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KKŠ Summer FEST bo v letu 2017 počival
Ravne na Koroškem, 7. januar – Izvršni odbor Kluba koroških študentov je na konstitutivni seji potrdil
sklep o neizvajanju projekta KKŠ Summer FEST v mandatu 2017, saj oslabljeni finančni in
organizacijski viri onemogočajo njegovo nadgradnjo.
V prostorih KMKC Kompleks je v soboto, 7. 1. 2017, potekala konstitutivna seja Izvršnega odbora Kluba
koroških študentov z zasebo tudi širše KKŠ ekipe 2017. Ena izmed točk, o katerih so debatirali in
glasovali, je bil priljubljen mladinski festival KKŠ Summer FEST. V sklepu so po debati in po posvetu z
lansko ožjo organizacijsko ekipo festivala odločili, da KKŠ Summer FEST-a v letu 2017 ne organizirajo.
Ključen razlog je občutno zmanjšanje finančnih prilivov kluba, ki onemogočajo kvalitetno izvedbo
festivala tudi v 2017 in njegovo programsko nadgradnjo. Tako lanska kot letošnja ekipa namreč želi, da
festival med obiskovalci in v širšem okolju ostane v najboljšem spominu. Na točki, ko oslabljeni finančni
in organizacijski viri onemogočajo njegovo nadgradnjo, ga je bolje ne izpeljati kot biti še eden v vrsti
večih slovenskih festivalov, ki so doživeli svoj žalosten zaton.
Na kratko o KKŠ Summer FEST-u
Leta 2012 je Klub koroških študentov prvič združili manjše enodnevne dogodke v en festival, kjer se je
osnoval KKŠ Summer FEST. Lanski festival je drugo leto zapored potekal na območju Vodnega parka
Radlje ob Dravi. Glede na število prodanih kart že pred samim festivalom so organizatorji pričakovali
večje število obiskovalcev kot leto prej, a je obisk vseeno krepko presegel njihova pričakovanja.
Uspeh petega KKŠ Summer FEST-a je vsekakor moč pripisati odmevnim glasbenim imenom, ki so se
skozi tridnevno večerno dogajanje zvrstila na glavnem in elektro odru. Večerne koncerte je spremljalo
pestro dnevno dogajanje. V času festivala so se odvile igre brez meja v vodi, številne animacije in
športne aktivnosti za obiskovalce (balinanje, grafitiranje, beerpong, selfie broške, akustični nastopi,
stand-up in še mnoge druge).
Kako naprej?
Kot je nova predsednica Kluba koroških študentov Doris Brajnik povedala že takoj po izvolitvi, želi z
ekipo v letošnjem mandatu uvesti nekaj temeljnih sprememb v delovanju kluba. Najvidnejša izmed teh
sprememb je, da se bodo v ospredje delovanja kluba vrnili manjši projekti, namenjeni dobrobiti
študentov, kot so subvencionirani tečaji, delavnice, izobraževanja, natečaji za mlade neuveljavljene
koroške umetnike, izleti s KKŠ, obiski koncertov, kulturni večeri … Kot klub, ki skrbi za boljše možnosti
mladih na različnih področjih, prioritetno na področju sociale, izobraževanja, kulture in ne le zabave,
skušajo pametno razporediti razpoložljive finančne in organizacijske oz. človeške resurse. V preteklih

letih, ko se je festival KKŠ Summer FEST vzpenjal proti vrhuncu, ki ga je doživel poleti 2016, so bili
majhni, a pomembni projekti potisnjeni v ozadje, oziroma je bilo njihovo izvajanje okrnjeno. Kot je Doris
Brajnik napovedala v svoji kandidaturi, se torej v letu 2017 projekt KKŠ Summer FEST ne bo izvajal.
Hkrati z oznanitvijo te novice pa Klub koroških študentov poziva vse mlade na področju Koroške, da
sporočijo oziroma predlagajo, kaj so v prejšnjih letih pogrešali, oziroma bi želeli, da klub (zopet)
realizira. Ekipa si želi, da bi skupaj ustvarili boljše možnosti za mlade. Vse predloge sprejemajo preko emaila info@klub-kks.si ter Facebook strani Klub koroških študentov.

