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Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2019 
 
 
1. Splošni del 
 
a) Predstavitev društva in njegovega poslanstva 
 

Klub študentov občine Celje je prostovoljno in nepolitično društvo, ki združuje študente in 
dijake z namenom povezovanja, informiranja in organiziranja mladinskih vsebin ter projektov 
v Upravni enoti Celje. 

Društvo deluje na območju Upravne enote Celje. S posameznimi projekti se predstavlja v 
Upravni enoti Celje, Republiki Sloveniji, Evropski Uniji in drugod. Delovanje društva temelji 
na načelih zakonitosti, vestnosti in poštenosti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. 

Pri svojem delovanju društvo sodeluje z organi Zveze študentskih klubov Slovenije, organi 
Študentske organizacije Slovenije in drugimi organizacijami, ki delujejo na sorodnih 
področjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo se v skladu s 
svojimi interesi samostojno povezuje, včlanjuje in sodeluje s sorodnimi mednarodnimi 
organizacijami, ki imajo sorodne namene in cilje. 

 
Cilji in načela društva so: 

 
• reševanje konkretnih študentskih in splošnih mladinskih problemov, 
• zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj obštudijskih oblik združevanja študentov 

na območju Upravne enote Celje in širše, 
• sodelovanje s študentskimi, dijaškimi in mladinskimi organizacijami ter sorodnimi 

interesnimi skupinami, 
• skrb za vsakovrstne obštudijske dejavnosti, 
• pomoč pri realizaciji različnih študentskih in mladinskih projektov, 
• uveljavljanje ustvarjalnih študentov in njihovih izdelkov, 
• zastopanje študentskih interesov pri upravnih organih občin Celje, Dobrna, Štore, 

Vojnik in drugih institucijah, 
• sodelovanje v javnem življenju na območju Upravne enote Celje in širše,  
• organizacija projektov in vsebin s področja kulture, športa, sociale, izobraževanja, 

mednarodnih dejavnosti, raznih oblik turizma in nudenje pravne pomoči članom, 
• olajševanje študentskega vsakdana. 

 
b) Opis razvoja društva 
Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru, dne 23. 8. 2004 na pobudo 
študentov z namenom organiziranja študentov in dijakov v Celju in s ciljem pridobiti status 
Študentske organizacije lokalne skupnosti (ŠOLS). 



 
 
28. 5. 2005 – Izvedba demokratičnih volitev v organe Kluba študentov občine Celje na 
pobudo 688 študentov in študentk – članov društva. Za predsednika je bil izvoljen Elvis 
Cvikl. Na izrednem občnem zboru je bilo pristonih 39 članov in članic. 
 
12. 7. 2005 – Svet ŠOLS je na svoji 9. redni seji v zvezo ŠKIS soglasno (25) sprejel Klub 
študentov občine Celje ter le-temu podelil tudi status ŠOLS. 
 
14. 7. 2005 – Predsedstvo ŠOS je sprejelo in potrdilo, da se Klub študentov občine Celje 
vpiše v register oragnizacijskih oblik, ki so upravičene do deleža finančnih sredstev iz naslova 
koncesijskih dajatev. 
 
Društvo je v letu 2006 razširilo svojo dejavnost in prepoznavnost v Upravni enoti Celje. 
Študentje so ponovno deležni mnogih ugodnosti in zanimivih projketov, kar jim daje 
možnost, da širijo meje svoje kreativnosti, znanja ter izkušnje s področja športa, kulture in 
izobraževanja ter drugih dejavnosti. 
 
 
c) Vodstvo društva 
 
Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva. Predsednik društva opravlja vsa pravna 
dejanja in sklepa pogodbe v okviru dejavnosti društva. 
 
Predsednik društva za mandatno obdobje 2018-2020 je bil Tadej Perčič, ki je bil izvoljen 19. 
10. 2018 na Zboru članov društva.  
 
Društvo deluje v okviru naslednjih organov. Zbor članov je najvišji organ društva in voli 
druge organe, razen Upravnega odbora. Zboru članov so odgovorni vsi organi in vsi člani 
društva.  
 
Upravni odbor društva sestavlja najmanj 5 in največ 7 članov in sicer: 

 
- predsednik društva, 
- člani. 

 
Upravni odbor društva opravlja organizacijske, upravne, strokovno-tehnične in 
administrativne zadeve. Upravni odbor je izvršni organ društva in opravlja zadeve, ki mu jih 
naloži zbor članov ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Upravni 
odbor upravlja društvo v času med dvema zboroma članov po smernicah, sprejetih na zboru 
članov društva. Sestaja se praviloma dvakrat mesečno, po potrebi pa pogosteje. 
 
Nadzorni odbor šteje pet (5) članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo dveh let.  
Naloga nadzornega odbora je tudi, da potrjuje pravilnik o delovanju upravnega odbora, 
pravilnik o disciplinskem postopku, spremlja delo upravnega odbora med dvema zboroma 
članov in da vrši stalni nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. 
Nadzorni organ tudi skrbi za nemoteno izvedbo vseh volilnih opravil v društvu.  
 
 
d) pregled dejavnosti društva 



 
Osnovna dejavnost društva je informiranje dijakov in študentov o aktualnih temah in 
projketih, ki zadevajo njihovo izobraževalno obdobje v mladosti. Društvo za te namene izdaja 
revijo z nazivom Petarda ter boršuro Fiksno študent. Društvo ima za potrebe informiranja 
vzpostavljeno spletno stran www.ksoc.si, kamor se objavlja aktualne in pomembne 
informacije za študente, Facebook in Instagram profil ter primerno urejene poslovne prostore 
z INFO točko na Mariborski cesti 2, kjer lahko člani dobijo ostalo informativno tiskano 
gradivo ter si uredijo Subvencionirano študentsko prehrano. Člani prejemajo tudi mailing ter 
SMS sporočila z dogajanjem. 
 
Za zagotravljanje lažjega in socialno stabilnejšea izobraževalnega obdobja društvo članom 
zagotavlja več vrst popustnikov oz. ugodnosti.  
 
Da pa čas izobraževanja ne bi bil preveč stresen, društvo kontinuirano v okviru svojih 
zmožnosti prireja razne projekte s področja kulture, športa, sociale, izobraževanja, ekologije 
in druženja dijakov ter študentov v okviru drugih društevnih dejavnosti. Vodilni projekti 
društva so Z glasbo do vrelišča, Klubski petki, plesni dogodek All in, projekti avtorske glasbe 
ba kanal, Kavarniški večeri, 15-letnica delovanja kluba, Knežji festival piva in burgerjev, 
Knežji festival gina, itd. 
 
 
e) opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih vplivov na delovanje društva 
 
Poglavitni vir finančnih prihodkov društva predstavljajo sredstva dodeljena v skladu z 
Zakonom o skupnosti študentov in Študentsko ustavo. V letu 2019 so bile razmere na 
področju študentskega dela stabilne in posledično tudi financiranje dejavnosti društva v 
skladu z Zakonom o skupnosti študentov, vendar se beleži upad celotne panoge študentskega 
dela. Nekaj sredstev smo pridobili tudi z naslova ZUJF. Na delovanje društva ni bilo posebnih 
vplivov in je potekalo bolj ali manj po začrtanih smernicah. Društvo je nekaj sredstev 
pridobilo tudi s črpanjem finančnih sredstev s področja razpisnih možnosti raznih skladov, 
Mestne občine Celje in ostalih razpisov, kar je tudi prihodnost možnosti obstoja in delovanja 
študentskih NVO. Nekaj pridobljenih sredstev smo pridobili tudi sponzorsko. 
 
2. Posebni del 
 
Klub študentov občine Celje ocenjuje svoje delo v letu 2019 uspešno, saj smo v tem letu 
nanizali veliko število dobro obiskanih, predvsem kvalitetno zastavljenih projektov. 
 
Leto 2019 smo pričeli s projektom avtorske glasbe - BA KANAL, nadaljevali pa s 
SMUČANJEM v tujini. V februarju smo organizirali KONCERT KLASIČNE GLASBE, 
dogodek POETU V ČAST, ponovno BA KANAL. Nadaljevali smo s športnim projektom 
DISCO DRSANJE ter SMUČANJE v tujini, za konec meseca pa soorganizirali predavanje 
DELO V TUJINI ter KAVARNIŠKI VEČER. V marcu smo se udeležili DELOVNEGA 
VIKENDA 03 REGIJE na Ljubnem ob Savinji, ponovno organizirali BA KANAL ter se lotili 
novega projekta MESEC RISANJA. Nadaljevali smo s KLUBSKIM PETKOM, organizirali 
nov projekt ZAUPNICE. Za zabavo smo poskrbeli z dogodkom CELJSKA 
TRANSVERZALA. Nato je bil na sporedu TEDEN DELAVNIC, kjer smo izvedli 5 uspešnih 
in obiskanih delavnic. Mesec april smo otvorili z BA KANALOM ter KAVARNIŠKIM 
VEČEROM. Kasneje nadaljevali s KLUBSKIM PETKOM. Za dijake smo izvedli zelo 
uspešno edicijo MARATONA ZNANJA, se zabavali na BEER PONG TURNIRJU ter izvedli 



IZLET V GARDALAND. V maju smo na Celjski koči postavili DOBRODELNO STOJNICO 
v sodelovanju z društvom Enostavno pomagam. Nato je sledil koncert alternativne glasbe 
BREAK THE SILENCE. Udeležili smo se tradicionalne ŠKISOVE TRŽNICE, nato ponovno 
organizirali ZAUPNICE. Sredi meseca smo v Mestnem gozdu soorganizirali POMLADNO 
ROMANTIKO ter izvedli dogodek za vzgojo psov - DO YOU HOW HOW. Ponovno smo 
izvedli BA KANAL, izdali pa že 30. izdajo publikacije PETARDA. Junij smo začeli s 
športom, saj smo izvedli TURNIR TROJK. Temu je sledil velik plesni dogodek ALL IN na 
Krekovem trgu, ki sta ga spremljala tudi IZMENJEVALNICA OBLAČIL ter URBANA 
DNEVNA SOBA. Na sosednjem trgu smo organizirali KNEŽJI FESTIVAL PIVA IN 
BURGERJEV. Julija smo na Starem gradu organizirali VEČER JUGONOSTALGIJE ter 
priredili STAND UP VEČER v atriju Celjskega mladinskega centra. V avgustu smo izpeljali 
že tradicionalni dogodek Z GLASBO DO VRELIŠČA. V septembru je sledil BA KANAL, 
soorganizirali smo nastop skupine S.A.R.S. v MCCju. Izdali smo publikacijo za študente 
FIKSNO ŠTUDENT, vpisovali študente preko projekta VPIS 2019/2020. Konec meseca pa 
organizirali še ene ZAUPNICE. Oktobra smo v Narodnem domu praznovali 15 LET KLUBA 
ŠTUDENTOV OBČINE CELJE, organizirali še KAVARNIŠKI VEČER ter KLUBSKI 
PETEK. Novost v letu 2019 je bila soorganizacija PUMP TRACK tekmovanja v Novi vasi, 
konec meseca je sledil še koncert HAMO TRIBUTE. Novembra smo ponovno organizirali 
delavnico DELO V TUJINI, peli na KARAOKAH, organizirali KAVARNIŠKI VEČER. 
Mlade smo osveščali ob 1. DECEMBRU - DNEVU BOJA PROTI AIDSU. Mesec smo 
zaključili z BA KANALOM. V decembru smo organizirali še VEČERJO AKTIVISTOV ter 
CHRISTMAS HOUSE MADNESS v atriju Celjskega mladinskega centra. 
 
Za leto 2019 beležimo okoli 50 projektov, 25 aktivistov in okoli 12.000 udeležencev vseh 
projektov skupaj. V letu 2019 smo aktivno sodelovali v Celjskem mladinskem svetu ter 
Komisiji za mladinska vprašanja Mestne občine Celje. 
 
Članom smo nudili naslednje ugodnosti in popuste pri raznih storitvah v dogovoru z izvajalci: 
nagradne igre, popuste za kino v Cineplexxu, popust v Osrednji knjižnici Celje in še veliko 
ostalih ugodnosti, ki so veljale kratek čas. 
 
V letu 2019 smo v večji meri pripomogli Humanitarnemu društvu Enostavno pomagam v 
smislu dobrodelnih akcij ter podprli lepo število posameznih projektov. 
 
3. Zaključni del poslovnega poročila 
 
Letno poslovno poročilo je bilo pripravljeno dne 2. 3. 2020 v Celju. 
 
 

 
Tadej Perčič, predsednik 

Klub študentov občine Celje 


