
 

 

Zveza ŠKIS        Datum: 9. februar 2021 
Parmova 53        Začetek seje: 19:00 
1000 Ljubljana       Konec seje: 21:28 

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE GLAVNEGA ODBORA ZVEZE ŠKIS 

 Seja je potekala prek videokonference. 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

Mark Perko, Marike Grubar, Maša Androjna, Mia Hočevar, Alen Kočar, Mark Pralica, Nika 
Bukovšek, Teja Vogrinec, Eva Molek, Valentina Vegelj Strašek 

Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS: / 

Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: / 

Prisotni člani UO Operativnega dela Zveze ŠKIS:  

Klara Šušteršič 

Ostali prisotni:  

Amanda Teršar 

Priloge: 
- Vabilo na 12. redno sejo Zveze ŠKIS, 
- Zapisnik 11. redne seje GO, 
- Mesečna poročila za mesec januar 2021, 
- Finančno poročilo za mesec januar 2021, 
- Projektni in finančni načrt: Škisova štorklja 2021, 
- Projektni in finančni načrt: Almanah 2021. 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo ŠOS 
4. Programski načrt za leto 2021 
5. Strateški načrt 
6. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 
7. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
8. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
9. Odprtje projektov 
10. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
11. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 

Mark Perko je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 12. redne seje Glavnega odbora 
Zveze ŠKIS. Pripomb na dnevni red ni bilo. 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda 
12. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS.  



 

 

SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje predlog dnevnega reda 12. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo ŠOS 
4. Programski načrt za leto 2021 
5. Strateški načrt 
6. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 
7. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
8. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
9. Odprtje projektov 
10. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
11. Razno.« 

ZA: 10  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0    

Sklep je bil sprejet. 

AD2. Potrditev zapisnika 

Mark Perko je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 11. 
redne seje GO. Marike Grubar je povedala, da je pri poročilu ŠOS skupščina 18., ne 19. 
februarja.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 11. 
redne seje GO Zveze ŠKIS s popravkom, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 11. redne seje GO Zveze ŠKIS s 
popravkom, kot je razvidno iz priloge.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD3. Poročilo ŠOS 

Marike Grubar je predstavila poročilo ŠOS-a. Na kolegiju ŠOS-a so se pogovarjali glede 
poročanja v različne organe. Alen Kočar in Amanda Teršar sta pripravila navodila za 
Evidenčna naročila. Pri ZUJF-u bo potrebno ugotoviti, na kakšen način se bo poročalo 
Ministrstvu. Na prvi digitalni skupščini so bili vsi glasovi svetnikov ŠOLS potrjeni. Jutri bo seja 
Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, seje se bo tokrat udeležil še Miha Zupančič. DOS se 
je aktiviral za informativne dneve. Pripravil se je seznam vseh fakultet in njenih 
predstavnikov. Pripravlja se tudi izjava za javnost, s katero se bo povabilo bodoče študente 
na obiske digitalnih informativnih dni. 

Pri Nadzorni komisiji ŠOS so dobili še eno dopolnitev s strani KPK-ja za Klub goriških 
študentov. ŠOUM je ugotovil nepravilnosti pri obrazcih za poročanje o namenski in 
gospodarni rabi sredstev, zato se bodo obrazci ustrezno spremenili. 



 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
poročilom ŠOS-a. 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD4. Programski načrt za leto 2021 

Mark Perko je predstavil programski načrt za leto 2021. Na regijskih sejah so se zahvalili 
študentskim klubom za vse podane predloge. Študentski klubi bodo imeli čas, da sporočijo 
dodatne predloge. Do 7. marca se bi o predlaganih predlogih pogovorili, do 10. marca pa 
imeli dokončan osnutek. Do 31. marca je potrebno programski načrt za leto 2021 oddati na 
URSM, oddati bo potrebno tudi programsko poročilo za leto 2019. Pri projektih večjih 
sprememb ne bo. Maša Androjna je predlagala, da bi dodali projekt za status organizacij o 
javnem interesu. Projekt bi vseboval svetovanje za status in za znak kakovosti. Mark Perko 
pove, da bi v programski načrt dali opis in koliko sredstev je zagotovljenih ter predlaga, da 
bi svetovanje spadalo pod delovanje in ne pod projekt. 

AD5. Strateški načrt 

Maša Androjna je predstavila strateški načrt Zveze ŠKIS. Pripravili so vprašanja za klube. 
Pripravili bodo tudi vprašalnik za aktiviste. Namen vprašalnikov je pridobiti zadostno število 
povratnih informacij o Zvezi ŠKIS in o njeni viziji. Po zbranih informacij se bi organizirali 
sestanki in pričelo delati na reorganizaciji Zveze ŠKIS. Na aprilski seji Sveta Zveza ŠKIS se bi 
svetnikom predstavil osnutek strateškega načrta in reorganizacije Zveze ŠKIS.  

AD6. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

Valentina Vegelj Strašek je predstavila poročilo blagajničarke. Mark Perko je opozoril, da 
poročila aktivistov vodje odborov pregledajo, popravijo in nato pošljejo blagajničarki. V tem 
mesecu so se poravnale postavke za STA in Optiprint, tako da so se v letošnjem letu 
poravnale vse obveznosti za nazaj. Valentina Vegelj Strašek je opozorila, da se pri polovičnih 
urah ločuje z vejico in ne s piko, saj se v nasprotnem primeru tisti dan ne obračuna. Pravilno 
je 0,5 ure. Razpredelnica za mesečna poročila tarifnih honorarjev se je popravila, ker se ni 
prikazovalo celotno besedilo. Obrazec je posodobljen na Drivu. Računovodja je danes na 
Zvezo ŠKIS prišel po zadnje račune. Pravi, da bo pripravili programska poročila, na podlagi 
katerih bo naredil poročilo za ŠOS. Davka v letošnjem letu ne bo, ker ni bilo Škisove tržnice.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje mesečna 
poročila za mesec januar 2021, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila za mesec januar 2021, kot 
je razvidno iz priloge.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 



 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
finančnim poročilom za mesec januar 2021, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s finančnim poročilom za mesec januar 
2021, kot je razvidno iz priloge.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
poročilom blagajničarke. 

SKLEP 6: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom blagajničarke.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD7. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

Alen Kočar je predstavil poročilo VS Zveze ŠKIS. Jutri imajo redno sejo in nato zadnje štetje 
članstva. Uskladiti se bodo morali o poteku informativnih pregledov KKDK-ja. Zavzemali se 
bodo, da bodo na študentske klube lahko prišli v fizični obliki, saj menijo, da bo večji učinek. 
Za digitalno štetje se bo slišal s Tomažem Starašiničem in z Vidom Stropnikom. Trenutno je 
namenjenih 1000 €.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
poročilom Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. 

SKLEP 7: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom Varnostnega sveta Zveze 
ŠKIS.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD8. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. 

Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Delajo na intranetu. 
Naredili bodo Drive bazo. Jutri se bodo na Varnostnem svetu pogovorili o predlogih in 
namembnosti map. V prihodnjem tednu bodo imeli sejo operative. Optimizirali bodo članke 
na spletni strani. Pripravili bodo delavnico za aktiviste o projektni dokumentaciji. V tem 
tednu se bo Škisopedija dala naprej do oblikovalk. Danes se bo odprl Almanah. Ukvarjali so 
se s PR akcijo. Na študentske klube so poslali 58 vprašalnikov. Tema vprašalnikov je 
problematika študentov v lokalnem okolju. Mark Perko je prosil, da se bi pripravila grafika o 
pomembnih datumih (KKDK, poročila ŠOS, AJPES itd.) in da se to objavi v Facebook skupini 
Vedno na zvezi. Na študentske klube je bil poslan organigram. V marcu se planira delovni 
vikend Zveze ŠKIS.  

Klara Šušteršič pove, da sta bila objavljena dva nova članka. Obvestilnik bo izšel predvidoma 
še ta teden. Pri PR akciji od ŠOS-a ni nič novega, trenutno se čaka na več informacij s strani 
ZUPŠ-a. 



 

 

Amanda Teršar je sejo GO zapustila ob 20:45. 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
poročilom UO operativnega dela Zveze ŠKIS. 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze 
ŠKIS.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD9 Odprtje projektov 

Nika Bukovšek je predstavila projektni in finančni načrt Škisova štorklja 2021.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni 
in finančni načrt Škisova štorklja 2021, kot je razvidno iz priloge.  

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Škisova štorklja 
2021, kot je razvidno iz priloge.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

Klara Šušteršič je predstavila projektni in finančni načrt Almanah 2021.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni 
in finančni načrt Almanah 2021, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 10: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Almanah 2021, 
kot je razvidno iz priloge.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD10. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

- Odbor za izobraževanje 

Teja Vogrinec je predstavila delovanje Odbora za izobraževanje. Aktivno delajo na IZOPOP-
u. Vodja projekta bo Tina Avgustinčič. Prva delavnica se planira izvesti v začetku marca. Mark 
Perko je predlagal, da se do 20. februarja sprejme projektni in programski načrt. V sklopu 
decembrske Škisove akademije so prejeli zavrnjeno dotacijsko pogodbo študentskega 
kluba z razlago, da so za neudeležitev imeli utemeljen razlog. Člani Glavnega odbora so se 
odločili, da v kolikor študentski klub ni predhodno sporočil odsotnosti, njihova zavrnitev 
dotacijske pogodbe ne bo sprejeta, saj so bila jasna navodila za vse udeležence. Poiskati 
bodo morali novo vodjo bazena trenerjev Zveze ŠKIS.  

 



 

 

- Odbor za socialo in zdravstvo 

Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za socialo in zdravstvo. Prejeli so tri prijave 
na razpisu. Razgovore bodo imeli v prihodnjem tednu. V soboto bodo imeli sestanek z 
odborom. Delajo na Škisovi štorklji in kmalu bodo odprli krvodajalsko akcijo.  

- Odbor za šolstvo 

Mia Hočevar je predstavila delovanje Odbora za šolstvo. Objavili so članek o avtonomiji 
univerz. Dogovorjeni so že za naslednji članek na temo spolnega nasilja na Fakultetah. Mia 
Hočevar je predlagala, da bi redno obveščali na Facebook skupini o aktualnih temah 
visokega šolstva.   

Marike Grubar je sejo GO zapustila ob 21:04. 

- Mednarodni odbor 

Eva Molek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Kontaktirali so ASEF, da bi dobili 
več informaciji o njihovem delovanju in bi nato povzetek objavili v članku. Mark Perko je 
vprašal za dan organizacije za mednarodne izmenjave. Projekt je bil v programskem načrtu 
planiran v marcu in ga zanima, če bodo v tem mesecu že začeli delati na projektnem načrtu. 
Eva Molek pove, da bo projekt izveden v sklopu IZOPOP-a.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja z 
delovanjem odborov Zveze ŠKIS. 

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

ZA: 9 PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD11. Razno 

Mark Perko je zaključil sejo ob 21:28 in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 

 
Zapisnik potrjuje: 

 
Zapisnik zapisal: 

Mark Perko, 
predsednik Zveze ŠKIS  

Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS  
 

 


