
 

 

 
 

 
Zveza ŠKIS        Datum: 29. september 2020 
Parmova 53                       Začetek seje: 17:00 
1000 Ljubljana        Konec seje: 19:35 

 
Zapisnik 28. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS 

 
(potekala je preko videokonference) 

 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS ter 2. član predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS: 

Miha Zupančič, Kaja Tržan, Nejc Herženjak, Nika Bukovšek, Maša Androjna, Valentina Vegelj Strašek, 
Mark Perko, Maruša Turnšek, Mia Hočevar  
 
Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS ter 2. član predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS: 
Mark Pralica, Amanda Teršar 
  
Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: 

Tomaž Starašinič  
 
Prisotni člani UO operativnega dela Zveze ŠKIS: 
Klara Šušteršič  
 
Ostali prisotni:  

Vid Stropnik 
 
Priloge:  
- Vabilo na 28. redno sejo GO, 
- Zapisnik 27. redne seje GO, 
- Zapisnik 6. korespondenčne seje GO, 
- Zapisnik 8. korespondenčne seje GO, 
- Zapisnik 9. korespondenčne seje GO, 
- Projektno poročilo Škisova tržnica 2020, 
- Priloga 1 vsebinsko poročilo ŠT 2020, 
- Priloga 2 finančno poročilo ŠT 2020, 
- Projektni in finančni načrt: Delovni vikend 03, 
- Zapisnik kolegija trenerjev bazena Zveze ŠKIS. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
4. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
5. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
6. Odprtje projektov 
7. Zaprtje projektov 
8. Poročilo blagajnika Zveze ŠKIS 
9. Poročilo ŠOS 
10. Poročilo predsednika 
11. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 
 

Miha Zupančič je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 28. redne seje Glavnega odbora Zveze 
ŠKIS.  
 



Glasovanje: Miha Zupančič  je dal na glasovanje predlog, da se potrdi dnevni red 28. redne seje 

Glavnega odbora Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje dnevni red 28. redne seje Glavnega odbora Zveze 
ŠKIS:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
4. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
5. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
6. Odprtje projektov 
7. Zaprtje projektov 
8. Poročilo blagajnika Zveze ŠKIS 
9. Poročilo ŠOS 
10. Poročilo predsednika 
11. Razno.« 

 
 
 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
  
Sklep je bil sprejet. 
 
AD2. Potrditev zapisnikov  
 

Miha Zupančič je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 27. redne seje 
GO. Mark Perko je izpostavil, da je potrebno spremeniti številčenje sklepov. 

 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 27. redne seje GO Zveze 

ŠKIS, kot je razvidno iz priloge, s popravki, izpostavljenimi na seji. 
 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 27. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge, s popravki, izpostavljenimi na seji.« 

 
ZA: 8   PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Miha Zupančič je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 6. 
korespondenčne seje GO. Mark Perko je izpostavil, da se finančnih poročil ne potrjuje, temveč se 
seznanja z njimi.  

 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 6. korespondenčne seje 

GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 6. korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS, 
kot je razvidno iz priloge, s popravki, izpostavljenimi na seji.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Miha Zupančič je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 8. 
korespondenčne seje GO. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 8. korespondenčne seje 

GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 



SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 8. korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS, 
kot je razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Miha Zupančič je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 9. 
korespondenčne seje GO. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 9. korespondenčne seje 

GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 9. korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS, 
kot je razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD3. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
 

Mark Perko je predstavil poročilo VS Zveze ŠKIS. Povedal je, da so pripravili smernice delovanja Zveze 
ŠKIS, vodje regij pa bodo izsledke le-teh predstavile naprej predsednikom in svetnikom na študentskih 
klubih. Od oktobra naprej bodo potekale regijske seje (danes, 29. 9. 2020, ima sejo primorska regija), 
pripravili pa bodo tudi navodila za izvedbo svetniških volitev (v povezavi s tem je VS dobil že veliko 
vprašanj). Kmalu bo potekalo štetje članstva, za katera bodo morali nekateri klubi še urediti pristopne 
izjave, ki bodo dostopne na platformi Zveze ŠKIS. Do konca oktobra se bosta izvedla dva delovna 
vikenda, in sicer delovni vikend 03 regije (ki bo izveden 2. oktobra) in delovni vikend gorenjske regije. 
Reorganizacije KKDK-ja ni bilo. Za KKDK 2020 ni pravne podlage, saj ni bil sprejet z absolutno večino. 
V kolikor bi prvič sprejeli KKDK za leto 2020, pa je problem načelo retroaktivnosti. Zato se bo sprejemal 
KKDK 2019 z amandmaji, saj je vsebinsko zelo podoben KKDK-ju 2020. VS bo pripravil predlog, ki ga 
bo predstavil na seji, ob tem pa tudi pojasnil, zakaj je prišlo do spremembe. Miha Zupančič je povedal 
še, da se mora imenovati delovno skupino za pregled članstva do petka, 5. 10. 2020. 
 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 

VS Zveze ŠKIS. 
 

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

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD4. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

 
Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Povedala je, da se kljub 
situaciji s koronavirusom trudijo izvesti čim več projektov, seveda z upoštevanjem priporočil NIJZ. Pro 
verzija Zooma je zakupljena do 28. 10. 2020 in omogoča tudi, da se izvaja več videokonferenc hkrati. 
Miha Kodrič je zapustil UO operativnega dela Zveze ŠKIS, Maša Androjna pa je predlagala še izplačilo 
za delo, ki ga je opravljal v zadnjih mesecih (10 ur dela). Delo Miha Kodriča je zdaj prevzela Tjaša 
Miketič, ki skrbi za objavo besedil; besedila morajo biti poslana na njen elektronski naslov vsaj 3 dni 
preden mora biti besedilo objavljeno, v korespondenco pa se doda še Mašo Androjna, da je o vsem 
obveščena. Maša Androjna je tudi pozvala GO, naj si ogleda prenovljeno spletno stran Zveze ŠKIS, ki 
jo je pripravil Mark Pralica, ter poda svoje mnenje o možnih izboljšavah (tako vsebinskih kot tudi 
oblikovnih). Pred kratkim se je izvedla čistilna akcija, ki se je izkazala za zelo uspešno, sodelovalo in 
pohvalilo jo je veliko klubov. V naslednjem tednu bo potekal Škisov zajtrk, ki pa so ga zaradi trenutne 
situacije s koronavirusom prilagodili; na stojnici bodo delili »lunch pakete« s pakirano hrano. Škisov 
piknik je bil odpovedan, Skupščina pa bo organizirana drugače, kot je bilo prvotno načrtovano 



(najverjetneje se bo izvedla v Ljubljani, kjer ne bo nihče prespal). Naročili so pralne maske z logotipom 
Zveze ŠKIS in pripravili še nekaj drugega promocijskega materiala. Uredili so tudi aneks za Fanfaro in 
nove tipske pogodbe. Razpisi za nove člane Zveze ŠKIS bodo odprti do jutri, 30. 9. 2020, trenutno pa 
je prijavljenih 11 kandidatov. Miha Zupančič je predlagal, da bi aktiviste o tem obvestile vodje regij, če 
bo potrebno, pa se bo razpis ponovil in objavil tudi na e-Študentski servis. Maruša Turnšek je povedala, 
da se ji za Mednarodni odbor zdi ustrezneje, če si odbornike izbere nova vodja sama, lahko pa Maruša 
pomaga pri izbiri in pri razgovorih. Jutri, 30. 9. 2020, bo imel UO operativnega dela Zveze ŠKIS redno 
sejo. Klara Šušteršič je povedala, da bodo v kratkem objavljena sporočila za javnost, Obvestilnik o 
tipskih pogodbah za aktiviste na študentskih klubih, ki bo vseboval informacije o raznih ugodnostih, in 
standardni Obvestilnik. Oblikovala se bo tudi mailing baza PR-ovcev, ki se bo redno posodabljala. Išče 
se tudi optimalne rešitve za omogočanje prijave z uporabniškim imenom in geslom za aktiviste za 
zavihek »Ugodnosti za klube« na spletni strani Zveze ŠKIS. V naslednjih dneh bo mogoče tudi 
izpolnjevanje pristopne izjave prek spleta, vendar morajo nekateri klubi še posredovati potrebne 
informacije. Miha Zupančič je povedal še, da je dobil nekaj vprašanj v zvezi z delovanjem Zveze ŠKIS 
od Zdravka Mlinarja, za katera je prosil, da Klara Šušteršič pomaga pri pripravi odgovorov. 
 
Mia Hočevar se je seji Glavnega odbora pridružila ob 17:32. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje poročilo UO 

operativnega dela Zveze ŠKIS.  
 

SKLEP 7: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje poročilo UO operativnega dela Zveza ŠKIS.« 

 
ZA: 9   PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD5. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
 

- Odbor za izobraževanje 

 
Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. Povedal je, da je imel tako sestanek 
Odbora za izobraževanje kot tudi sestanek kolegija trenerjev, ki je potekal prek spleta. Ker se mandatno 
obdobje zaključuje, so pripravili nekaj smernic in vizijo za delovanje v naslednjem mandatu. S trenerji 
so se pogovarjali tudi o honorarskem sistemu, predlog pa je bil, da se o tem pogovorijo tudi s člani 
Glavnega odbora in poskušajo najti rešitev, ki bo predstavljena na seji. Prenovili so katalog delavnic. 
Lučka Goričan bo brezplačno izvedla delavnico v Slovenski Bistrici, ker so aktivisti tam izrecno želeli 
njo. Na delovnem vikendu 03 regije bodo nekatere delavnice oz. izobraževanja izvajale Ana Marija 
Plementaš, Tina Šoln in Nina Plank, ostale pa bo izvedel Vid Stropnik. Za trenerje se zanima tudi Zavod 
Ypsilon, planirana pa je tudi objava nekaj člankov. Naslednji mesec bo prek spleta potekala Jesenska 
tehnična akademija, na ustrezno izvedbo izobraževanja na daljavo pa pripravljajo tudi trenerje. 
 

- Odbor za dijake 

 
Kaja Tržan je predstavila delovanje Odbora za dijake. Povedala je, da si je brošuro Dijaški informator 
do sedaj ogledalo že 1095 ljudi, poleg tega pa je prejela tudi veliko pozitivnih odzivov tako od srednjih 
šol kot tudi od dijakov samih. Povedala je, da sprva ni bila objavljena prava verzija Dijaškega 
informatorja, vendar se je napako hitro odpravilo. Povedala je še, da še vedno poteka projekt Sejem 
rabljenih učbenikov in vzporedno z njim tudi literarni natečaj. Trenutno je prejela 5 zgodb, pri odločanju 
za najboljše tri pa ji bo pomagala Mia Hočevar. Natržene so bile tudi odlične nagrade: 3 Flaške, 3 
vstopnice za Thermano Laško, 3 knjige in rokovniki iz Mladinske knjige in 3 skodelice iz Studia 
Polonapolona. Literarni natečaj se bo zaključil jutri, 30. 9. 2020. 
 

- Odbor za Socialo in zdravstvo 

 
Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za Socialo. Povedala je, da so izdali Škisovo popotnico 
ter da je večina klubov publikacije že prevzela, nekaj klubov pa jih še bo. Na spletni strani Zveze ŠKIS 
so objavili tudi nekaj člankov, s 1. 10. 2020 pa začenjajo spletno kampanjo za krvodajalsko akcijo 
»Častim ½ litra!«. 
 



 
- Odbor za visoko šolstvo 

 
Mia Hočevar je predstavila delovanje Odbora za Visoko šolstvo. Povedala je, da je prejela dokument z 
idejami oz. ključnimi točkami za prenovo ZViS-a, ki pa so bile podobne kot vsa leta do sedaj. Od vseh 
entitet se je odzval samo Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS. Predstavila je posamezne točke ZVIS-
a, pod katerimi se je razvila debata. Odbornica Manca bo v oktobru poslala članek za objavo, dobili pa 
so tudi vprašanje v študentsko svetovalnico. Miha Zupančič je izpostavil, da bi morali na fakultetah 
zmanjšati internacionalizacijo, ki trenutno ostaja na 20%. Dodal je še, da bi predsedniki študentskih 
klubov lahko imeli poseben status na fakultetah. 
 

- Mednarodni odbor 

 
Maruša Turnšek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Povedala je, da so končali brošuro, ki 
gre še v oblikovanje in nato v tisk, pripravljena pa bo do volitev. Odbor pripravlja tudi članek za objavo 
in je ves čas v kontaktu z Evo, ki naj bi v naslednjem mandatu prevzela vodenje Mednarodnega odbora. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja z delovanjem 

odborov Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD6. Odprtje projektov 
 

Nejc Herženjak je predstavil projektni in finančni načrt: Delovni vikend 03 regije. Miha Zupančič je 
povedal, da bo Delovni vikend potekal na Kozjanskem dvoru ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ 
(nošenje mask, razkuževanje rok, držanje razdalje), večerni del pa bo potekal na lastno odgovornost in 
ne bo v organizaciji Zveze ŠKIS. Nadaljeval je Vid Stropnik, ki je vodja Delovnega vikenda 03 regije, in 
povedal, da se bo tudi v večernem delu program izvajal ob upoštevanju priporočil NIJZ; sicer so imeli 
pripravljene aktivnosti za team building, ampak so jih zaradi varnostnih ukrepov odpovedali. Poleg tega 
bo v vsaki sobi še dodatno ležišče, v isti sobi pa bodo samo aktivisti z istega študentskega kluba. 
Prijavljenih je manj kot 40 oseb, kar je še vedno v skladu s priporočili NIJZ, ves čas pa bo tudi dovolj 
prostora za ohranjanje dovolj velike razdalje. Maša Androjna je izpostavila, da ne želi, da bi se Zvezo 
ŠKIS zaradi izvedbe Delovnega vikenda smatralo kot neodgovorno, Mia Hočevar pa je dodala, da 
morajo obvezno pripraviti še obrazec z osebnimi podatki, ki ga bodo izpolnili vsi udeleženci. Vid Stropnik 
je poudaril še, da je udeležba na Delovnem vikendu na lastno odgovornost ter da bo uradni del potekal 
samo do 19. ure; odločitev vsakega posameznika je, ali bo prespal ali ne. Miha Zupančič je predlagal 
še, da gostinec individualno pošlje račun organizacijam. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da  GO Zveze ŠKIS potrdi projektni in finančni 

načrt: Delovni vikend 03 regije, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt: Delovni vikend 03 regije 
kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 2     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD7. Zaprtje projektov 
 

Miha Zupančič je predstavil projektno in finančno poročilo Škisova tržnica 2020. Povedal je, da je bil 
projekt letos izveden, vendar v manjšem obsegu. Izplačani so bili honorarji v višini 40% in sicer na s.p. 
ali pa na študentsko napotnico. Maša Androjna je izpostavila, da želi, da je poročilo poenoteno in da 
vsaj osnovna struktura ostane enaka. Miha Zupančič je odgovoril, da razume pomisleke, vendar da je 
glede na situacijo tudi trenutno poročilo v redu, naslednje leto pa naj bo bolje strukturirano. Mark Perko 



je izpostavil, da naj se zabeleži vse potne stroške v okviru projekta (ali pa nobenega). Finančno in 
projektno poročilo se pošlje na naslednjo sejo. 
  
AD8. Poročilo blagajnika Zveze ŠKIS 
 
Valentina Vegelj Strašek je predstavila poročilo blagajnika. Povedala je, da je trenutno stanje na računu 
zadovoljivo. Miha Zupančič je povedal, da je obiskovanje študentskih klubov zaradi razmer s 
koronavirusom ustavljeno, ob priliki pa je treba obiskati še primorsko in osrednjeslovensko regijo. Veliko 
klubov še vedno ni plačalo dotacijskih pogodb, največ jih je od Škisove tržnice. Poudaril je tudi, da 
pogodba velja, tudi če ni podpisana, saj so bile obveznosti z obeh strani izpolnjene. Neplačniki bodo 
izpostavljeni na eni od prihajajočih sej. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila 

za mesec avgust 2020, kot izhaja iz priloge.  
 

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila za mesec avgust 2020, kot izhaja 
iz priloge.« 

 
ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s finačnim 

poročilom za mesec avgust 2020, kot izhaja iz priloge.  
 

SKLEP 12: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s finančnim poročilom za mesec avgust 2020, 
kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD9. Poročilo ŠOS 
 

Ker Amande Teršar ni bilo na seji, je poročilo ŠOS-a predstavil Miha Zupančič. Povedal je, da so na 
ŠOS-u uskladili ZUJF. Posneli so tudi nagovor za študente ob začetku študijskega leta. DOS ima novo 
vodstvo, na volitvah so omejili prisotne, izvedli pa so jih na FDV. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
ŠOS-a. 
 

SKLEP 13: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD10. Poročilo predsednika 
 
Miha Zupančič je predstavil poročilo predsednika. Vodje odborov in vse voljene funkcije na Zvezi ŠKIS 
je prosil za poročila o svojem mandatu. Povedal je tudi, da jutri, 30. 9. 2020, poteka seja Sveta ŠOLS, 
na kateri bo glavna tema KKDK 2019 in KKDK 2020. Izpostavil je tudi elektronska sporočila, ki jih je 
poslala Lucija Sevšek s Kluba Ptujskih študentov, v katerih je njega in Marka Perka obtožila, da sta 
nesposobna, pripravil pa se je odgovor na njene očitke. Sledilo je še eno elektronsko sporočilo, za katere 
je Lucija Sevšek rekla, naj se posreduje vsem svetnikom, Miha Zupančič pa tega ni odobril, ker ne želi 
omogočiti političnega poligona in ne odobrava zlorabe elektronskih baz Zveze ŠKIS, poudarja pa, da 
nikakor ne preprečuje komunikacije med posameznimi klubi. Kasneje je sledilo še elektronsko sporočilo 
Lize Kožar, ki je bil prav tako poslan svetnikom. Sporočilo je bilo očitno nadaljevanje politične kampanje, 
ki jo je napovedala Lucija Sevšek, verjetno pa je, da bodo na prihajajočih volitvah nastopili tudi 
protikandidati. Pomembno je, da študentskim klubom pokažemo, da smo mandat uspešno in korektno 



izpeljali, poročila pa bomo predstavili na skupščini. Vid Stropnik je dodal, da se mu zdi smiseln odgovor 
na očitke o tem, da je organizacija seje na daljavo komurkoli v škodo, saj je pri celotni zadevi šlo zgolj 
za zdravje in za preprečitev širjenja okužb. Mark Perko je predlagal, da odgovor na očitke izpostavijo 
na seji Sveta ŠOLS. Miha Zupančič bo pripravil navodila za svetnike, ki se bodo udeležili jutrišnje (30. 
9. 2020) seje Sveta ŠOLS. Dodal je še, da lahko očitke Lize Kožar enostavno ovržemo, vendar si ne 
želi imeti takšnega odnosa, saj bi to lahko povzročilo, da bi nekateri študentski klubi začeli dvomiti v 
Zvezo ŠKIS. Tudi očitek na KKDK se zlahka ovrže, v najkrajšem možnem času pa smo sklicali sejo, da 
to napako popravimo. Miha Zupančič je povedal še, da so svetniki izrazili nezadovoljstvo zaradi zlorabe 
elektronskih baz Zveze ŠKIS ter da seja prek spleta ne pomeni cenzure, saj so pogoji enaki kot na 
fizičnih sejah. Poleg tega je bila seja izvedena prek spleta tudi zato, ker je bil takšen predlog svetnikov 
na zadnji seji. Miha Zupančič na koncu predstavi še dogodek MSS-ja, njihovo anketo in anketo ŠOS-a. 
 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 

predsednika. 
 

SKLEP 14: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom predsednika.« 

 
ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD11. Razno 

 
Miha Zupančič je povedal, da v naslednjem tednu načrtuje sejo Glavnega odbora Zveze ŠKIS, za to pa 
bo ustvaril tudi doodle. 
 
Miha Zupančič je zaključil sejo in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 
 
Zapisnik potrjuje: 
                                                                                                

Zapisnik zapisala: 

Miha Zupančič, 
predsednik Zveze ŠKIS  

        Kaja Tržan, 
vodja Odbora za dijake Zveze 
ŠKIS 

 


