
 

 

Klub študentov Ilirska Bistrica 

Jurčičeva ulica 1 

6250 Ilirska Bistrica 

 

 

Ilirska Bistrica, 21. december 2019 

 

Zapisnik redne letne skupščine Kluba študentov Ilirska Bistrica 

 

Pričetek skupščine je bil ob 18.15 v sejni sobi na Jurčičevi ulici 1 v Ilirski Bistrici. 

Predsednica kluba Monika Derenčin je ob 18.00 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 18 članov, zato je bila skupščina sklepčna.  

 

Točka 1: Izvolitev delovnega predsedstva, predlog in potrditev dnevnega reda 

 

Predsednica je predlagala delovno predsedstvo v sestavi: 

 predsednica: Monika Derenčin 

 overovitelja: Luen Zidar in Kaja Boštjančič 

 zapisnikar: Sabina Prica 

 

Predsednica je dala na glasovanje predlog delovnega predsedstva. 

Od 18 prisotnih je bilo 18 glasov ZA, proti in vzdržan ni bil nihče od prisotnih. 

 

Predsednica je predstavila dnevni red. 

 

 



 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva, predlog in potrditev dnevnega reda  

2. Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019 

3. Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019 

4. Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019 

5. Sprejetje prenovljenih dokumentov Kluba študentov Ilirska Bistrica: 

 Statut Kluba študentov Ilirska Bistrica, 

 Poslovnik o delovanju disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica, 

 Poslovnik o delovanju nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica, 

 Poslovnik o delu upravnega odbora Kluba študentov Ilirska Bistrica, 

 Pravilnik o volitvah v organe Kluba študentov Ilirska Bistrica. 

6. Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2020 

7. Imenovanje in potrditev volilne komisije 

8. Predstavitev kandidatov 

9. Volitve v organe KŠIB-a 

10. Volitve svetnika v Svet ŠOLS 

11. Volitve svetnika v Zvezo ŠKIS 

12. Razno 

 

Predsednica je dala na glasovanje potrditev dnevnega reda.  

Od 18 prisotnih je bilo 18 glasov ZA, proti in vzdržan ni bil nihče od prisotnih. 

 

Točka 2: Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019 

 

Predsednica Monika Derenčin je predstavila Poročilo o delu Kluba študentov Ilirska Bistrica 

za leto 2019. 

 

Klub je bil v letu 2019 zelo aktiven in je svojim članom omogočal raznolike dejavnosti na 

področju zabave, izobraževanja, kulture, zdravstva, sociale in športa. Izvedli smo 

tradicionalne projekte, poleg tega pa tudi nekaj novih. 

 

Januarja smo v sodelovanju z Gimnazijo Ilirska Bistrica organizirali predstavitev fakultet. 

Dogodka se je udeležilo veliko študentov, ki so predstavili svoje študijske programe, in 



 

dijakov, ki so želeli izvedeti nekaj informacij o prihajajočem študiju. Konec januarja smo v 

dvorani Sokolskega doma izvedli potopisno predavanje o Vietnamu. Svoje dogodivščine sta 

predstavila Luka Butinar in Peter Novak. Dogodek je bil zelo dobro obiskan, dvorana 

Sokolskega doma pa se je izkazala kot dobra lokacija za organiziranje potopisnih predavanj 

(poleg Knjižnice Makse Samsa). 

 

Drugi teden februarja smo sodelovali z Gimnazijo Ilirska Bistrica in za dijake ter zaposlene 

pripravili zdrav zajtrk. Prigrizke so pripravile aktivistke, prav tako pa so poskrbele za 

zdrave napitke. Dijake smo na ta način ozaveščali, kako pomemben je prvi obrok dneva – 

zajtrk. V Parku Seventeen smo drugo leto zapored izvedli Poizpitni žur. Njegov glavni 

namen je bil, da se študenti sprostijo po izpitnem obdobju in uživajo v dobri glasbi ter 

druženju. Udeležba na dogodku je bila zelo slaba, zato bomo morali v prihodnje razmisliti o 

smiselnosti prirejanja poizpitnega žura. V drugi polovici februarja smo organizirali Kšibov 

zimski športni dan v Cerknem. Udeležencev je bilo približno 20, vsi so bili zadovoljni z 

organizacijo.  

 

Konec februarja in v začetku marca smo v dveh terminih izvedli pustne delavnice za otroke. 

Prvič so potekale v mali dvorani Doma na Vidmu, drugič pa v sklopu pustnega rajanja, ki so 

ga pod šotorom v Parku Nade Žagar pripravile članice Društva otroške zabave in animacija. 

13. marca smo v Ljubljani organizirali naš tradicionalni dogodek – Brkinsko fešto. Zaradi 

zaprtja Emonske kleti smo bili primorani spremeniti lokacijo zabave – tokrat je potekala v 

Lokalu GIG (center Ljubljane). Kot predskupina je nastopil Ansambl Ikebana, glavni 

izvajalec večera pa je bila skupina Rok 'n' bend. Opažamo, da je obiskanost Brkinske fešte iz 

leta v leto slabša, čeprav jo vedno organiziramo na podoben način in je znana kot naš 

tradicionalni projekt. V prihodnje bi bilo dobro razmisliti o lokaciji dogodka ter morebiti o 

soorganizaciji s kakšnim drugim klubom. 16. marca smo se aktivisti zbrali na delovnem 

dnevu, na katerem smo pod vodstvom trenerja iz Zveze ŠKIS izdelali načrt za Kšibov 

pomladni festival, ki je sledil maja. 

 

Zelo uspešna je bila letošnja čajanka, ki je potekala prvi teden aprila v Mladinskem klubu 

Nade Žagar. Nanjo se je prijavilo 9 mladih pevcev in pevk, ki so se ob spremljavi benda 

predstavili številčnemu občinstvu. Obiskovalci (bilo jih je približno 150) so lahko uživali v 

aromatičnih čajih in se posladkali z doma pripravljenimi dobrotami. Konec aprila smo v 

sodelovanju z Barom Oranž izvedli velikonočne delavnice za otroke. 



 

 

V začetku maja se je KŠIB predstavil na največji študentski prireditvi pri nas – Škisovi tržnici 

v Ljubljani. Na stojnici smo ponujali jabolčni zavitek, buhtlje z domačo slivovo marmelado, 

krompir v zevnici s klobaso ali ocvirki, »špric« in »šnopc«. Kšibov pomladni festival je bil 

letos zelo uspešen. Zajemal je 5 dogodkov z različnih področij. Začeli smo z degustacijo 

koktajlov, ki je potekala v petek, 10. maja, v Parku Seventeen. Profesionalni barman nam 

je pripravil več kot 10 koktajlov – spoznavali smo njihove značilnosti, zgodovino ter jih 

seveda tudi okušali. Dva dni po degustaciji smo načrtovali Opoldanski koncert na vrhu 

Snežnika, a smo ga zaradi slabega vremena prestavili na 9. junij. V soboto, 18. maja, je v 

dvorani Sokolskega doma nastopil slovenski kantavtor Vlado Kreslin. Približno 200 

obiskovalcev je prisluhnilo njegovim uspešnicam v akustični preobleki. Teden kasneje je 

sledil še zadnji dogodek Kšibovega pomladnega festivala, in sicer fotografska delavnica v 

organizaciji Marjana Kreblja (Studio Avenir). V sklopu festivala je ves mesec potekala tudi 

dobrodelna akcija Skodelica sreče. Po predlogu Centra za socialno delo Ilirska Bistrica smo 

zbirali sredstva za enostarševsko družino, v kateri je prisotna materialna stiska. Dobrodelno 

kavo so obiskovalci lahko spili v 12 ilirskobistriških gostilnah, delež vsake prodane kave pa 

smo darovali v dobrodelne namene. Za družino smo zbrali 738 €.  

 

V drugem tednu junija smo organizirali Opoldanski koncert na vrhu Snežnika, ki smo ga 

sicer načrtovali v sklopu Kšibovega pomladnega festivala, a smo ga prestavili zaradi slabega 

vremena. V koči na Snežniku je nastopil Matjaž Perenič, ki je ob spremljavi kitare navdušil 

pohodnike. Konec junija smo v sodelovanju z Mladinskim klubom Nade Žagar organizirali 

ustvarjalne delavnice za otroke v sklopu spremljevalnega programa Festivala Bistrških 

bendov. 

Konec julija smo poskrbeli za varen prevoz na Bač, kjer sta nastopili skupini Siddharta in 

Big Foot Mama. Za julij in avgust smo z Občino Ilirska Bistrica in TIC 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 četrto 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 stojnicah obiskovalcem predstavili svoje delo ter 

ponudbo. Kšibovci smo na svoji stojnici ponujali sladke dobrote, ledeni čaj in limonado. 



 

Obiskovalci so lahko poskusili srečo in zadeli uporabne nagrade. Otroci so se zbrali v 

ustvarjalnem kotičku, v katerem so potekale delavnice pod vodstvom naših aktivistk. 

Članice Društva Otroške zabave in animacija so za otroke priprave otroško rajanje, odvijal 

se je turnir trojk v organizaciji košarkarskega kluba Plama Pur. V popoldanskem času je 

nastopil ansambel Snežnik, zvečer pa skupina Abba Mia (Tribute to Abba).   

 

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. V začetku 

septembra smo začeli sestavljati Kšibove novičke, naše glasilo, ki bo izšlo decembra. S 

Knjižnico Makse Samsa smo sklenili dogovor o sofinanciranju letne članarine za člane KŠIB-

a. Ob predložitvi veljavne Kšibove članske izkaznice lahko študenti izkoristijo popust v 

vrednosti 4 €. Konec meseca smo sodelovali na Kmetijski tržnici 2019, na kateri smo za 

otroke pripravili ustvarjalne delavnice v ustvarjalnem kotičku. 

 

Oktobra smo v dvorani Sokolskega doma organizirali potopisno predavanje o prostovoljnem 

delu z otroki v Gambiji. Svoje izkušnje s tamkajšnjimi otroki je z nami delila Elen Stanič.  

 

Konec novembra smo se prijavili kot zbirno mesto v akciji Božiček za en dan in zbrali 129 

škatel. Akcija se je zaključila v začetku decembra. V tednu po 1. decembru smo dijake na 

Gimnaziji Ilirska Bistrica ozaveščali o pomembnosti varne spolnosti. Na gimnaziji smo 

postavili stojnico z brošurami in rdečimi pentljami. V petek, 6. decembra, smo v 

Mladinskem klubu Nade Žagar organizirali akustični koncert, na katerem je nastopila pivška 

skupina Ante Upedanten Banda. Naslednji dan, v soboto, 7. 12., smo aktivisti izdelali 

novoletne voščilnice in jih 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 2019 smo izvajali tudi nekaj celoletnih projektov. V okviru Kšibovega popustnika 

lahko člani KŠIB-a ob predložitvi veljavne članske izkaznice pri 6 ponudnikih storitev 

izkoristijo popuste. Na klubu nudimo tiskanje in vezavo diplomskih ter magistrskih nalog, 

študenti v zameno za arhiviranje v Knjižnici Makse Samsa dobijo praktično nagrado. Skozi 



 

celo leto smo objavljali članke v lokalnem glasilu Bistriški odmevi in v Notranjsko 

Primorskih novicah, s katerimi smo širšo javnost obveščali o našem delovanju. Letos smo 

posodobili tudi grafično podobo kluba – Kristina Šlosar je izdelala nov logotip, ki ga bomo 

odslej uporabljali v svojih materialih.  

 

Predsednica je dala na glasovanje potrditev Poročila dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za 

leto 2019. 

Letno poročilo je bilo potrjeno z 18-imi glasovi ZA, vzdržan in proti ni bil nihče od prisotnih.  

 

Točka 3: Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019 

 

Blagajničarka Luen Zidar je predstavila Finančno poročilo Kluba študentov Ilirska Bistrica za 

leto 2019. Navzočim je predstavila prihodke in odhodke ter jih primerjala s prejšnjimi leti. 

Glede finančnega poročila skupščina ni imela nobenih vprašanj. 

 

Predsednica je dala na glasovanje sklep o sprejetju Finančnega poročila Kluba študentov 

Ilirska Bistrica za leto 2019.  

Finančno poročilo je bilo potrjeno z 18-imi glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim. 

 

Točka 4: Poročilo Nadzorne komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2019 

 

Predsednik Nadzorne komisije Aljaž Jug je predstavil Poročilo Nadzorne komisije Kluba 

študentov Ilirska Bistrica za leto 2019. 

Nadzorna komisija v sestavi Aljaža Juga, Eve Možina in Špele Tomšič se je v tem 

koledarskem letu sestala trikrat in čez celo leto je podrobno spremljala delovanje KŠIB-a. 

Ugotovili so, da je bila večina projektov uspešno izpeljanih in da smo imeli veliko projektov 

enakih kot prejšnja leta. Ugotovili so tudi, da v iztekajočem mandatu ni bilo nepravilnosti. 

 

Predsednica je na glasovanje dala potrditev Poročila Nadzorne komisije Kluba študentov 

Ilirska Bistrica za leto 2019.  

Poročilo je bilo potrjeno z 18-imi glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim. 

 

 

 



 

Točka 5: Sprejetje prenovljenih dokumentov Kluba študentov Ilirska Bistrica 

 

Predsednica Kluba Monika Derenčin je povedala, da smo v preteklih mesecih posodobili 

dokumente, ki urejajo delovanje KŠIB-a. Predstavila je ključne novosti, ki so bile vnesene v 

statut, pravilnike in poslovnike. Glavne spremembe se nanašajo na upravni odbor, v 

katerem bo odslej 5 študentov (tudi predstavnik dijaške sekcije mora imeti status 

študenta). Spremenjeni so bili roki za oddajo kandidatur v volilnem pravilniku ter izrazi, ki 

so od zadnje posodobitve aktov zastarali. Na predstavljene spremembe ni bilo nobenih 

pripomb. 

 

Predsednica je na glasovanje dala potrditev prenovljenih dokumentov Kluba študentov 

Ilirska Bistrica.  

Sklep je bil sprejet z 18-imi glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim.  

 

Točka 6: Program dela Kluba študentov Ilirska Bistrica za leto 2020 

 

Kaja Boštjančič, kandidatka za predsednico kluba, je predstavila Program dela Kluba 

študentov Ilirska Bistrica za leto 2020. Ta vsebuje že tradicionalne projekte Kluba 

študentov Ilirska Bistrica, kot so: predstavitev fakultet na Gimnaziji Ilirska Bistrica, zdrav 

zajtrk, Brkinska fešta, čajanka, udeležba na Škisovi tržnici, Kšibov pomladni festival, 

Dobimo se na Placu in sejem rabljenih učbenikov na Gimnaziji Ilirska Bistrica, podala pa je 

številne nove ideje za izvedbo projektov, kot so: likovne delavnice, izmenjevalnica oblačil, 

bolj pogosta druženja za aktiviste, brezplačne inštrukcije in dobrodelna tombola. Kot 

pomemben vidik je izpostavila sodelovanje z drugimi klubi, posamezniki in društvi, s 

katerimi smo že sodelovali, in tudi tistimi, s katerimi še nismo, a so že večkrat pokazali 

interes za sodelovanje.  

Monika Derenčin je izrazila željo, da bi se organizirali projekti, ki so bili sicer načrtovani že 

za prejšnje leto, a jih zaradi časovne stiske nismo izvedli (npr. 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 

letu 2020.  

Program je bil potrjen z 18-imi glasovi ZA, nobenim proti in nobenim vzdržanim. 



 

 

Točki 7 in 8: Imenovanje in potrditev volilne komisije ter 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). Vsak kandidat je imel za predstavitev na voljo 5 minut.  

 

Kandidati so bili: 

 kandidatka za predsednico: Kaja Boštjančič 

 kandidatka za podpredsednico: Lara Štemberger 

 kandidatka za tajnico: Anja Tomažič 

 kandidatka za blagajničarko: Nika Lilič 

 kandidatka za predstavnico dijaške sekcije: Eva Poklar 

 kandidati za člane nadzorne komisije: Monika Derenčin, Luen Zidar, Aljaž Jug 

 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:  Eva Možina 

 člana volilne komisije: Matic Pirih in Jan Zidar 

 

Predsednica je dala na glasovanje potrditev volilne komisije. 

Volilna komisija je bila potrjena z 18-imi glasovi ZA, nobenim glasom proti in vzdržanim. 

 

Točke 9, 10 in 11: 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: Kaja Boštjančič, stanujoča na Jasen 16 h, 6250 Ilirska 

Bistrica, rojena 3. 10. 1995 v Postojni, EMŠO: 0310995505052, je prejela 18 glasov; 



 

 kandidatka za podpredsednico: Lara Štemberger – 18 glasov; 

 kandidatka za tajnico: Anja Tomažič – 18 glasov; 

 kandidatka za blagajničarko: Nika Lilić – 18 glasov; 

 kandidatka za predstavnico dijaške sekcije: Eva Poklar – 18 glasov; 

 kandidati za člane nadzorne komisije:  

Monika Derenčin – 18 glasov 

Aljaž Jug – 18 glasov 

Luen Zidar – 18 glasov 

 kandidati za člane disciplinske komisije:  

Nina Renko – 18 glasov  

Lara Dujc - 18 glasov 

Rok Renko - 18 glasov 

 kandidatka za svetnico v Svet ŠOLS: Sabina Prica – 18 glasov; 

 kandidatka za svetnico v Zvezo ŠKIS: Sabina Prica – 18 glasov. 

 

Izvoljeno je bilo novo vodstvo kluba. 

 

Točka 12: Razno 

 

Predsednica Kluba v odhajanju Monika Derenčin se je članom svojega upravnega odbora 

zahvalila za sodelovanje v letu 2019 in jim v zahvalo podarila majhno pozornost. Zahvalila 

se je tudi aktivistom za ves trud, ki so ga vložili v projekte. Sledilo je še fotografiranje 

novoizvoljenega upravnega odbora, aktivisti pa smo se nato odpravili na večerjo in 

druženje.  

 

Monika Derenčin se je navzočim zahvalila za prisotnost. Skupščina se je zaključila ob 19.45. 

 

 

 

 

 

 




