Klub študentov Ilirska Bistrica
Jurčičeva ulica 1
6250 Ilirska Bistrica
Ilirska Bistrica, 14. december 2018

Zapisnik redne letne skupščine Kluba študentov Ilirska Bistrica
Pričetek skupščine je bil ob 19.15 v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1 v Ilirski
Bistrici. Predsednica kluba Monika Derenčin je ob 19.00 preštela vse navzoče in
ugotovila, da ni prisotnih več kot polovica rednih članov kluba s statusom
študenta in stalnim prebivališčem v Upravni enoti Ilirska Bistrica. Zato je
zasedanje odložila za 15 minut. Takrat je bilo prisotnih 20 članov, zato je bila
skupščina sklepčna.
Točka 1:Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda
Predsednica je predlagala delovno predsedstvo v sestavi:
– predsednica: Monika Derenčin
- overovitelja: Lara Dujc in Tina Hostinger
- zapisnikar: Luen Zidar
Od 20 prisotnih je bilo 20 glasov ZA, proti in vzdržan ni bil nihče od prisotnih.
Predsednica je predstavila dnevni red.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2018
3. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018
4. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018
5. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2019
6. Potrditev in imenovanje volilne komisije
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7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica
9. Volitve svetnika Kluba študentov Ilirska Bistrica v Svet ŠOLS
10. Volitve svetnika Kluba študentov Ilirska Bistrica v Zvezo ŠKIS
11. Sprejetje Pravilnika o finančnem delovanju Kluba študentov Ilirska Bistrica
12. Sprejetje Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
13. Razno
Sledilo je glasovanje o dnevnem redu. Od 20 prisotnih je bilo 20 glasov ZA,
proti in vzdržan ni bil nihče od prisotnih.
Točka 2: Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018
Predsednica je predstavila Letno poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica
v letu 2018.
Klub je bil v koledarskem letu 2018 zelo aktiven in je svojim članom omogočal
raznolike dejavnosti na področju zabave, izobraževanja, kulture, zdravstva,
sociale in športa. V prihodnje bi bilo dobro, da bi izvedli več športnih
projektov.
Januarja smo v sodelovanju z Gimnazijo Ilirska Bistrica organizirali
predstavitev fakultet. Dogodek je bil zelo dobro obiskan – veliko je bilo
dijakov, pa tudi študentov, ki so predstavljali svoje študijske programe. Konec
januarja smo v sodelovanju z Zdravo skušnjavo in Marjanom Krebljem pripravili
predavanje Nahrani možgane, na katerem smo spoznali super živila in nekatere
temeljne principe zdravega življenja.
Prvi teden februarja smo poskrbeli za varen prevoz na pustovanje na Kastavu
na Hrvaškem – organizirali smo avtobusni prevoz. V sodelovanju z Društvom
Otroške zabave in animacija ter TIC Ilirska Bistrica smo izvedli pustne delavnice
za otroke. V Parku Seventeen smo izvedli poizpitni žur, na katerem so se lahko
študenti zasluženo sprostili po napornem izpitnem obdobju ter uživali v dobri
glasbi in družbi. Aktivisti smo mesec sklenili z delovnim vikendom v Kopru, na
katerem sta nam trenerja Zveze ŠKIS predala svoje znanje o projektnem delu in
promociji na družbenih medijih. Po izobraževanju je sledilo sproščeno
druženje.
Marca smo zopet sodelovali z Gimnazijo Ilirska Bistrica in za dijake ter
zaposlene pripravili zdrav zajtrk. Med šolskimi odmori smo delili doma narejene
piškote in napitke iz sadja ter jih na ta način ozaveščali, kako pomemben je
zajtrk. V Mladinskem klubu Nade Žagar smo priredili že tradicionalno čajanko,
na kateri so letos nastopili lokalna skupina Comodo ter stand-up komika Matic
Kokošar in Marko Žerjal. Obiskovalci so okušali čaje in sladice Zdrave
skušnjave. 14. marca je v Ljubljani (Emonska klet) potekala Brkinska fešta, na
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kateri so kot glavna skupina nastopili Tabu, kot predskupina pa Ku adn. Aktivisti
smo pripravili bovlo in domač »šnopc«.
V aprilu smo študente in dijake spodbudili k sodelovanju na vseslovenski
krvodajalski akciji Častim ½ litra! Kšibov pomladni festival smo izpeljali
nekoliko drugače kot prejšnja leta. Dogajanje je potekalo dva vikenda v aprilu
in en vikend v maju. Začeli smo s potopisnim predavanjem naše aktivistke Tine
Hostinger. V Knjižnici Makse Samsa je z obiskovalci delila svoje izkušnje s
potovanja po Vzhodni Afriki. Naslednji vikend smo v kleti Gostilne pri Matetu v
vodeni degustaciji okušali vrhunska piva. Festival smo zaključili prvi vikend
maja, ko je v dvorani Sokolskega doma nastopil stand-up komik Tin Vodopivec z
gosti. Dogodek je bil zelo dobro obiskan. Dan zatem smo načrtovali izvedbo
mnogoboja na stadionu v Trnovem, vendar smo ga zaradi slabega vremena
odpovedali. V času festivala je potekal tudi dobrodelni projekt Skodelica sreče,
pri katerem smo sodelovali z lokalnimi gostinci in za družino z dvema otrokoma
v stiski zbrali dobrih 800 €. V aprilu smo začeli z enoletnim sodelovanjem z
Zdravo skušnjavo. Člani KŠIB-a lahko pri udeležbi na njihovih delavnicah in
izobraževanjih izkoristijo popust.
Maja se je KŠIB predstavil na največji študentski prireditvi pri nas – Škisovi
tržnici v Ljubljani. Na stojnici smo ponujali domač jabolčni in skutni zavitek,
namaze, »špric« in »šnopc«.
Junija nismo izvedli nobenega projekta, v juliju pa smo se aktivisti zbrali na
pikniku na Sveti Katarini. Glavni namen je bil sproščeno druženje in
povezovanje aktivistov. Poleg dobre hrane in pijače smo pripravili tudi nekaj
iger, s katerimi smo si popestrili večer. Julija smo z Občino Ilirska Bistrica
sklenili dogovor o subvenciji kopalnega avtobusa v Moščenićko Drago za člane
KŠIB-a.
V avgustu so naši člani še vedno lahko koristili popust pri nakupu vozovnic za
kopalni avtobus na relaciji Moščenićka Draga–Ilirska Bistrica. Že tretje leto
zapored smo v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica in Društvom Otroške zabave in
animacija organizirali dogodek Dobimo se na Placu in tako uspešno obudili
središče mesta. Na njem so sodelovala številna društva in posamezniki, ki so na
svojih stojnicah obiskovalcem predstavila svoje delo in ponudbo. Kšibovci smo
na stojnici zagotovili pestro ponudbo. Obiskovalci so lahko kupili pice in se
odžejali z domačim ledenim čajem ter limonado. Zavrteli so lahko kolo sreče in
zadeli uporabne nagrade – naš promocijski material. Otroci so se zbrali v
ustvarjalnem kotičku, imeli smo tudi izmenjevalnico knjig. Članice Društva
Otroške zabave in animacija so za otroke priprave otroško rajanje, odvijal se je
turnir trojk v organizaciji košarkarskega kluba Plama Pur. Popoldan je nastopila
skupina Ku adn, večerni del pa je s svojim nastopom zaključila skupina Danilo
Kocjančič Friends. Dan zatem smo organizirali avtobusni prevoz na Krompirjevo
noč (Veliko Ubeljsko).
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September smo kot vsako leto pričeli s sejmom rabljenih učbenikov v prostorih
Gimnazije Ilirska Bistrica. Dijaki in študenti so si med seboj uspešno izmenjali
rabljene učbenike in delovne zvezke. Z namenom pridobivanja novih članov (in
tudi aktivistov) smo na gimnaziji organizirali včlanjevanje. Med obema
glavnima odmoroma smo dijakom ponudili kavo oz. kakav. Hkrati smo jih
predstavili delovanje KŠIB-a in jih povabili k včlanitvi. Dogodek smo letos
izvedli prvič in glede na odziv ga bomo zagotovo ponovili tudi prihodnje leto.
S Knjižnico Makse Samsa smo oktobra sklenili dogovor o sofinanciranju letne
članarine za člane KŠIB-a. Ob predložitvi veljavne Kšibove članske izkaznice
lahko študenti izkoristijo popust v vrednosti 2 €.
Novembra smo sestavljali Kšibove novičke, naše glasilo, ki bo izšlo konec
decembra. V njem smo zbrali utrinke s potovanj, koristne nasvete na različnih
področjih, dodali smo humorne vložke, recepte … Sredi meseca smo organizirali
avtobusni prevoz na koncert, ki ga je ob svoji 25-letnici priredil Klub študentov
občin Postojna in Pivka. V Mladinskem klubu Nade Žagar smo priredili
dobrodelni koncert za Davida, na katerem je nastopila skupina Ana pupedan. Z
vstopnino in prostovoljnimi prispevki smo zbrali dobrih 1.800 €. Zadnji dan
novembra smo dijake na Gimnaziji Ilirska Bistrica z brošurami ozaveščali ob
svetovnem dnevu boja proti AIDS-u.
Že konec novembra smo se prijavili kot zbirno mesto v akciji Božiček za en dan
in zbrali 106 škatel. Akcija se je zaključila v začetku decembra. Do konca leta
nas čakata še dva projekta. Aktivisti bomo izdelali novoletne voščilnice in jih
ob poslali društvom ter organizacijam, s katerimi sodelujemo. Konec decembra
bomo obiskali varovance Doma starejših občanov in jim skupaj s harmonikaši
Nika Polesa poizkusili pričarati prijetno dopoldne.
V letu 2018 smo izvajali tudi nekaj celoletnih projektov. V dogovoru s 6-imi
ponudniki storitev v Ilirski Bistrici smo oblikovali Kšibov popustnik. Člani KŠIB-a
lahko ob predložitvi veljavne članske izkaznice izkoristijo popuste. Na klubu
nudimo tiskanje in vezavo diplomskih ter magistrskih nalog, študenti v zameno
za arhiviranje dobijo praktično nagrado. Skozi celo leto smo v lokalnem glasilu
Bistriški odmevi objavljali v rubriki Kšibov kotiček in bralce seznanjali z našim
delovanjem.
Letno poročilo je bilo potrjeno z 20-imi glasovi ZA, vzdržan in proti ni bil nihče
od prisotnih.
Točka 3: Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018
Blagajničarka Luen Zidar je predstavila Finančno poročilo Kluba študentov
Ilirska Bistrica za leto 2018. Navzočim je predstavila prihodke in odhodke ter
jih primerjala s prejšnjimi leti. Glede finančnega poročila skupščina ni imela
nobenih vprašanj.
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Predsednica je dala na glasovanje sklep o sprejetju Finančnega poročila Kluba
študentov Ilirska Bistrica za leto 2018. Finančno poročilo je bilo potrjeno z 20imi glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim.
Točka 4: Poročilo nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto
2018
Predsednica Nadzorne komisije Špela Tomšič je predstavila Poročilo Nadzorne
komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018.
Nadzorna komisija v sestavi Eve Možina, Urše Gombač in Špele Tomšič se je v
tem koledarskem letu sestala trikrat in čez celo leto je podrobno spremljala
delovanje KŠIB-a. Ugotovile so, da je bila večina projektov uspešno izpeljanih,
da smo imeli veliko projektov enakih kot prejšnja leta. Ugotovile so tudi, da v
iztekajočem mandatu ni bilo nepravilnosti.
Predsednica je na glasovanje postavila potrditev Poročila Nadzorne komisije
Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2018. Poročilo je bilo potrjeno z 20-imi
glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim.
Točka 5: Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019
Monika Derenčin, kandidatka za predsednico kluba, je predstavila Program dela
Kluba študentov Ilirska Bistrica v letu 2019. Plan dela za naslednje leto vsebuje
že tradicionalne projekte Kluba študentov Ilirska Bistrica, kot so predstavitev
fakultet na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Brkinska fešta, čajanka, udeležba na
Škisovi tržnici, Kšibov pomladni festival, Dobimo se na Placu, sejem rabljenih
učbenikov na Gimnaziji Ilirska Bistrica, podala pa je številne nove ideje za
izvedbo projektov. Monika Derenčin je tudi izrazila željo, da bi se organizirali
projekti, ki so bili sicer načrtovani že za prejšnje leto, a jih zaradi časovne
stiske nismo izvedli (npr. pohod na Snežnik, obnovitveni tečaj prve pomoči,
čistilna akcija). Želi si, da bi v klub prišlo več dijakov aktivistov in da bi se
trudili izvesti več športnih projektov.
Predsednica je dala na glasovanje sprejetje Programa dela Kluba študentov
Ilirska Bistrica v študijskem letu 2019. Program je bil potrjen z 20-imi glasovi
ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim.
Točki 6 in 7: Potrditev volilne komisije in predstavitev kandidatov
Na klub smo dobili 13 kandidatur za novo vodstvo Kluba študentov Ilirska
Bistrica. Po pregledu le-teh se je ugotovilo, da je bilo vseh 13 kandidatur
pravilnih. Sledila je predstavitev kandidatov (kaj študirajo, kaj jih veseli,
predvsem pa nas je zanimala njihova vizija glede kluba). Za predstavitev so
kandidati imeli na voljo 5 minut.
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Kandidati so bili naslednji:
- kandidatka za predsednico: Monika Derenčin
- kandidatka za podpredsednico: Kaja Boštjančič
- kandidatka za blagajničarko: Luen Zidar
- kandidatka za tajnico: Sabina Prica
- kandidatka za predstavnico dijaške sekcije: Eva Poklar
- kandidati za člane nadzorne komisije: Eva Možina, Aljaž Jug, Špela Tomšič
- kandidati za člane disciplinske komisije: Nina Renko, Lara Dujc, Rok Renko
- kandidatka za svetnico v Svet ŠOLS: Sabina Prica
- kandidatka za svetnico v Zvezi ŠKIS: Sabina Prica
Predsednica je predstavila volilno komisijo v sestavi:
- predsednica volilne komisije: Tina Hostinger
- članici volilne komisije: Lara Dujc, Nina Renko
Volilna komisija je bila potrjena z 20-imi glasovi ZA, nobenim glasom proti in
vzdržanim.
Točke 8, 9 in 10: Volitve v organe KŠIB-a, volitve svetnika v Svet ŠOLS in
Zvezo ŠKIS
Začelo se je glasovanje. Po končanem glasovanju je volilna komisija preštela
volilne lističe ter objavila volilne rezultate:
- kandidatka za predsednico: Monika Derenčin, stanujoča na Rozmanovi ulici
46, 6250 Ilirska Bistrica, rojena 23. 3. 1995 v Postojni, EMŠO:2303995505126,
je prejela 20 glasov;
- kandidatka za podpredsednico: Kaja Boštjančič – 20 glasov
- kandidatka za blagajničarko: Luen Zidar – 20 glasov
- kandidatka za tajnico: Sabina Prica – 20 glasov
- kandidatka za predstavnico dijaške sekcije: Eva Poklar – 25 glasov
- kandidati za člane nadzorne komisije:
 Eva Možina – 20 glasov
 Aljaž Jug – 20 glasov
 Špela Tomšič – 20 glasov
- kandidati za člane disciplinske komisije:
 Nina Renko – 20 glasov
 Lara Dujc - 20 glasov
 Rok Renko - 20 glasov
- kandidatka za svetnico v Svet ŠOLS: Sabina Prica – 20 glasov
- kandidatka za svetnico v Zvezo ŠKIS: Sabina Prica – 20 glasov
Izvoljeno je bilo novo vodstvo kluba.
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Točka 11: Sprejetje Pravilnika o finančnem delovanju Kluba študentov
Ilirska Bistrica
Predsednica Monika Derenčin je navzočim predstavila spremembe Pravilnika o
finančnem delovanju KŠIB-a. Do sprememb je prišlo v 8. členu, ki opredeljuje
višino honorarjev. Zapisali smo, da je »urna postavka za izplačilo tarifnega
honorarja za delo aktivistov KŠIB-a enaka veljavni minimalni urni postavki za
študente in dijake«. S tem se bomo izognili vsakokratnim popravkom pravilnika
ob morebitni spremembi splošno veljavne minimalne študentske urne postavke.
Predsednica je dala na glasovanje sklep o sprejetju Pravilnika o finančnem
delovanju Kluba študentov Ilirska Bistrica. Pravilnik je bil potrjen z 20-imi
glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim.
Točka 12: Sprejetje Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
Nova uredba na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) je na evropski ravni
zaostrila standarde glede varovanja osebnih podatkov. Zadeva je dotična za
delovanje društev, torej tudi študentskih klubov. Predsednica Monika Derenčin
je navzočim predstavila Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in jim razložila
njegove določbe.
Predsednica je dala na glasovanje sklep o sprejetju Pravilnika o varstvu osebnih
podatkov. Pravilnik je bil potrjen z 20-imi glasovi ZA, nobenim proti in nobenim
vzdržanim.
Točka 13: Razno
Novoizvoljena predsednica Monika Derenčin se je članom prejšnjega upravnega
odbora zahvalila za sodelovanje v letu 2018 in jim v zahvalo podarila majhno
pozornost. Sledilo je še fotografiranje novoizvoljenega upravnega odbora,
aktivisti pa smo se nato odpravili na večerjo in druženje.
Predsednica se je navzočim zahvalila za prisotnost. Skupščina se je zaključila
ob 20.15.
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