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Zveza ŠKIS        Datum:  15. oktober 2020 
Parmova 53                       Začetek seje: 17:00 
1000 Ljubljana        Konec seje: 18:45 

 
Zapisnik 29. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS 

 
(potekala je vprek videokonference) 

 

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

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

Mark Perko, Mia Hočevar, Amanda Teršar 
Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  

/ 
Prisotni člani UO operativnega dela Zveze ŠKIS:  

/ 
Ostali prisotni:  

Marike Grubar 
Priloge:  

- Vabilo na 29. redno sejo GO, 
- Zapisnik 28. redne seje GO, 
- Zapisnik 7. korespondenčne seje GO, 
- Projektno in finančno poročilo S Škisom do čiste Slovenije, 
- Projektno in finančno poročilo Škisova popotnica 2020/21, 
- Projektno in finančno poročilo Dijaški informator, 
- Projektno in finančno poročilo Sejem rabljenih učbenikov 2020, 
- Projektno in finančno poročilo Delovno-motivacijski vikend 03 regije 2020, 
- Projektno in finančno poročilo ŠKISove igre brez meja in ŠKISov piknik, 
- Projektni in finančni načrt Manj svečk za manj grobov, 
- Mesečno in finančno poročilo za mesec september 2020, 
- Projektno poročilo Škisova tržnica 2020, 
- Priloga 1 vsebinsko poročilo ŠT2020, 
- Priloga 2 finančno poročilo ŠT2020. 

 
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 za mandatno obdobje 
6. Zaprtje projektov 
7. Poročilo ŠOS 
8. Poročilo predsednika 
9. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 
 

Miha Zupančič je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 29. redne seje Glavnega odbora Zveze 
ŠKIS. V dnevni red se doda točka Odprtje projektov, odstrani pa se Poročilo VS Zveze ŠKIS ter Poročilo 
ŠOS. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi dnevni red 29. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo. 
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SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje dnevni red 29. redne seje Glavnega odbora Zveze 
ŠKIS s spremembo:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
4. Poročilo odborov Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 
5. Zaprtje projektov 
6. Odprtje projektov 
7. Poročilo predsednika 
8. 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 28. redne seje 
GO in 7. korespondenčne seje GO. Pripomb na zapisnika ni bilo.  

 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 28. redne seje GO Zveze 
ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 28. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 7. korespondenčne seje 

GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 7. korespondenčne seje GO Zveze ŠKIS, 
kot je razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI:  0    
 

Sklep je bil sprejet. 
 
AD3. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

 
Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Uspešno so izvedli projekt 
Škisov zajtrk. Na naslednji seji se bo projekt zaprl. Z Markom Pralico so urejali popravke na spletni 
strani, tako da se prenova spletne strani počasi zaključuje. Nekaj sprememb bo na CGP-ju glede pisav. 
Razpisi za aktiviste Zveze ŠKIS so se končali. Od 19. oktobra dalje bodo potekali razgovori. Sara Mužar 
in Tjaša Miketič pomagata Niki Bukovšek pri krvodajalski akciji. Operativa je pomagala pri zaključevanju 
projektov vsebinskih odborov. Sklenili so novo tipsko pogodbo s Črno luknjo, ki se ukvarjajo z 
družabnimi igrami. Aneks za Fanfaro je dokončan in podpisan. V zaključevanju so z digitalizacijo 
pristopnih izjav. Prihodnji teden imajo zadnjo sejo z operativo v tem mandatu. Miha Zupančič je 
predlagal, da se naroči še promocijski material.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 

UO operativnega dela Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
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Sklep je bil sprejet. 
 
AD4. Poročilo odborov Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 
 

- Odbor za izobraževanje 

Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. Naredili so delovni vikend 03 regije. 
Pripravili so vse potrebno za Gorenjski delovni vikend, ki pa je na žalost odpadel. Pripravljajo članek na 
temo strateškega načrtovanja in motivacije za študentske klube. Imeli so zadnji sestanek Odbora za 
izobraževanje v tem mandatu. Pripravili so katalog delavnic in opis Odbora za izobraževanje za na 
spletno stran. Maša Androjna je predlagala, da Nejc Herženjak pošlje še en informativni mail na 
študentske klube glede Fanfare. Nejc Herženjak je odgovoril, da imajo vsebino maila že spisano in da 
bodo informativni mail poslali samo prijavljenim.  
 

- Odbor za socialo in zdravstvo 

Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za socialo in zdravstvo. Trenutno poteka spletna 
kampanja za krvodajalsko akcijo. Z Mašo Androjna se je sestala za projekt Manj svečk za manj grobov. 
Danes se projekt Škisova popotnica zapira. Študentskim klubom bodo poslali vprašalnik glede vsebine 
Škisove popotnice.   
 

- Mednarodni odbor 

Maruša Turnšek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Brošura je že v tiskani obliki, jutri je 
predvidena dostava na Zvezo ŠKIS. Natisnilo se je 70 izvodov. Vsebina ni omejena na časovno obdobje, 
ker so notri zajete osnovne in splošne informacije glede izmenjave. Miha Zupančič je predlagal, da se 
brošure zadržijo na Zvezi ŠKIS dokler se situacija z epidemijo ne izboljša in se jih naknadno razdeli 
študentskim klubom. Na razpis za člana Mednarodnega odbora se je prijavilo devet kandidatov, tri so 
izbrali za razgovor.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja z delovanjem 
odborov Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD5. Zaprtje projektov 
 

Maša Androjna je predstavila projektno in finančno poročilo S Škisom do čiste Slovenije. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 

finančno poročilo S Škisom do čiste Slovenije, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 6: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo S Škisom do čiste 
Slovenije, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

Nika Bukovšek je predstavila projektno in finančno poročilo Škisova popotnica 2020/21. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 

finančno poročilo Škisova popotnica 2020/21, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 7: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo Škisova popotnica 
2020/21, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Kaja Tržan je predstavila projektno in finančno poročilo Dijaški informator. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 

finančno poročilo Dijaški informator, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo Dijaški informator, 
kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

Kaja Tržan je predstavila projektno in finančno poročilo Sejem rabljenih učbenikov 2020. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 

finančno poročilo Sejem rabljenih učbenikov 2020, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo Sejem rabljenih 
učbenikov 2020, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nejc Herženjak je predstavil projektno in finančno poročilo Delovno-motivacijski vikend 03 regije 2020. 
Miha Zupančič je komentiral, da naj se v projektnem poročilu zaključek projekta popravi na 3. 10 .2020. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 

finančno poročilo Delovno-motivacijski vikend 03 regije 2020, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 10: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo Delovno-
motivacijski vikend 03 regije 2020, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Kaja Tržan je predstavila projektno in finančno poročilo ŠKISove igre brez meja in ŠKISov piknik. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 

finančno poročilo ŠKISove igre brez meja in ŠKISov piknik, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo ŠKISove igre brez 
meja in ŠKISov piknik, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
Miha Zupančič je predstavil projektno in finančno poročilo Škisova tržnica 2020. Prišlo je do spremembe 
finančnega poročila, ker sta Miha Zupančič in Valentina Vegelj Strašek v finančnem poročilu dodala še 
potne stroške. S tem je prišlo do odstopanja v višini 200 €.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 
finančno poročilo Škisova tržnica 2020, kot izhaja iz priloge. 
 

Pripombe dodal [PM1]: Jaz bi kle dodal s popravkom 

Pripombe dodal [PM2]: Jaz bi kle dodal s popravkom 

Pripombe dodal [PM3]: Verjetno je mišljeno poročilo? 
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SKLEP 12: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo Škisova tržnica 
2020, kot je razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD6. Odprtje projektov 

 
Maša Androjna je predstavila projektni in finančni načrt Manj svečk za manj grobov. Projekt bo izveden 
v sodelovanju s fundacijo Svečka. Prostovoljni prispevki se zbirajo 31. 10. in 1. 11. na grobovih. 
Namenijo se lahko družinam v stiski, obolelim, za medicinske pripomočke itd. Z Niko Bukovšek sta že 
kontaktirali fundacijo Svečka, niso pa bili odzivni. Pri projektu lahko nastane problem zbiranja na javnih 
mestih. Miha Zupančič je predstavil alternativno idejo, da bi se naredila spletna stran, kjer bi lahko ljudje 
prižgali »online svečko« in prispevali 1 € za dober namen. Poleg tega je predlagal, da se študentskim 
klubom pošlje idejo o projektu Manj svečk za manj grobov in da se nato študentski klubi sami odločijo, 
če bodo izvajali projekt.  
 
AD7. Poročilo predsednika 
 

Valentina Vegelj Strašek je pod točko Poročilo predsednika predstavila poročilo blagajničarke. V 
korespondenco 29. redne seje GO je članom Glavnega odbora posredovala mesečna in finančna 
poročila. Trenutno ima Zveza ŠKIS na računu približno 40.000 €.  
 
Miha Zupančič je predstavil poročilo predsednika. Trenutno potekajo regijske seje, na katerih se 
predstavljajo kandidati za predsednika in člani Glavnega odbora. Za soboto je bila predvidena seja 
Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS na študentskem kampusu, vendar je Miha Zupančič včeraj prejel 
negativno soglasje od NIJZ-ja, da dogodka v živo ne bodo mogli izvesti. Miha Zupančič je bil v kontaktu 
s ŠOS-om glede izvedbe volitev. Opomnili so ga, da je potrebno spoštovati Volilni pravilnik in da naj se 
volitve kljub temu izvedejo v online obliki. Pripravljajo se okvirna navodila za ZOOM. V delovnem 
predsedstvu seje Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS bi potrebovali več ljudi, saj je pregledovanje 
svetnikov pred začetkom seje zamudno. Maša Androjna je predstavila idejo Marka Pralice, da bi 
pregledovanje svetnikov lahko izvedli po regijah. Seja Sveta Zveze ŠKIS je predvidena ob 11:00, seja 
Sveta ŠOLS pa ob 16:00. Nadzorna komisija je dobila navodila, da naj pripravijo sistem izvedbe volitev. 
Volitve bodo predvidoma potekale preko aplikacije Election Runner.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 

predsednika Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 13: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom predsednika Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila 

za mesec september 2020, kot izhaja iz priloge.  
 

SKLEP 14: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila za mesec september 2020, kot 
izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s finančnim 
poročilom za mesec september 2020, kot izhaja iz priloge.  
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SKLEP 15: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s finančnim poročilom za mesec september 
2020, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD8. Razno 
 

Miha Zupančič je zaključil sejo in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 
 
Zapisnik potrjuje: 
                                                                                                

Zapisnik zapisal: 

Miha Zupančič, 
predsednik Zveze ŠKIS  
 

        Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS 

 


