
Od Zgornjesavinjskega

Kluba zgornjesavinjskih 



Uvodnik

Pred nekaj leti je v klubu padla ideja o izdaji Zbornika, katera je tekom let še vedno 
ostajala med zastavljenimi načrti in ni lepšega, kot da prav ob letošnjem okroglem ju-
bileju 50. obletnice delovanja kluba izvedemo ta projekt in hkrati strnemo vtise prvih 
50. let v Zbornik, ki je pred vami.

V prvih 50 letih kluba se je zgodilo marsikaj od prvotnega imena Zgornjesavinjski 
študentski klub do današnjega Kluba zgornjesavinjskih študentov ali vsem bolj znane 
kratice KZSŠ.

Klub je v preteklosti deloval predvsem v Ljubljani, tam so potekali sestanki, katerih so 
se udeleževali ne le študentje ampak tudi lokalna skupnost in pa gospodarstveniki, 
saj je takrat veljalo, da so vse študente želeli zaposliti v domačih krajih ali pa vsaj kje 
v bližini. Študentje so bili tisti, ki so ne le nosili družbeno dejavnost krajev, bili so tudi 
prihodnost periferije. Pomembno je dejstvo, da se je za študij takrat odločalo od 10 do 
15 % populacije. 

Po razgovorih z bivšimi predsedniki in ostalimi pomembnimi ljudmi v klubu sem ugo-
tovil, da je bil le-ta pomembno družbeno središče mladih v preteklosti. V klubu so se že 
takrat odvijale številne dejavnosti in projektna dela, katera so se skozi leta spreminjala. 
Včasih je bil v ospredju šport, drugič sociala in kultura, nikoli pa ni manjkalo zabav. Že v 
preteklosti so se organizirali plesi, ki pa jih danes nadomeščamo z žuri, med katerimi je 
zagotovo največji ter najbolj odmeven Flosfest.

Zavedam se, da so v delovanju kluba tudi napake in pomanjkljivosti, katere so lahko 
nastale iz objektivnih razlogov, kar pa na samo verodostojnost prispevka ne more vpli-
vati. Določene dele bi lahko dopolnili in izčrpneje obdelali, a za to žal ni dovolj časa.

Dobronamerne kritike, dopolnila in predlogi bodo vedno dobrodošla pomoč nasledn-
jim piscem zbornika.

Jubilejni zbornik, ki je pred vami, je nastal v razmeroma kratkem času. Zahvaljujem se 
vsem, ki so sodelovali in mi pomagali pri zbiranju arhivskega gradiva, prispevali slike in 
besedila.  Predvsem se zahvaljujem Nastasji Kotnik, članici upravnega odbora kluba, ki 
mi je pomagala zbrati vse gradivo. Prav tako se zahvaljujem Špeli Račnik in Jaku Rob-
niku za lektoriranje ter elektronsko urejanje podatkov.

Hvala vsem!
Radenko Tešanović
Predsednik KZSŠ
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Nekaj besed o zgodovini

Na začetku je bil Zgornjesavinjski študentski klub, ki so ga naši, študentskega aktiv-
izma željni predhodniki, ustanovili leta 1961. Takrat je prvi predsednik kluba postal Jože 
Jeraj, študent Biotehniške fakultete. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bil namen 
študentskega kluba v naši dolini v glavnem povezovalnega in družabnega značaja. Zag-
nani študentje so prirejali brucovanja v gostilni Pod lipco v Ljubljani, kasneje pa tudi že 
v dvoranah po naši dolini. Število študirajočih je z leti naraščalo, ne samo v Ljubljani, 
ampak tudi v Mariboru. Klub je bil zelo aktiven predvsem v letu 1968, ko so potekale 
študentske demonstracije in je bila borba za študentske pravice na višku.

Na občnih zborih so bile aktualne teme predvsem položaj študentov v družbi in mate-
rialne ter druge problematike. Vsako leto so se jih udeležili vodilni in vplivni možje iz 
celotne občine Mozirje, npr. predsednik skupščine občine. Z njimi so študentje kritično 
obravnavali štipendijsko politiko, možnosti zaposlovanja po končanem študiju v domači 
občini in podobne pereče tematike. Organizirali so tudi nekaj prireditev in shodov, na 
primer ekskurzije po Sloveniji, študentske veselice po dolini in srečanja s študentskimi 
klubi sosednjih občin (dvodnevno srečanje s Klubom koroških študentov v koči na Sm-
rekovcu).

Po dolgih letih aktivnega in nekaj vmesnih letih zamrlega študentskega delovanja v 
dolini je bil naposled 14. februarja 1997 ustanovljen Klub zgornjesavinjskih študentov, 
krajše KZSŠ. Mesto prvega predsednika kluba, takšnega kot ga poznamo danes, je 
zasedel Alojz Prislan. 

Ne glede na to, da je klub skozi vsa ta leta menjaval vodstvo, člane, aktivno sodelujoče 
študente, dijake ter mlade po duši in telesu, smo lahko vsi ponosni na to, da sta posl-
anstvo in vizija kluba ostala enaka. Naš študentski klub še vedno združuje in povezuje 
študente cele Zgornjesavinjske doline, prav tako kot jih je pred davnimi leti ob ustano-
vitvi. 

   Nastasja Kotnik  
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Arhiv Savinjskih novic



Seznam vseh predsednikov
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Obdobje Predsednik Fakulteta Kje  je danes?

1961 - 1965 Jožef Jeraj Biotehniška fakulteta Uživa v pokoju v 
Ljubljani

1965 - 1968 Marija Poličnik (por. 
Grudnik)

Ekonomska fakulteta Uživa v pokoju na Rečici 
ob Savinji

1968 - 1970 Franjo Juvan Fakulteta za elektroteh-
niko

Podjetnik na Ljubnem

1970 - 1972 Jože Tlaker Ekonomska fakulteta Inv. upokojen v Varpol-
jah

1972 - 1974 Ivan Hren Biotehniška fakulteta Gorenju Avstrija

1974 - 1976 Slavko Rosenstein Pravna fakulteta Odvetnik na Rečici ob 
Savinji

1976 - 1980 vitez Jožef Ciraj Fakulteta za družbene 
vede

Ministrstvo za zunanje 
zadeve

1980 - 1981 Tone Kladnik Biotehniška fakulteta Zavod za gozdove

1981 - 1982 Darko Repenšek Fakulteta za telesno 
kulturo

Ministrstvo za šolstvo 
in šport

1982 - 1984 Janko Požežnik Fakulteta za družbene 
vede

Predsednik mestnega 
odbora SDS Celje

1984 - 1986 Jasna Miklavc Pokojna

1986 - 1988 Alojz Selišnik Biotehniška fakulteta Podjetnik

1988 - 1990 Dr. Miran Pustoslemšek Medicinska Fakulteta Psihiater v Kliničnem 
centru Maribor

1990 - 1997 / / /

1997 - 1999 Alojz Prislan Fakulteta za strojništvo BSH d.o.o.

1999 - 2001 Jure Kolenc Visoka šola za gostin-
stvo in turizem Maribor

Kamp menina Varpolje

2001 - 2003 Franci Pečnik Fakulteta za družbene 
vede

Eutrip d.o.o.

2003 - 2005 Jernej Pintar Fakulteta za družbene 
vede

Doktorski študij

2005 - 2007 Jernej Petrin Filozofska fakulteta Studou Moderna

2007 - 2011 Radenko Tešanović Fakulteta za upravo Študent
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Izjava g. Jožefa Jeraja

S sošolcem Francijem Širkom iz gimnazije v Celju, kateri je študiral medicino, sva bila 
zelo razočarana nad klubom študentov iz Celja in tako sva prevzela pobudo za nastanek 
lastnega kluba v občini Mozirje. Pobudo je podprl tudi takratni župan Hinko Čop, ki je 
želel, da se čim več študentov po končani diplomi zaposli v Zgornji Savinjski dolini.

Dobili smo sponzorje in tako smo organizirali prvi študentski ples v Mozirju v telovad-
nici. Pridružil se nam je tudi slikar Horvat-Jaki ter poslikal vse stene na papir. Med samo 
prireditvijo je potekal program na amaterski osnovi.
Organizirali pa smo tudi predavanja strokovnjakov po različnih krajih. Najbolj se spom-
injam predavanja na Rečici iz katerega je nastala podružnica horti-kulturnega društva.

Po diplomi na Agronomiji julija 1962 sem moral k vojakom v Sarajevo. Ker sem bil 
štipendist Zadruge v Mozirju, sem pričakoval, da se bom zaposlil v domačem kraju, a ni 
bilo primernega dela. Tako sem se zaposlil v Ljubljani na Agrotehniki. 

Ko je Jožef Ciraj postal predsednik kluba, sem bil povabljen še na prireditve, kasneje pa 
je iniciativa zamrla. Šele potem, ko sem postal generalni konzul v Celovcu, sem orga-
niziral kulturne prireditve s koroškimi Slovenci in prispeval, da je bila zgrajena cesta na 
Pavličevo sedlo. Kot svetnik Državnega sveta sem prispeval k ustanovitvi občine Rečica. 
Vodil sem še fundacijo za Tavčarjev dvor.

Jožef Jeraj
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Klub Zgornjesavinjskih študentov v letih 1968 - 1970

V letih 1968 do 1970 se je KZSŠ bližal zaključku prvega desetletja svojega obstoja in de-
lovanja. Problemi študentov so bili v tistih letih podobni današnjim, povezovali smo se 
zaradi druženja, pa tudi v upanju, da bomo skupno lažje vplivali na štipendijsko politiko 
pri podjetjih v okolju bivše občine Mozirje. V ta namen smo vedno vabili predstavnike 
občine Mozirje na našo skupščino na obvezni lokaciji v gostilni »Pod lipco«, srečanje pa 
se je običajno končalo v »Raufnku«. V tistih časih smo res imeli bolj skromna sredstva 
za zabavo, ampak smo se kar znali zabavati, vedeli pa smo, da bomo po študiju dobili 
službo, kar je danes glavni problem mladih. Razlika od današnjih razmer je tudi v tem, 
da smo takrat lahko zaprosili za študentsko posojilo, katerega smo vračali po zapos-
litvi.

Da bi zaslužili, smo redno prirejali brucovanja, običajno v dvorani TVD Mozirje. Da bi 
več zaslužili, smo enkrat priredili brucovanje – veselico v Vrbju na Ljubnem. Po uspešno 
izvedeni veselici smo imeli zaključek na Smrekovcu, še danes s kolegi obujamo spomine 
na prijetno druženje. Nepozabno je bilo naše smučarsko srečanje z mladinci iz občine, 
ki smo ga izvedli z večdnevnim bivanjem v mozirski planinski koči, snega na Golteh pa 
meter in pol in ni se dalo postaviti proge, saj je bil smučarski center še v povojih. 

Sicer pa so tisti časi že kar precej odmaknjeni, delali smo tudi kaj bolj resnega, vendar 
je že tako, da ostanejo le spomini na najlepše.

Franjo Juvan
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Izlet študentov ZSŠK v Budimpešto; podoknica - slovenska ljudska pesem pred “našim” hotelom Astoria

Proslava 15 letnice Zgornjesavinjskega študentskega kluba, jan 1977, v prostorih SO Mozirje



Študentski klub v sedemdesetih letih

Naš klub je bil v sedemdesetih letih po 10-letnem delovanju že precej uveljavljena insti-
tucija. Letne skupščine kluba v Ljubljani so redno obiskovali najvišji predstavniki lokal-
nih samoupravnih in političnih struktur občine Mozirje ter največjih podjetij iz doline in 
tako z nami izmenjevali konkretna stališča o bodočem razvoju in kadrovskih potrebah 
zanj. 

Študentje smo ta srečanja izkoristili za pritisk na povečanje kadrovskega štipendiranja, 
saj državnih in Zoisovih štipendij tedaj še ni bilo.
Menim, da smo bili kar uspešni. Število štipendij in pomoči študentom se je vsako leto 
večalo, z njim pa tudi število študirajočih. Tedaj se je na višje in visoke šole vpisovalo 
okrog 15 % tekoče generacije.

Študentski klub je aktivno sodeloval pri pripravi pomembnega referenduma o 
občinskem samoprispevku za izgradnjo oziroma prenovo osnovnih šol v tedaj enoviti 
občini Mozirje.

Seveda pa tudi družabni dogodki niso bili redki : brucovanja, Akademski ples, izleti, 
pikniki. Spominjam se, da smo skupaj s koroškim študentskim klubom na Smrekovcu 
priredili skupni piknik, kateri je s presledki trajal kar tri dni. Tedaj smo to zdržali, danes 
pa… No, vsaj lepi spomini na študentska leta so nam ostali.

Jože Tlaker
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Izlet ZSŠK v Budimpešto (posnetek na stadionu NEP)

Zabava po skupščini ZSŠK



Izjava viteza Jožefa Ciraja

17.11.1976 je predsedovanje prevzel Jožef Ciraj;  podpredsednika sta bila Franc 
Moličnik in Danijela Završnik, blagajničarka Nada Plaznik, tajnik Marija Kolenc, komisijo 
za kulturo je prevzel Jože Muhovič, za šport Roman Klemenak, za informiranje Franc 
Bider (44 prisotnih na skupščini)
 
»To obdobje je bilo čas “debelih krav”, sponzorji nekdanji predsedniki ZSŠK so se 
velikodušno odzvali, Ljubljanske mlekarne, Gorenje, Smreka, Zgornjesavinjska kmeti-
jska zadruga, Elkroj... Izdana je bila značka ZSŠK, ob ponedeljkih zvečer je tako bilo 
kopanje članov kluba v bazenu Tivoli, za vse člane kluba abonma Premierski 6 v SNG 
Drama, gostovanje APZ Tone Tomšič v Zgornji Savinjski dolini (29.10.1977), nastop lju-
bljanskih afriških študentov v kinodvorani v Mozirju (29.1.1977), brezplačen izlet za 
člane v Budimpešto, brucevanja.«  
 
Zadnja dokumentirana aktivnost Jožefa Ciraja v Klubu je zabeležena 8.11.1979

vitez Jožef Ciraj
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Svečana skupščina ob 20. letnici ZSŠK, gostilna Rio v Ljubljani.

Svečana skupščina ob 20. letnici ZSŠK, gostilna Rio v Ljubljani.



Izjava g. Darka Repenška

Kar ne morem verjeti, da je od mojega predsedovanja ZSŠK - Zgornjesavinjskemu 
študentskemu klubu (tako se je klub takrat imenoval) minilo že 30 let. Predsednik kluba 
sem bil v študijskem letu okrogle, dvajsete obletnice delovanja kluba, kar smo želeli 
zaznamovati še posebej slovesno. Po splošnem prepričanju nam je to tudi uspelo, saj 
smo nekje februarja ali marca meseca leta 1981 v mozirskem “Partizanu” organizirali 
Akademski ples, pred tem pa izvedli slavnostno akademijo. Kot naši zanamci danes, 
smo imeli tudi takrat nemalo težav, da smo zbrali natančne podatke in bivališča vseh 
dotedanjih predsednikov, katere smo povabili na praznovanje. Dobro se spomnim, 
da je bil prvi predsednik kluba g. Jože Jeraj že takrat prepoznana in pomembna os-
ebnost v slovenskem in jugoslovanskem prostoru, midva pa sva se še posebej zbližala 
po spletu čudnih zasebnih okoliščin. Še vedno mi je izjemno draga oseba. Redno se 
je, če je le utegnil, udeleževal vsakoletnih brucovanj kluba, katera smo v času mojega 
študentovanja največkrat organizirali v gostilni “Rio” v Ljubljani, ki je bila tudi sicer naša 
baza za redne mesečne sestanke. 

Veseli me, da Klub zgornjesavinjskih študentov nadaljuje tradicijo, ki jo letos obeležuje 
s 50 leti življenja in delovanja. Vesel sem predvsem zato, ker vem, da je delo kluba v 
nekem obdobju zamrlo, za kar je bil, predvidevam, razlog v specifičnosti nekega časa, 
ko zgornjesavinjska študentarija pač ni imela potrebe po tovrstnem druženju, povezo-
vanju in izkazovanju. Toda časi so se ponovno spremenili... Prepričan sem, da bodo tudi 
v bodoče iz vrst NAŠEGA študentskega kluba izšla takšna pomembna imena, kot jih je v 
preteklosti že veliko. In že danes se veselim jutrišnjih podobnih srečanj, kakršno se bo 
dogodilo letos. 

Zgornjesavinjskim študentom želim dobre kondicije, obilo dobre volje in želje po ohran-
janju in nadaljevanju tradicije ter ogromno smelih odločitev v prihodnje. Pozdravljam 
Vas z nam takrat tako dobro znanim študentskim pozdravom: EX ŠTEMP’L!

Darko Repenšek
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Arhiv Savinjskih novic



Izjava g. Janka Požežnika

Kar nekaj časa je že minilo od takrat. V tistih časih smo se zgornjesavinjski študentje 
vsako sredo dobivali v gostilni RIO v Ljubljani. V času mojega mandata je brucovanje 
potekalo v Zadružnem domu v Bočni, sredstva zanj pa smo zbrali pri firmah in zaseb-
nikih po vsej dolini. Za delovanje kluba je bilo sredstev dovolj, to so bili drugačni časi. 
Študentje smo bili takrat dokaj povezani in aktivni.

Janko Požežnik
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Izjava g. Alojza Selišnika

V času, ko sem bil predsednik ZŠ kluba, mislim da je to bilo 1986/1987,  smo bili kar 
precej aktivni.
 
Vsak  prvi torek v mesecu smo imeli sestanke v gostilni RIO v Ljubljani, kjer smo 
načrtovali naše dejavnosti in projektna dela. Udeleževali smo se sestankov OOZSMS 
Mozirje, sodelovali na različnih enodnevnih delovnih akcijah (partizanska bolnišnica 
v Robanovem kotu), vsako leto smo izvedli brucovanje v Ljubljani ter v Savinjski dolini 
in nato z izkupičkom odšli na izlet. Takrat od države nismo dobivali nobenih donacij, 
katere so danes na razpolago. Klub se je tako moral znajti sam, zato je bilo uspešno 
organiziranje brucovanj velikega pomena. Nekaj denarja smo dobili tudi od podjetij, ki 
so štipendirala naše študente, vendar je bilo tega bolj malo. Študentski klub smo imeli 
predvsem zavoljo druženja in krepitve človeških vezi med Savinjčani. Vse je bilo precej 
skromno, delali smo prostovoljno, takrat še ni bilo mobitelov, nekateri tudi niso imeli 
telefonov, saj so stanovali v študentu. Možnosti komuniciranja so bile tako popolnoma 
drugačne, tudi preko telegramov (kaj je že to?). Nekateri pari, ki so se spoznali na ses-
tankih klubov, so se potem tudi poročili.

Bílo je ludo i nezaboravno, bili smo dobri državljani SFRJ, saj smo čuvali tekovine naše 
revolucije. Seveda se je takoj po mandatu pričela zgodovina hitro obračati v drugo smer 
in prihajali so novi, osamosvojitveni časi.
 

  Alojz Selišnik
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Izjava g. Mirana Pustoslemška

Drugo polovico osemdesetih let prejšnjega stoletja je obeležil nekakšen prehod iz no-
vovalovskega hedonizma v prihajajočo politično turbulenco, ki je takrat še nismo slutili. 
Študentski klub je bil od nekdaj po svoji funkciji odličen most med tradicionalno loka-
lnim in urbanim, ki spremlja študentsko obdobje mladih iz naših zavidljivo lepih dolin 
in hribov. To je bilo obdobje pred pohodom informatizacije in globalizacije. Klub je bil 
dokaj aktiven, brucovanja »šarf«, druženje redno in kvalitetno, tudi odnosi z lokalnimi 
oblastmi so bili korektni. Očitno pa smo slabo kadrovali in nadzirali naslednike, kajti 
dejavnost kluba je konec osemdesetih let zamrla, vendar pa je oživitev dejavnosti kluba 
dokaz vitalnosti in nujnosti obstoja in delovanja KZSŠ, naj živi večno!

Miran Pustoslemšek, dr. med., specialist psihiatrije, zaposlen v Univerzitetnem 
kliničnem centru Maribor, antropolog in redni kolumnist sobotne priloge Večera

 Dr. Miran Pustoslemšek
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Logotip Kluba ZgornjeSavinjskih Študentov

Ideja za logotip KZSŠ
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Izjava g. Alojza Prislana

Klub smo ustanovili v letu 1997 in sicer je šlo za odločitev nekaj zanesenjakov, ki smo 
smatrali, da je enostavno nekaj potrebno narediti na tem področju.

To je bilo obdobje, v katerem je financiranje temeljilo samo na načelu teritorialne pris-
otnosti študentskih servisov v določeni upravni enoti. Ker na področju Zgornje savin-
jske doline nikoli nismo imeli nobenega servisa, tudi denarja iz tega naslova ni bilo. Tako 
smo se odpravili v Maribor do direktorja Mariborskega študentskega servisa. Predstavi-
li smo mu naš program dela in ga prosili za 25.000 tolarjev mesečnega pavšala. Rekel 
nam je: »Poglejte fantje, vidim, da ste pošteni, dam vam 40.000 SIT na mesec«. In tako 
je »naša ljubezen« v obliki doniranja trajala mogoče vsega skupaj eno leto, nakar se je 
možakar odločil, da mu to ni potrebno več početi in nas pustil na suhem…

V letu 1997 je bilo med drugim organizirano tudi zelo odmevno brucovanje z DOUBLE 
TROUBLE v TVD Partizanu v Mozirju. Z bendom smo bili dogovorjeni, da naj igrajo do 
2. ure zjutraj. Ob dveh jaz stopim do njih in rečem: »Povišujem vam honorar za 20%, 
ampak igrali boste še 1 uro.« Oni rečejo: »OK.« Ura je tri zjutraj in stopim ponovno do 
njih z enako ponudbo. Rečejo: »Mi smo povsem izžeti in bi radi šli domov.« Kljub temu 
pa smo se zmenili še za pol ure špila.

Alojz Prislan
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Prvi Flosfest, Ljubno ob Savinji
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Izjava g. Jureta Kolenca

Nekoč pred davnimi časi sem bil študent in sem z vnemo in veseljem spremljal 
študentska gibanja. Tako je naneslo, da sem bil predlagan za predsednika in ko smo 
imeli sejo nekega večera v gostilni Kozorog v Mozirju sem s prijetno ekipo od Lojza 
Prislana prevzel vodenje kluba. Torej druga generacija po dolgem zatišju.

Klub je v tem času dosegel:

vstop v zvezo Škis•	
predlog za vstop v ŠOS•	
financiranje v višini 100.000 sit od Mariborskega servisa (1x letno)•	
projekte so nam pomagali sofinancirati klubi iz Celja, Žalca in Velenja•	
imeli smo svoje prostore v gradu Vrbovec Nazarje - sestanki pa tako!•	
vsak mesec koncert v Kokarjah (ime projekta: KR TK EN ŽUR)•	
komunikacija s člani kluba preko lastnega časopisa ( SAVINJA PRESS-IHA) - 1x na 2 •	
meseca
ker je bil internet še v povojih smo si v vsaki občini namislili oglasne deske imeno-•	
vane    ŠTUDENTSKA DESKA (zadnja še visi v gornjem gradu)
imeli smo redne fešte v Ljubljani ter v Mariboru (Štuk)•	
redna udeležba tržnice in arene•	
projekt z okoliškimi klubi na Uršlo goro•	
družabni projekti za člane (pohod na Menino, rafting, pohod na Raduho...)•	
vsakoletna smučarska tekma na Golteh - res fina zabava!•	
organizacija snowboarding tekem•	
imeli smo popuste za izlete preko agencije Mondial•	
organiziran izlet v Budimpešto 3x (festival Ziget)•	
lasten festival ŠIT(študentski internacionalni tabor) - zelo odmevna športna fešta, •	
ki jo je generacija za nami preimenovala v festival ON the EDGE (bolj kulturno 
obarvano), pol šlo vse počas v K!
s pomočjo Velenja organizacija Siddharte v Šoštanju•	

 
Bilo je res tečno, ker ni bilo rednih prilivov, so nam pa sponzorji bili kar naklonjeni, še 
posebej za projekt KR TK EN ŽUR! Bilo je fino, poceni in pijano! Marskej smo se naučil 
pa spoznal pa take pa to.
 
In nato v slogi predali vodenje novi generaciji Francija Pečnika. Pol je šlo pa vse na 
Ljubno in je še vedno na Ljubnem (neč narobe!).

Jure Kolenc
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Izjava g. Jerneja Pintarja

Znanje in povezanost sta pot do uspeha vsakega študenta. Temu je bila predana tudi 
širša ekipa ljudi, ki je vodila KZSŠ v obdobju 2003-2005. Na osnovi dobrega dela pretek-
lih ekip smo naredili vrsto naslednjih korakov in novih temeljev:

Zdrav duh
Mednarodno razgledanost in konkurenčnost študentov smo podprli z rednimi tečaji 
tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina). Kreativnost smo podprli z različnimi 
natečaji, recimo za najboljše pesmi, ter s »Skladom za publikacije« v okviru katerega so 
študentje financirali tiskanje svojih diplom in lastnih publikacij. Izvajali smo predavanja 
o perečih problemih doline, kot je recimo zloraba drog, kjer so svoje zgodbe predstavili 
bivši zasvojenci. Študentski talent smo podpirali z njihovimi nastopi in predstavitvami. 
Ker pa zdrav duh brez dobrega srca ni celovit, smo izvajali tudi dobrodelne dejavnosti, 
na primer prenova otroških igral v lokalnem vrtcu ali humanitarna akcija ob cunamiju 
v JV Aziji.

Zdravo telo
Zdrav duh spada v zdravo telo, zato smo za rekreacijo študentov imeli vedno na voljo 
vsaj eno šolsko telovadnico. Izvajali smo tudi turnirje v nogometu, paintballu in drugih 
športih. Zimski spanec študentov smo preprečili s sofinanciranjem smučarskih kart.

Dobra volja
Brez (dobre) volje nihče ne pride daleč. Zato smo organizirali obilico zabav: kresovanja 
in brucovanja, novoletne zabave, Flosfest, soorganizacija Lučkih dnevov in podobno. 
Bilo je tudi mnogo brezplačnih kino predstav, potopisnih predavanj ter sofinanciranj 
abonmajev v univerzitetnih kulturnih središčih (opera, gledališče, filharmonija itd).

Kvalitetna organizacija
Ključen organizacijski problem, ogromno površino doline, smo rešili z oblikovanjem 
lokalnih odborov (LO) v vsaki občini. Vsak LO je vzpostavil lokalno ekipo za izvedbo 
projektov in poizkušal pridobiti lokalne prostore, katere smo imeli v Mozirju, Gornjem 
Gradu, in na Ljubnem. Za informiranje članov smo uvedli SMS obveščanje ter pričeli z 
izdajanjem biltena »KZSŠ Informator«. Klubu smo uredili celostno podobo, postavili 
spletno stran, uredili tehnično opremo… Z oblikovanjem pravilnikov in s povečanjem 
upravnega odbora smo povečali transparentnost delovanja kluba, oblikovali pa smo 
tudi nastavke za bodočo dijaško sekcijo in za LO Rečica, ki je takrat postajala občina. 
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Ekipa, katerih delo je to bilo (zahvala vsem) - KZSŠ v letih 2003-2005:

Predsednik:   Jernej Pintar
Podpredsednik:  Matej Vončina, Andrej Mikek
Tajnik:    Blaž Kramer
Blagajnik:   Barbara Lah
LO Mozirje:   Matic Pečnik, Jure Bizjak
LO Nazarje:   Manja Bele, Maja Zakrajšek
LO Gornji Grad:  Matjaž Rifelj, Maja Žerovnik
LO Ljubno:   Luka Budna, Primož Klemenšek
LO Luče:   Matevž Robnik, Amanda Kladnik
LO Solčava:   Cmager Matevž, Boštjan Lokan
LO Rečica: (občina še ni obstajala; smo pa že imeli predstavnika iz Rečice)

Jernej Pintar
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Izjava g. Jerneja Petrina

Študent naj bo, so porekli doma in pričelo se je. 

Predaja klubske štafetne palice po metodi »Jernej-Jerneju«, ščepec študija na filofaksu 
in velika žlica klubskih projektov, ki so čakali pred loncem: pet Flosfestov, serija poto-
pisnih predavanj s Tomažem Humarjem na čelu, runda Rock žurov, športnih dogodkov 
in kulturnih prireditev po celi dolini, pa še kaj bi se našlo.

In kaj je pri vsem tem najbolj pomembno? Vi, študentje, ki ste vse to uspešno izpeljali. 
In vi, ki ste gonilo klubske aktivnosti v Zgornjesavinjski dolini že 50 let. No, upam, da ste 
v tem času že doštudirali; vsaj tisti, »taprvi«. 

Ajd študentarija! Se vidimo ob naslednji 50ki!

 P.S. Pa ne pozabit Flosfesta narest! Za neuke: Pride točno na tisto 
 soboto pred »Balom«

Jernej Petrin
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Izjava g. Radenka Tešanovića

Ko sem pred devetimi leti kot nadobudni dijak prvič prišel v stik s Klubom zgornjesav-
injskih študentov, si nisem predstavljal, da bom kasneje postal predsednik. Klub je v 
tistem času prehajal iz Mozirja na Ljubno, saj je predsednik postal Jernej Pintar. 
V klubu so se odvijali razni projekti, sam sem deloval na športnem področju ter sode-
loval pri organizaciji Flosfesta. Bil sem del ekipe pri pripravi prvega Flosfesta in bilo 
je tako lepo, da sem se odločil za nadaljnje sodelovanje. Skupaj z ostalimi študenti in 
dijaki smo ta projekt ponovili in tako se bo letos dogodil že devetič.

Rad bi predstavil tri obdobja delovanja tekom mojega predsedovanja:

 Prvo obdobje je trajalo leto in pol, to je bilo obdobje birokratizacije oz. aktivnega ure-
janja papirologije. V tem času smo se v klubu odločili, da bomo uredili akte kluba in da 
bomo poskrbeli za bolj transparentno delovanje. Sočasno smo seveda izvajali redne 
dejavnosti kluba (projekti na področju sociale, športa, kulture in pa tudi zabave).

V drugem obdobju sta bila v ospredju obnova prostorov ter dvig prepoznavnosti de-
lovanja kluba pri študentih (skozi projekte ta del deloma še vedno traja). Imeli smo 
željo za nakup prostorov, kar  se ni realiziralo, zato pa smo se lotili obnove prostorov 
na Ljubnem, kjer je še vedno sedež kluba. Skozi to obdobje smo si zarisali smernice za 
nadaljnje dejavnosti in nakazali nekatere projekte,  kot so npr.: oživitev Brucovanja, 
Študentska olimpijada, Kresovanje, Sejem izobraževanja... Projekt Sejem izobraževanja 
je zastavljen z namenom, da se podjetja in šole predstavijo osnovnošolcem, dijakom in 
študentom, si izmenjajo ideje, kontakte in tako lahko posledično sam projekt vpliva na 
boljše stanje štipendiranja ter zaposlovanja mladih. 

V tretjem obdobju  je prioriteta prenos znanja na mlajše, aktivno smo pričeli vključevati 
mlajše člane v izvedbo projektov ter oblikovali dijaško sekcijo. Ker nam čas dopušča, 
izvajamo veliko projektov za mlade in mlade po duši v naši dolini. Tako se lahko poh-
valimo, da smo v letu 2011 izvedli preko 30 projektov v zgolj petih mesecih. 

Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so mi tako ali drugače pomagali v klubu. Upam, 
da mi bodo tudi v prihodnje, saj smo le skupaj dovolj močni, da lahko naredimo boljši 
jutri! 

HVALA VAM!
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Mandatno obdobje 2007/08: Miha Vončina, Kristijan Martinović, Lovro Kramer Rok 
Goltnik, Jernej Štorgel, Miha Klemenšek, Jasmina Štiftar, Tomi Preskar, Karin Rojs, Luka 
Miklavc, Marija Maruša Ermenc, Primož Klemenšek, Jernej Petrin, Peter Pevc Pukart, 
Urša Hribernik, Mitja Presečnik, Tilen Kojc, Matej Vončina.

Mandatno obdobje 2008/09: Miha Vončina,Tomi Preskar, Kristijan Martinović, Marija 
Maruša Ermenc,Karin Rojs, Rok Goltnik, Jernej Štorgel, Gal Letonja, Miha Klemenšek, 
Špela Robnik, Jasmina Štiftar, Jure Volčanžek, Vanja Vovk, Mitja Presečnik, Sarah Kleme-
nak, Nastja Kramer, Tilen Kojc, Kristina Martinović, Matija Ermenc, Primož Klemenšek, 
Jernej Petrin, Peter Pevc Pukart.

Mandatno obdobje 2009/10: Jernej Štorgel, Nina Marovt, Tomi Preskar, Jasna 
Skornšek, Nastasja Kotnik, David Predovnik, Gal Letonja, Lucija Jamnik Zupančič, Špela 
Robnik, Uroš Gregorc, Kristina Martinović, Kristijan Martinović, Jure Volčanžek, Miha 
Klemenšek, Nena Podmeninšek, Katja Remic, Mateja Marovt, Dalibor Matijević, Rebe-
ka Kotnik, Dejan Burić, Urban Petrin, Anja Naraločnik, Klara Hribernik, Blanka Zagožen, 
Uroš Kladnik, Matija Selišnik, Klavdija Solar, Jasmina Kaker, Anja Kumprej, Filip Slokan, 
Samo Janež, Matija Ermenc , Boštjan Zagožen, Vasja Fužir, Jaka Robnik.

Mandatno obdobje 2010/11: Vasja Fužir, Blanka Zagožen, Tomi Preskar, Klara Hrib-
ernik, Jernej Štorgel, Jasna Skornšek, Nastasja Kotnik, Jaka Robnik, Katja Remic, Lucija 
Jamnik Zupančič, Jernej Ribič, Jure Poličnik, Kristina Martinović, Kristijan Martinović, 
Katja Stradovnik, Martina Robnik,  Jure Volčanžek, Špela Račnik, Klemen Pečovnik, 
Miha Klemenšek, Urban Petrin, Anja Naraločnik, Uroš Kladnik, Matija Selišnik, Klavdija 
Solar, Filip Slokan, Samo Janež, Matija Ermenc , Boštjan Zagožen, Simon Koštrun, Tina 
Kozlevčar.

Radenko Tešanović
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KZSŠ danes

Letos, ko klub praznuje okrogli jubilej, se lahko še posebej pohvalimo s svojo delovno 
vnemo, ki je pripomogla, da smo letos izpeljali že več deset projektov v manj kot pol 
leta. Vneto smo pričeli s pripravami na Flosfest, kateri je tekom let postal največji pro-
jekt KZSŠ-ja ter največja prireditev na prostem v dolini na splošno. V naše kraje oz. 
na Ljubno ob Savinji privabi veliko mladih Savinjčanov, tako zgornjih kot spodnjih, pa 
tudi staro in mlado od drugod, izven meja doline. V preteklosti je Flosfest gostil že 
mnoga znana imena slovenske in tuje glasbene scene, kot so: Pero Lovšin, Vlado Kres-
lin, Kingston, Big Foot Mama, Leaf fat, Ribja čorba, Mi2 in številne druge. Vedno pa 
damo priložnost tudi obetavnim lokalnim izvajalcem, tako so se na odru med drugim 
že predstavili Flowerless grave, njegov hibrid Frišna župa, Scourge, Kačji pastirji, Black 
summer, ICU, Janeževi upognjenci, Sulzbach ekipa… V lanskem letu smo prvič izvedli 
dvodnevni Flosfest, kar načrtujemo tudi za letos. Ta nadgradnja projekta kaže na zrelost 
same prireditve, da z enodnevne zabave preraste v prvi festival z razširjenim (športnim 
in kulturnim) programom na zgornjesavinjskih tleh, na kar smo še posebej ponosni.

Seveda znamo organizirati tudi še kaj drugega kot edinole fešte. Eden izmed takšnih 
projektov je Sejem izobraževanja, ki ga letos načrtujemo drugič. Lanskoletni je bil torej 
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premierni, potekal pa je v nazarski športni dvorani. Kot se je izkazalo že lani je potreba 
po tovrstnih projektih v dolini velika, Sejem izobraževanja je namreč prireditev, na ka-
teri se na stojnicah predstavijo srednje šole, fakultete ter podjetniki iz celotne doline. 
Na ta način študentom in dijakom klub pomaga priti do dobre, premišljene in pravilne 
odločitve za vpis v določen izobraževalni program. Poleg tega lahko pri podjetnikih na-
jdejo informacije o morebitnih možnostih štipendiranja in dosegljivosti zaposlitve. Prav 
tako je bila ob samem sejmu lani organizirana tudi okrogla miza, katere so se udeležili 
vodilni predstavniki zgornjesavinjskega gospodarstva, razprava pa je tekla o problem-
atiki visoke stopnje brezposelnosti in težavnosti zaposlovanja mladih diplomantov. 
Interes kluba je, da bi Sejem izobraževanja postal prepoznaven projekt z dolgoletno 
tradicijo. 

Vsako leto je organiziran tudi Memorial mladih fantov v spomin na prezgodaj preminule 
Luka Grudnika, Simona Volovška, Tomaža Supina in Dragana Kezmića. S cvetjem in 
svečami se sošolci in prijatelji tekom turnirja odpravijo na grobove tistih, katerim je 
posvečen ta, zdaj že tradicionalni, nogometni turnir. 

Obujena je tudi ideja brucovanja izpred mnogih let. Le-tega smo letos izvedli na Ljub-
nem, v prihodnje pa se bomo trudili, da bo še boljše in da bodo vsi naši projekti pripo-
mogli k še bolj tesnemu povezovanju med zgornjesavinjskimi študenti.

Nastasja Kotnik
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Flosfest 2008

Flosfest 2006
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Flosfest 2008

Flosfest 2009



Vizija prihodnosti kluba

Znani rek, »nič ni tako dobro,  da ne bi moglo biti še boljše«,  dokazuje, da je vedno 
prostor za izboljšave.

Radenko Tešanović
Predsednik KZSŠ
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Izdajo zbornika so omogočili

Občina Mozirje

Občina Gornji grad

Občina Solčava

Občina Nazarje

Občina Ljubno

Zveza ŠKIS ŠOS

Občina Rečica ob 
Savinji

Občina Luče




