glasbeni koncert ene izmed večjih 
glasbenih skupin.  
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2.5 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO 
Klub posavskih študentov je v preteklih letih sodeloval z različnimi sorodnimi organizacijami, 
sodelovanja pa želimo v letošnjem letu še okrepiti in izboljšati. Prav tako smo pri organizaciji 
različnih projektov in zastopanju interesov mladih uspešno sodelovali z Občino Krško.  
 
V letu 2020 bomo sodelovali s/z:  

 Mladinskim centrom Krško;  
 KUD Butnhrupn;  
 DKD Svoboda Senovo; 
 PGD Senovo, Brestanica, Mali Kamen in Krško;  
 Turističnimi društvi Senovo, Brestanica, Krško in Kostanjevica na Krki;  
 Planinskim društvom Bohor Senovo;  
 Teniškim klubom Krško;  
 Odbojkarskim društvom Kostanjevica na Krki;  
 Mladinskim društvom Kostanjevica na Krki;  
 Mladinskim svetom Krško;  
 Študentskim svetom Fakultete za energetiko; 
 Prostor vmes; 
 Skavti Krško; 
 Občinama Krško in Kostanjevica na Krki; 
 Okoliškimi študentskimi klubi. 

 
Sodelovanja se bodo odpirala glede na interese in potrebe pri izvedbi posameznih projektov, na 
splošno pa želimo v svoje dejavnosti vključiti sodelovanje z velikim številom sorodnih organizacij in 
v lokalnem in širšem prostoru našo lokalno skupnost v čim boljši luči predstavljali širšemu 
občinstvu. 
Poleg sodelovanja z organizacijami si za leto 2020 želimo čim več podjetij iz lokalne skupnosti in 
širše, ki bi z različnimi sredstvi podprle naše delovanje in omogočile predstavitve svojega delovanja 
našim članom.  
 

2.6 VIZIJA 
Splošna vizija Kluba posavskih študentov je prirejanje pestrega obštudijskega dogajanja za 
študente iz upravne enote Krško. Mladim želimo zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa, 
jim ponuditi dejavnosti, ki jih bodo privabile v naše prostore in jim ponuditi možnost aktivnega 
udejstvovanja in prirejanja dogodkov za mlade.  
Vizija Kluba posavskih študentov za leto 2020 je izvedba projektov na še višjem nivoju, kot smo jih 
izvajali do sedaj, in nadgradnja projektov na področjih, katerim smo v preteklosti morda posvečali 
premalo pozornosti. V letu 2020 želimo v naše vrste privabiti tudi več aktivistov in občasnih 
projektnih sodelavcev.  

3. SPREJEM NAČRTA 
Načrt je bil sprejet na zboru članov, dne 14. 11. 2020. 

Krško, 25. 2. 2020 
 
Podpredsednica  
Kluba posavskih študentov 
Ana Krošelj 

žig 
Predsednica  

Kluba posavskih študentov 
Neža Jurečič 

 


