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Zveza ŠKIS        Datum: 30. oktober 2020 

Parmova 53                    Začetek seje: 17:33  

1000 Ljubljana        Konec seje:   21:00   

 

Zapisnik 1. redne seje Glavnega odbora  

Zveze ŠKIS 

 

(potekala je prek videokonference) 

 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

Mark Perko, Mark Pralica, Marike Grubar, Valentina Vegelj Strašek, Mia Hočevar, Nejc Herženjak, Eva 

Molek, Nika Bukovšek, Maša Androjna, Alen Kočar 

Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS: 

/ 

Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  

/ 

Prisotni člani UO Operativnega dela Zveze ŠKIS:   

/ 

Ostali prisotni:  

/ 

Priloge: 

- Vabilo na 1. redno sejo Zveze ŠKIS, 

- Zapisnik 10. korespondenčne seje GO, 

- Zapisnik 29. redne seje GO, 

- Obrazec za potne stroške, 

- Obrazec za mesečno poročilo – pavšal, 

- Obrazec za mesečno poročilo – tarifa, 

- Obrazec za povračilo stroškov, 

- Obrazec za plačilo z Mastercardom, 

- Projektni in finančni načrt: Povezovanje ŠKIS aktivistov in klubov, 

- Projektni in finančni načrt: Jesenska tehnična akademija, 

- Obrazec za projektno in finančno poročilo, 

- Obrazec za projektni in finančni načrt. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 

3. Konstituiranje Glavnega odbora Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21 

4. Imenovanje v odbore Zveze ŠKIS 

5. Poročilo predsednika Zveze ŠKIS 

6. Katalog informacij javnega značaja 

7. Imenovanje delovne skupine za spremembo aktov Zveze ŠKIS 

8. Poročilo ŠOS 

9. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

10. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

11. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

12. Odprtje projektov 
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13. Poročilo predstavnice za odnose z javnostmi 

14. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

15. Razno 

 
AD1. Potrditev dnevnega reda 

 

Mark Perko je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 1. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS 

s spremembo. Iz dnevnega reda se odstrani točka Poročilo predstavnice za odnose z javnostmi. 

Pripomb na dnevni red ni bilo. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda 1. redne 

seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo. 

 

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

odbora Zveze ŠKIS s spremembo:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 

3. Konstituiranje Glavnega odbora Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21 

4. Imenovanje v odbore Zveze ŠKIS 

5. Poročilo predsednika Zveze ŠKIS 

6. Katalog informacij javnega značaja 

7. Imenovanje delovne skupine za spremembo aktov Zveze ŠKIS 

8. Poročilo ŠOS 

9. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

10. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

11. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

12. Odprtje projektov 

13. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

14. 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 29. redne seje 

GO in 10. korespondenčne seje GO. Pripomb na zapisnika ni bilo. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 29. redne seje GO Zveze 

ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 

 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 29. redne seje GO Zveze ŠKIS, 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 potrdi zapisnik 10. korespondenčne seje 

GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
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SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 10. korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS, 

kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD3. Konstituiranje Glavnega odbora Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi konstituiranje Glavnega odbora 

Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21 v sledeči sestavi: Mark Perko, predsednik Zveze ŠKIS, Alen 

Kočar, podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega sveta Zveze ŠKIS, Mark Pralica, 

administrator Zveze ŠKIS, Valentina Vegelj Strašek, blagajničarka Zveze ŠKIS, Eva Molek, vodja 

Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS, Nika Bukovšek, vodja Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS, 

Mia Hočevar, vodja Odbora za šolstvo Zveze ŠKIS, Nejc Herženjak, vodja Odbora za izobraževanje 

Zveze ŠKIS, Maša Androjna, predsednica UO operativnega dela Zveze ŠKIS in Marike Grubar, članica 

Glavnega odbora Zveze ŠKIS.« 

 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje konstituiranje Glavnega odbora Zveze ŠKIS za 

mandatno obdobje 2020/21 v sledeči sestavi:  

- Mark Perko, predsednik Zveze ŠKIS,  

- Alen Kočar, podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega sveta Zveze ŠKIS,  

- Mark Pralica, administrator Zveze ŠKIS,  

- Valentina Vegelj Strašek, blagajničarka Zveze ŠKIS,  

- Eva Molek, vodja Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS,  

- Nika Bukovšek, vodja Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS,  

- Mia Hočevar, vodja Odbora za šolstvo Zveze ŠKIS,  

- Nejc Herženjak, vodja Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS,  

- Maša Androjna, predsednica UO operativnega dela Zveze ŠKIS in 

- Marike Grubar, članica Glavnega odbora Zveze ŠKIS.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD4. Imenovanje v odbore Zveze ŠKIS 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Tamaro 

Hostar, Marka Pralico, Bianco Žitnik, Simona Soviča, Sabino Prica in Tino Avgustinčič za člane Odbora 

za izobraževanje Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/2021.« 

 

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Tamaro Hostar, Marka Pralico, Bianco Žitnik, 

Simona Soviča, Sabino Prica in Tino Avgustinčič za člane Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS 

za mandatno obdobje 2020/2021.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Zalo Zupan, 

Davida Goloba, Klaro Pavlič in Anžeta Šumaha za člane Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS za 

mandatno obdobje 2020/2021.« 
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SKLEP 6: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Zalo Zupan, Davida Goloba, Klaro Pavlič in Anžeta 

Šumaha za člane Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/2021.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Barbaro 

Lapornik, Jaka Trilarja in Zalo Udovič za člane Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS za mandatno 

obdobje 2020/2021.« 

 

SKLEP 7:  »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Barbaro Lapornik, Jaka Trilarja in Zalo Udovič za 

člane Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/2021.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Klaro 

Šušteršič za predstavnico za odnose z javnostmi, Tadeja Jezernika za vodjo razpisnega dela, Vito Kričej 

za vodjo marketinga in trženja, Kajo Tržan za koordinatorko projektov, Tjašo Miketič za oblikovalko in 

fotografinjo, Saro Mužar za oblikovalko in fotografinjo in Kajo Škorjanc za oblikovalko in fotografinjo za 

člane Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21.« 

 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje: 

- Klaro Šušteršič za predstavnico za odnose z javnostmi,  

- Tadeja Jezernika za vodjo razpisnega dela,  

- Vito Kričej za vodjo marketinga in trženja,  

- Kajo Tržan za koordinatorko projektov,  

- Tjašo Miketič za oblikovalko in fotografinjo,  

- Saro Mužar za oblikovalko in fotografinjo in  

- Kajo Škorjanc za oblikovalko in fotografinjo za člane Upravnega odbora operativnega dela 

Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Manco 

Bratina in Kajo Tržan za članici Odbora za šolstvo Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21. 

 

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Manco Bratina in Kajo Tržan za članici Odbora za 

šolstvo na Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/2021.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Mateja 

Igličarja in Majo Toni za člana Pravne pomoči Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2020/21. 
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SKLEP 10: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje Mateja Igličarja in Majo Toni za člana Pravne 

pomoči Zvezi ŠKIS za mandatno obdobje 2020/2021.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD5. Poročilo predsednika 

 

Mark Perko je predstavil poročilo predsednika Zveze ŠKIS. Člane Glavnega odbora je prosil, da novim 

odbornikom posredujejo vse relevantne maile, če jih odborniki še niso prejeli. V novembru bo začela 

delati nova sekretarka Zveze ŠKIS, Nina Dolinar. Na naslednji seji Glavnega odbora se bo verjetno 

pridružila, da se člani Glavnega odbora in sekretarka med seboj spoznajo. Do nadaljnjega uradnih ur 

zaradi epidemije v Sloveniji na Zvezi ŠKIS ne bo. Sekretarka bo delala trikrat na teden, in sicer ob 

ponedeljkih, sredah in četrtkih od 10:00 do 14:00. V letošnjem mandatu bodo delali na reorganizaciji 

Zveze ŠKIS, zato bo tudi v nadaljevanju ustanovljena delovna skupina. Na začetku bo delala na 

spremembi Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, Finančnega pravilnika in 

Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS. Marku Perku je pomembna komunikacija znotraj članov Glavnega 

odbora. Elektronsko pošto je potrebno pogledati vsaj 1x na dan in če se pričakuje odgovor, se nanjo 

tudi odgovori. Mark Perko se bo potrudil, da bo člane Glavnega odbora obveščal o pomembnih 

informacijah in da bodo vključeni pri pomembnih odločitvah. 

 

Razpisati bo potrebno izredni kandidacijski postopek za člane Nadzorne komisije. Trenutno sta dva 

člana Nadzorne komisije, za sklepčnost pa so potrebni trije. Predlaga, da se na naslednji seji Glavnega 

odbora razpiše izredni kandidacijski postopek. Volitve za člana Nadzorne komisije bi potekale v prvem 

tednu decembra, poleg tega bi na isti seji sprejeli še vse spremembe aktov in pravilnikov. Po izvolitvi se 

mora Nadzorna komisija v roku enega meseca konstituirati. Trenutno se ne more, saj sta v komisiji samo 

dva člana, zato začasno opravljajo vse stari člani Nadzorne komisije.  

 

Do konca leta 2020 bo potrebno pripraviti programski in finančni načrt za leto 2021. Finančni načrt bo 

pripravila Valentina Vegelj Strašek, programski načrt pa ostali člani Glavnega odbora. Pri programskem 

načrtu bo potrebno upoštevati URSM razpis. Mark Perko priporoča, da se URSM razpis upošteva, saj 

iz naslova URSM razpisa Zveza ŠKIS dobi letno približno 17.000 €. Trenutno pridobivajo pravno mnenje 

od CNVOS-a za izvedbo svetniških volitev v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS v elektronski obliki. Takoj, 

ko bo prejel pravno mnenje, ga bo posredoval ostalim članom Glavnega odbora in članom Varnostnega 

sveta. Študentski klubi se soočajo s težavo pri izpolnjevanju obrazca izvoljenega svetnika, saj morajo 

člani Volilne komisije ta obrazec podpisati. Na Zvezi ŠKIS je potrebno zamenjati zakonitega zastopnika. 

Na upravni enoti je Mark Perko dogovorjen v ponedeljek, 2. 11. 2020.  

 

V lanskem letu na Zvezi ŠKIS niso bili zavarovani prostori (v primeru požara, vloma itd.). V letošnjem 

letu, ko bo Mark Perko postal zakoniti zastopnik in dobil vsa pooblastila, bo zavaroval prostore Zveze 

ŠKIS za dobo enega leta. Še vedno se prenavljajo WC-ji v poslovni stavbi Lesnina. Trenutno so 

prenovljeni v pritličju in v prvem nadstropju. Strošek prenove WC-jev bo za Zvezo ŠKIS znašal med 

5000 in 6000 €. Naknadno se bomo odločili, ali bodo račun poravnali v enkratnem znesku ali obročno. 

S strani ŠOS-a še niso prejeli nakazila o odstopu sredstev, prejeli smo samo koncesijo za mesec 

september. Z naslova ŠOS-a o odstopu sredstev se predvideva, da bo Zveza ŠKIS prejela med 12.000 

in 13.000 € od skupno 25.000€. 

 

Na naslednjo sejo Glavnega odbora bo povabljen Tomaž Kozovinc, saj se bomo pogovarjali kaj narediti 

s Škisovo tržnico. Na Zvezo ŠKIS se je obrnil Klub študentov občine Koper, ker 20 nevladnih organizacij 

Ministrstvo za kulture podi iz Metelkove in jih je zanimalo, če se lahko kot študentski klub glede tega 

opredelijo in jim ponudijo pomoč. Mia Hočevar je rekla, da bi v tem primeru dali podporo umetnikom in 

da se ji ne zdi sporno, da bi se opredelili. Nika Bukovšek bi prav tako podprla, vendar jo skrbijo težave 
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na ŠOS-u. Mark Perko je Klubu študentov občine Koper odgovoril, da se mu ne zdi sporno, da bi jih 

podprli.  

 

V letošnjem mandatu se funkcija predsednika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS deli na dve osebi, zato si bo 

Mark Perko zmanjšal honorar z 38 % na 30 %, da bo lahko honorar prejemala še predsednica Sveta 

ŠOLS. Mark Perko je Valentino Vegelj Strašek prosil, da mu pri Finančnem poročilu honorar zmanjša 

na 30 %.  

 

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

predsednika Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom predsednika Zveze ŠKIS.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD6. Katalog informacij javnega značaja 

 

Mark Perko je predstavil Katalog informacij javnega značaja. Mark Perko je katalog posodobil s svojimi 

podatki, dostopi do spletnih strani in uradne ure.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS sprejema Katalog informacij 

javnega značaja. 

 

SKLEP 12: »Glavni odbor Zveze ŠKIS sprejema Katalog informacij javnega značaja.« 

 

ZA:10  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD7. Imenovanje delovne skupine za spremembo aktov Zveze ŠKIS 

 

Mark Perko je predstavil člane delovne skupine za spremembo aktov Zveze ŠKIS. Do seje Sveta Zveze 

ŠKIS bi pripravili predlog spremembe Volilnega pravilnika za izvedbo svetniških volitev v Svet Zveze 

ŠKIS, Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS in Finančnega pravilnika. V drugem delu pa bi se delovna skupina 

ukvarjala z reorganizacijo Zveze ŠKIS in spremembo temeljnega akta Zveze ŠKIS.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS imenuje delovno skupino za 

spremembe aktov Zveze ŠKIS v sestavi: Alen Kočar, Marike Grubar, Maša Androjna, Valentina Vegelj 

Strašek in Mark Perko. 

 

SKLEP 13: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje delovno skupino za spremembe aktov Zveze ŠKIS 

v sestavi: Alen Kočar, Marike Grubar, Maša Androjna, Valentina Vegelj Strašek in Mark Perko.« 

 

ZA: 10  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD8. Poročilo ŠOS 
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Marike Grubar je predstavila poročilo ŠOS-a. Zaenkrat je imela dve seji predsedstva. Trenutnemu članu 

Nakvis-a Jaku Trilarju se izteka mandat, zato so na ŠOS-u iskali zamenjavo.  Marike Grubar je Klemnu 

Peranu omenila, da ima Zveza ŠKIS dva kandidata za člana Nakvisa, Alena Kočarja in Jaka Trilarja. 

Oba kandidata mu je priporočila, saj imata veliko izkušenj na tem področju. Študentje se izseljujejo iz 

študentskih domov. V Mariboru in Ljubljani je tihi dogovor, da v kolikor bo zelo malo študentov, ki bodo 

prosili, da ostanejo v študentskem domu, jih bodo pustili ne glede na to, kakšno prošnjo napišejo. 

Pripravili so predlog PKP 6. Večino zaposlenih na ŠOS-u dela od doma. Nika Bukovšek je vprašala, 

kdaj se bodo konstituirali odbori ŠOS-a. Marike Grubar je odgovorila, da se čaka še konstituiranje ŠOU-

a v Ljubljani.  

 

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

ŠOS-a. 

 

SKLEP 14: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

 

ZA: 10  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD9. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

 

Alen Kočar je predstavil poročilo Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. Jutri imajo konstitutivno sejo VS. Vodje 

regij so že v kontaktu. Čaka jih štetje članstva. Mark Perko je opomnil Alena Kočarja, da naj se 

pogovorijo o delovnih vikendih in da za delavnice kontaktirajo Odbor za izobraževanje. Mark Perko je 

rekel, da se je Varnostni svet v zadnjem času ukvarjal s pristopnimi izjavami. Zahvalil se je Maši Androjni 

in Marku Pralica, ki sta omogočila, da aplikacija deluje. 

 

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

Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 15: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom Varnostnega sveta Zveze ŠKIS.« 

 

ZA:10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD10. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

 

Valentina Vegelj Strašek je predstavila poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS. Z novembrom bodo pričeli z 

novim sistemom beleženja. Opomnila je, da naj člani Glavnega odbora ne zamujajo z mesečnimi 

poročili. Trenutno je na računu približno 43.000 €. Mark Perko je rekel, da se bodo sprejeli še prenovljeni 

obrazci.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze sprejema prenovljene obrazce za 

potne stroške, oddajo mesečnih poročil – tarifni in pavšalni obrazec, povračilo stroškov in plačilo z 

Mastercardom. 

 

SKLEP 16: »Glavni odbor Zveze sprejema prenovljene obrazce za: 

- potne stroške,  

- oddajo mesečnih poročil – tarifni in pavšalni obrazec,  

- za povračilo stroškov in  

- za plačilo z Mastercardom.« 
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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 Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 17: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom blagajničarke Zveze ŠKIS.« 

 

ZA:10  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD11. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

 

Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. V odboru imajo dva nova 

člana. Za marketing pride Vita Kričej, za razpise pa Tadej Jezernik. Vita Kričej bo prevzela družbena 

omrežja. Tjaša Miketič bo skrbela za Škisovo promocijo študentskuh klubov in za grafike. Koordinatorka 

projektov Kaja Tržan bo skrbela za razpored projektov. Maša Androjna je prosila, da se Kajo Tržan 

vključuje v korespondence pri projektnih načrtih in poročilih. Tjaša Miketič bo postala vodja oblikovalk. 

Imenovala bi delovno skupino za razpisno delo. V delovni skupini bi bili Tadej Jezernik, Maša Androjna, 

Nika Bukovšek, Eva Molek in Mark Perko. Približuje se MOL-ov razpis, na katerem bosta po prenosu 

znanja začela delati s Tadejem Jezernikom. Maša Androna je predstavila novo projektno dokumentacijo. 

Na Univerzi v Ljubljani imajo študentje brezplačno uporabo ZOOM-a z neomejenim trajanjem, tako da 

bi lahko za potrebne projektov in sej uporabljali ZOOM z Univerze v Ljubljani. Mark Pralica je dokončal 

platformo za digitalizacijo pristopnih izjav. Na socialnih omrežjih je Tjaša Miketič pripravila objave za 

digitalizacijo, odzivi študentskih klubov do sedaj so dobri. Naredili bodo paket informacij za študentske 

klube.  

 

Namesto Klare Šušteršič je Maša Androjna omenila, da je šel ven obvestilnik z ugodnostmi za klube. 

Vodje odborov je prosila za članke in da naj redno v razpredelnico vpisujejo, na kateri stopnji priprave 

je članek. Na študentske klube je bil poslan obrazec za posodobitev baze PR in obrazec za posodobitev 

opisov na spletni strani.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS sprejema prenovljene 

obrazce za projektni in finančni načrt ter projektno in finančno poročilo.  

 

SKLEP 18: »Glavni odbor Zveze ŠKIS sprejema prenovljene obrazce za projektni in finančni načrt 

in projektno in finančno poročilo.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS imenuje delovno skupino za 

razpisno delo na Zvezi ŠKIS v sestavi: Tadej Jezernik, Maša Androjna, Nika Bukovšek, Eva Molek in 

Mark Perko. 

 

SKLEP 19: »Glavni odbor Zveze ŠKIS imenuje delovno skupino za razpisno delo na Zvezi ŠKIS 

v sestavi: Tadej Jezernik, Maša Androjna, Nika Bukovšek, Eva Molek in Mark Perko.« 
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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 UO 

operativnega dela Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 20: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze 

ŠKIS.« 

 

ZA: 10  PROTI:0  VZDRŽANI:0  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD12. Odprtje projektov 

 

Mark Perko je vprašal člane Glavnega odbora za mnenje honorarjev za vodje odborov, ki delajo na 

svojih projektih. Nika Bukovšek je rekla, da v primeru, da gre zgolj za nadzor nad projektom, je smiselno, 

da to spada pod mesečni pavšal. V kolikor je na projektu več dela in se potrebuje pomoč vodje odborov, 

je mnenja, da se piše pod projekt.  

 

Valentina Vegelj Strašek je predstavila projektni in finančni načrt: Povezovanje ŠKIS aktivistov in klubov. 

Projekt bo celoleten. Namen projekta je, da organizirajo druženje po vsaki seji Sveta Zveze ŠKIS in 

Sveta ŠOLS in da čim več svetnikov in predsednikov zadržijo še na druženju po sejah. V prihajajočem 

bi obiskali študentske klube na lokacijah. Projekt je namenjen tudi druženju po sejah/sestankih in da se 

lahko svoje odbornike pelje na pijačo. Pri tem projektu bosta pomagala Maša Androjna in Mark Perko. 

S tem projektom bi se res lahko bolj povezali kot Glavni odbor, z aktivisti in študentskimi klubi.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni 

načrt: Povezovanje ŠKIS aktivistov in klubov, kot je razvidno iz priloge. 

 

SKLEP 21: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt: Povezovanje ŠKIS 

aktivistov in klubov, kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA:10  PROTI: 0  VZDRŽANI:0  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nejc Herženjak je predstavil projektni in finančni načrt: Jesenska tehnična akademija. Naredili bodo tri 

delavnice Adobe Ilustratorja, Excela (osnovni in nadaljevalni) ter Wordpressa. Vse delavnice bodo v 

dveh delih. Zaradi velikega interesa so razpisali rezervne termine delavnic.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni 

načrt Jesenska tehnična akademija, kot je razvidno iz priloge. 

 

SKLEP 22: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt: Jesenska tehnična 

akademija, kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA:10  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD14. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

 

- Odbor za šolstvo 

Mia Hočevar je predstavila delovanje Odbora za šolstvo. Naslednji teden bodo imeli prvi sestanek. V 

začetku tedna je sodelovala pri pripravi predlogov za nov PKP zakon področja visoko šolstvo. Objavili 

so tudi nov članek. 

 

Mia Hočevar je zapustila sejo GO ob 19:50. 

 

- Odbor za izobraževanje 

Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. Pretekli teden je potekala Fanfara. 

Bilo je 40 udeležencev iz študentskih klubov. Urejajo ure za izobraževanja. Pišejo članek na temo 

vodenja študentskega kluba prek spleta. MSS je v celoti odpovedal usposabljanja. Imeli so razgovore, 

sprejeli so novo odbornico Tino Avgustinčič. V ponedeljek bo potekal posvet trenerjev, kako kakovostno 

izvesti online delavnico. Imeli so prvi redni sestanek Ozija.  

 

Alen Kočar je zapustil sejo GO ob 20:05. 

 

- Odbor za socialo in zdravstvo 

Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za socialo in zdravstvo. Imajo novo odbornico. Projekte 

bodo izvajali odborniki. Trenutno imajo krvodajalsko akcijo, odprt je še projekt Manj svečk za manj 

grobov.  

 

- Mednarodni odbor 

Eva Molek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Včeraj so se prvič dobili. Šli so skozi vse 

URSM projekte. Pri izvedbi delavnic se bodo obrnili na Odbor za izobraževanje. Pogovarjali so se o 

zamejskih klubih. Klub zamejskih študentov spada pod Zvezo ŠKIS. Študentskemu klubu Slovencev na 

Koroškem bodo ponudili možnost sodelovanja pri izmenjavah, saj imajo veliko izkušenj. Erasmus+ ima 

projekt, za katerega se lahko objavi razpis za prostovoljno delo, naredijo se kriteriji za prostovoljno 

prakso. V tem primeru bi potrebovali certifikat za kakovost, nato se bi lahko prijavili na razpis. Mark 

Perko je predlagal, da se do nadaljnjega zaradi epidemije s tem počaka. Eva Molek bo zaenkrat s tem 

še počakala, vendar se bo kljub temu pripravila dokumentacija in bi poskusili pridobiti certifikat kakovosti. 

Alen Kočar je opozoril, da je treba delati na tem, saj ti ga v nasprotnem primeru lahko vzamejo. 

Mednarodnega obvestila do nadaljnjega ne bodo pisali, bodo pa aktivirali FB stran Mednarodnega 

odbora Zveze ŠKIS.  

 

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

odborov Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 24: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nika Bukovšek je zapustila sejo GO ob 20:30. 

 

AD15. Razno 

 

Maša Androjna je rekla da, so grafike za majice in puloverje končane. Končno ponudbo bodo lahko 

prejeli, ko bodo tiskarni sporočili točno količino majic in puloverjev. Mark Perko je predlagal, da naj 
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pošljejo povpraševanje za 50, 75 in 100 kosov. Mark Pralica je vprašal Mašo Androjna glede zavihka 

Odbora za dijake na spletnih strani. Do nadaljnjega Odbor za dijake ostane na spletni strani. 

 

Mark Perko je zaključil sejo ob 21:00 in vse prisotne pozdravil do naslednjič.  

 

 

Zapisnik potrjuje:                                                            

 

 

Zapisnik zapisal: 

Mark Perko, 

predsednik Zveze ŠKIS  

Mark Pralica, 

administrator Zveze ŠKIS  

 

 


