ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA
RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA,
ki je potekal v prostorih Ribniškega študentskega kluba, Knafljev trg 2, 1310 Ribnica, v
petek, 13. decembra 2013 ob 18.00.
Občni zbor Ribniškega študentskega kluba (v nadaljevanju zbor) ob prvem sklicu ob 18.00
ni bil sklepčen. Ob 18.30 je bil sklepčen po 24. členu Statuta Ribniškega študentskega kluba
(zbor je po 30 minutah sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov).
Prisotni člani: Jošt Žagar, Tit Starc, Andraž Nadler, Domen Češarek, Nik Rus, Maja Rus,
Aleksandra Košir, Jure Lovšin, Ana Jaklič, Ana Češarek,
ob 19.15 se je pridružila Janja Starc,
ob 19. 30 se je pridružil Miha Turk,
ob 19.57 se je pridružil Klavdij Oberstar,
ob 20. 19 se je pridružil Primož Perušek.
Dnevni red Občnega zbora:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročila organov kluba
3. Finančno poročilo
4. Finančni in volilni pravilnik
5. Programski načrt za prihajajoče leto
6. Volitve svetnika ŠOLS
7. Razno

1. AD 1
Potrditev dnevnega reda
Občni zbor je otvoril predsednik Ribniškega študentskega kluba (v nadaljevanju klub)
Jošt Žagar, ki je predlagal delovno predsedstvo zbora:
• predsedujoči: Jošt Žagar,
• članica in zapisnikarica: Ana Češarek
• član in overovitelj zapisnika: Andraž Nadler
• članica in overoviteljica zapisnika: Maja Rus
Zbor se je odločil za javno glasovanje z dvigom rok. Delovno predsedstvo je bilo soglasno
potrjeno.

SKLEP: Prisotni na zboru so soglasno potrdili javno glasovanje z dvigom rok. Predlagani
člani predsedstva zbora so soglasno potrjeni.
Predsedstvo prevzame vodenje zbora. Predsedujoči je predlagal dnevni red in glasovanje o
dnevnem redu. Ker programski načrt za prihodnje leto še ni pripravljen, predsedujoči
predlaga, da točko 5. prestavimo na naslednjo redno sejo upravnega odbora kluba.
SKLEP: Dnevni red je potrjen, točka 5. Programski načrt za prihajajoče leto, bo obravnavana
na naslednji redni seji upravnega odbora kluba. Sklep je bil soglasno sprejet.

2. AD 2
Poročila organov kluba
Člani disciplinske komisije so: Andraž Nadler, Jure Lovšin in Manca Markelj. Andraž Nadler
predstavi Poročilo disciplinske komisije. Ker nadzorni odbor ni prijavil nobenih nepravilnosti,
ukrepi komisije niso bili potrebni. Ugotavljajo, da klub deluje po načelih iz statuta.
Člani nadzornega odbora so: Maja Rus, Tina Troha, Žiga Debevšček. Maja Rus predstavi
poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor v preteklem letu ni odkril večjih kršitev statuta.

Ugotavljajo, da je delo upravnega obora uspešno, saj da vodenje poteka uspešno in
transparentno. Predlagajo ponovno uvedbo natakarja v času uradnih ur, ker se dogaja, da
obiskovalci kluba ne plačujejo redno pijače.
Predsedujoči Jošt Žagar predstavi vsebinsko poročilo delovanja kluba. Izpostavi problem
pomanjkanja samoiniciativnosti. Obstaja potreba po novih manjših projektih, ki bi jih
samoiniciativno predlagali člani in bi potekali v prostorih kluba. Jošt poziva, da se začne
nekaj delati na tem področju.
SKLEP: Poročila disciplinske komisije, nadzornega odbora in vsebinsko poročilo so soglasno
sprejeta.

3. AD 3
Finančno poročilo
Blagajničarka Anja Zobec je upravičeno odsotna. Jošt Žagar predstavi finančno poročilo
delovanja kluba. Prihodki kluba so v tem letu znašali 35.000 EUR, odhodki 47.000 EUR. Jošt
razloži, da je razlika med prihodki in odhodki posledica nepredvidenega dejstva, da je klub v
letošnjem letu pridobil 10.000 EUR manj prihodkov, kot lansko leto. Poziva na varčevanje in
bolj transparentno porabo sredstev v naslednjem letu. Predlaga, da naj odslej delo temelji na
prostovoljnosti. Samo 2000 EUR je klub pridobil s strani donacij. Jošt predlaga, naj se na seji
upravnega odbora ustanovi skupina, ki bo spremljala razpise podjetij in občinske razpise, na
katere bi prijavili projekte kluba. Pri pregledu tabele odhodkov s stani subvencij se ugotovi,
da ni popolna, zato se bo odhodke s tega naslova pregledalo in utemeljilo na naslednji seji
upravnega odbora. Predvsem je bilo govora o smiselnosti nekaterih subvencij. Prisotna
Aleksandra Košir v imenu članov iz Sodražice predlaga novo subvencijo za Picerijo Ž v
Sodražici. Spremembe glede subvencij se bodo urejale na naslednji seji upravnega odbora.
SKLEP: Finančno poročilo je soglasno sprejeto.
SKLEP: Aleksandra Košir se bo pozanimala v Ž-ju za subvencijo. O novi subvenciji bo klub
odločal na naslednji seji upravnega odbora.

4. AD 4
Finančni in volilni pravilnik
Predsedujoči Jošt Žagar predstavi predlog novega Pravilnika dijaške sekcije kluba. Vsi
prisotni so predlog pravilnika predhodno prejeli na e-pošto in so z vsebino predhodno
seznanjeni. Jošt vpraša za pripombe in dopolnitve. Prisotni se strinjajo, da je Pravilnik dijaške
sekcije v redu in ne potrebuje dopolnitev.
SKLEP: Pravilnik dijaške sekcije Ribniškega študentskega kluba je soglasno sprejet.
Predsedujoči Jošt Žagar predstavi predlog novega Volilnega pravilnika kluba. Vsi prisotni so
predlog pravilnika predhodno prejeli na e-pošto in so bili z vsebino predhodno seznanjeni.
Jošt vpraša za pripombe in dopolnitve. Andraž Nadler predlaga dopolnitev glede pooblastila
člana, da lahko drugi član glasuje zanj. Po pogovoru se prisotni strinjajo o prvotnem predlogu.
Prisotni se strinjajo, da je Volilni pravilnik v redu in ne potrebuje dopolnitev.
SKLEP: Volilni pravilnik Ribniškega študentskega kluba je soglasno sprejet.
Predsedujoči Jošt Žagar v sodelovanju z Ano Češarek predstavita tri predloge novega
Finančnega pravilnika Ribniškega študentskega kluba. Vsi prisotni so predloge pravilnikov
predhodno prejeli na e-pošto in so bili z vsebino predhodno seznanjeni. Jošt vpraša za
pripombe in dopolnitve. Med podrobnejšem branjem več prisotnih predlaga dopolnitve. Po
dopisu dopolnitev se izvede glasovanje o novem Finančnem pravilniku kluba.
SKLEP: Finančni pravilnik Ribniškega študentskega kluba je soglasno sprejet.

5. AD 6
Volitve svetnika ŠOLS

Predsednik zbora pove, da je klub do roka za sprejem vlog za kandidaturo za predstavnika
kluba v ŠKIS in Svetu ŠOLS prejel naslednjo kandidaturo:
-

vlogo za svetnico ŠOLS je oddala Ana Jaklič, 2. letnik Filozofske fakultete.

Člani volilne komisije (Miha Turk, Nik Rus, Andraž Nadler) so pripravili volišče in izvedli
volitve. Oddanih je bilo 11 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
SKLEP: Z 11 glasovi za, je Ana Jaklič potrjena za predstavnika ŠOLS.

6. AD 7
Razno
Ana Češarek predlaga nakup novih pisal v promocijske namene in spremembo pri
organiziranju Facebook-a kluba.
Miha Turk opozori, da so bile prošnje za donacije projektom kluba, ki se jih je pošiljalo
podjetjem, neprimerne. Poziva, da se v prihodnje v prošnjah za donacije poleg opisa projekta,
kaj projekt pomeni za okolje, doda še okvirni znesek vseh stroškov projekta in znesek, za
katerega prosimo posamezno podjetje. Večja podjetja se zaprosi za višji znesek, manjša za
manjši znesek.
SKLEP: Sklepa ni bilo. Tudi o tem se bo odločalo na naslednji seji upravnega odbora.

Uradni del občnega zbora se je zaključil ob 20.45.

Predsednik delovnega predsedstva rednega občnega zbora:

Jošt Žagar
______________________

Overitelja:

Andraž Nadler

Maja Rus

_______________________

________________________

Zapisnikar: Ana Češarek
_______________________

V Ribnici, 13. decembra 2013

