
 

 

Zveza ŠKIS       Datum: 24. november 2020 
Parmova 53       Začetek seje: 17:02  
1000 Ljubljana      Konec seje: 19:50 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE GLAVNEGA ODBORA ZVEZE ŠKIS 
 Seja je potekala prek videokonference. 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

Mark Perko, Marike Grubar, Alen Kočar, Mark Pralica, Maša Androjna, Nejc Herženjak, Nika 
Bukovšek, Mia Hočevar, 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:  

Tomaž Kozovinc 

Priloge: 
- Vabilo na 5. redno sejo Zveze ŠKIS, 
- Zapisnik 4. redne seje GO, 
- Poslovnik GO. 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
4. Škisova tržnica 
5. Poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS 
6. Poslovnik GO 
7. Poročilo ŠOS 
8. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
9. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
10. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 

Mark Perko je vse prisotne pozdravil in predlagal spremembo dnevnega reda 5. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS. Iz dnevnega reda se odstrani točka Poslovnik Glavnega 
odbora. Pripomb na spremembo dnevnega reda ni bilo. 

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



 

 

SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje predlog dnevnega reda 5. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
4. Škisova tržnica 
5. Poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS 
6. Poročilo ŠOS 
7. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
8. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
9. 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 4. 
redne seje GO. Pripomb na zapisnik ni bilo. 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 4. 
redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 4. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge.« 

ZA: 10  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. Oddali so vso 
dokumentacijo za MOL-ov razpis, pričakujejo dopolnitve zaradi manjkajočih žigov 
organizacij. V infografiko se bo dodalo še člane za Nadzorno komisijo Zveze ŠKIS. Vodja 
marketinga, Vita Kričej, je imela sestanek z Andražem Hajdenkumerjem iz Leksija. Leksi ima 
novo aplikacijo Leksiconnect. Na aplikaciji bi študentskim klubom in Zvezi ŠKIS omogočili 
objavo dogodkov. Študentom bo prikazovalo dogodke študentskega kluba, na katerega 
bodo naročeni. Pri Andražu Hajdenkumerju se bo preverilo, koliko študentov uporablja 
aplikacijo Leksi in če je število uporabnikov naraslo v primerjavi z lanskim letom. Jutri bodo 
imeli redno sejo. Trenutno so aktivni pri PR akciji glede problematike ZUJF-a. Iz fundacije 
Svečka so jim sporočili, da so zbrali dobrih 9300 €. Klara Šušteršič je omenila, da sta bili 
posodobljeni bazi PR in klubi.baza. Člane Glavnega odbora je opomnila na poročila odborov 
Zveze ŠKIS. Mark Perko je opozoril, da je pred pošiljanjem mailov na študentske klube 
potrebno to vpisati v razpredelnico. 

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



 

 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze 
ŠKIS.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD4. Škisova tržnica 

Tomaž Kozovinc je na začetku povedal, da je bil s strani Glavnega odbora Zveze ŠKIS 
predlagan in potrjen na seji Sveta Zveze ŠKIS kot vodja Škisove tržnice in da bi bil lahko v 
prihodnje vključen pri odločitvah. Ekipa Škisove tržnice se ne strinja, da bi že sedaj 
odpovedali dogodek Škisova tržnica 2021 v živo. Njihov razlog izhaja iz primera, da bi v maju 
2021 že sprostili ukrepe. V tem času se bi odvijali številni dogodki v omejenem obsegu, 
Škisova tržnica 2021 pa bi potekala online. To se jim ne zdi smiselno, ker ne bi imeli 
zainteresiranih obiskovalcev. Pri izvedbi dogodka online je ekipa izgubila motivacijo za delo. 
Tomaž Kozovinc bi potreboval več informacij glede razpoložljivih financ, da se nato na 
podlagi tega oblikuje ekipo in aktivnosti. Maša Androjna je v imenu celotnega Glavnega 
odbora rekla, da so bili pomisleki isti kot na prvi seji, na kateri so razpravljali o možnostih 
izvedbe Škisove tržnice. Člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS so mnenja, da je preveliko 
tveganje, če bi dogodek izpeljali v živo. Tomaž Kozovinc je predlagal, da bi se z Markom 
Perkom dogovorila glede razpoložljivih financ in da se bi na podlagi tega odločali naprej. 
Mark Perko je rekel, da bi imela ekipa Škisove tržnice na voljo 14 dni časa, da pripravi scenarij 
za izvedbo dogodka v živo in online. Programski načrt Zveze ŠKIS bi že začeli delati, na koncu 
pa bi dodali še Škisovo tržnico. 

Tomaž Kozovinc je zapustil sejo GO ob 17:48. 

AD5. Poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS 

Mark Perko je predstavil poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS.  

Volilni pravilnik za volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS: 
- Spremenili so svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti v svet zveze 

študentskih klubov Slovenije. 
- Pri glasovnicah so dodali, da je lahko tako fizična kot tudi elektronska glasovnica. 
- Razpis se objavi na spletni strani študentskega kluba, na oglasni deski to ni več 

potrebno. 
- Definirali so naloge volilne komisije, da izvaja tajno glasovanje in štetje glasov ter da 

o svojem delu poroča Zvezi ŠKIS. 
- Kandidatura se lahko odda tudi v času uradnih ur Zveze ŠKIS. 
- Volilna komisija ima za odpiranje prispelih kandidatur na voljo 3 delovne dni. 
- Za objavo kandidatur so ohranili objavo na spletni strani in ne na oglasni deski.  
- V primeru, da noben od kandidatov ni oddal kandidature za svetniške volitve, morajo 

izvesti nov kandidacijski postopek in o tem obvestiti predsednika Zveze ŠKIS. 
- Volitve lahko potekajo s fizičnim srečanjem ali na daljavo prek spletnega orodja za 

izvedbo volitev.  
- Volivec lahko obkroži kandidata ali pa ga izbere v primeru, da volitve potekajo 

elektronsko. 
- V kolikor je svetnik razrešen, mora predsednik ŠOLS sklicati izredne volitve v roku 30 

ne več 60 dni za izvolitev novega svetnika.  



 

 

Mark Perko se je zahvalil Alenu Kočarju za pomoč pri spremembah Volilnega pravilnika za 
volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
poročilom delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS. 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS seznanja s poročilom delovne skupine za prenovo 
aktov Zveze ŠKIS.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

Mark Perko je na upravno enoto poslal dopolnitev glede pomanjkljivosti za zakonitega 
zastopnika. Zapisnik se je popravil in ponovno poslal v potrditev delovnemu predsedstvu in 
nato skupaj z dopolnitvami na upravno enoto Ljubljana.  

AD6. Poročilo ŠOS 

Marike Grubar je predstavila poročilo ŠOS-a. Ukvarjajo se z demografskim skladom, 
pripravljajo odzive na ZUJF. V mesecu novembru bo 18 % nižji fakturiran znesek kot lani za 
enako obdobje. Januarja, februarja in marca bo koncesijska dajatev nižja.  

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

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD7. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

Alen Kočar je predstavil poročilo Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. Opravili so prvo štetje 
članstva v digitalni in v fizični obliki. Napisali bodo dodatna navodila za opravljanje štetja 
članstva v digitalni obliki. Štetje je opravilo 41 študentskih klubov. Naslednje štetje bo 10. 
decembra. Jutri bodo imeli redno sejo. 

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

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

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

 

AD8. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

- Odbor za šolstvo 

Mia Hočevar je predstavila delovanje Odbora za šolstvo. Objavili so članek o akreditacijah. 
Zahvalila se je Nejcu Herženjaku, ki ji jim je posredoval primer povpraševanja študentskih 
klubov. Na ta način je Kaja Tržan naredila tudi za dijaško akademijo. Jutri bo na mednarodni 
dan boja proti nasilju nad ženskami objavljena anketa s strani neformalne skupine 
rezistenca. Zbirali bodo informacije po fakultetah, ali so študentje že doživeli verbalno ali 
spolno nasilje s strani univerzitetnega kadra, tako pedagoškega kot nepedagoškega. Takoj, 
ko bo anketa pripravljena, bi jo lahko objavila tudi Zveza ŠKIS.  

- Mednarodni odbor 

Eva Molek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Včeraj so imeli sestanek. 
Dogovorili so se, da bodo na študentske klube poslali dopis, da naj všečkajo FB stran, na 
kateri bo objavljena nagradna igra. Na spletni strani bi poleg mednarodnih priožnosti dodali 
še en zavihek, in sicer destinacije za izmenjave.  

- Odbor za izobraževanje 

Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. V preteklem tednu so imeli 
več sestankov za trenerje, članke, za regijske delovne vikende ter za honorarje trenerjev. 
Mark Perko je rekel, da so se dogovorili, da bo neto postavka za trenerje poenotena. Pripravili 
bodo kalkulator za izračun plačila delavnic.  

Maša Androjna je zapustila sejo GO ob 18:29. 

- Odbor za socialo in zdravstvo 

Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za socialo in zdravstvo. Začeli so z 
empatičnim decembrom, na klube so bili poslani dopisi. Jutri bodo na Zvezi ŠKIS pakirali za 
projekt Varno s Škisom.  

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

SKLEP 7: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD9. Razno 

Mark Dolenšek je našel kartico za dostop do prostorov Zveze ŠKIS.  

 

Mark Perko je zaključil sejo ob 19:50 in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 



 

 

 
Zapisnik potrjuje: 

 
Zapisnik zapisal: 

Mark Perko, 
predsednik Zveze ŠKIS  

Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS  
 

 


