
 

 

Zveza ŠKIS       Datum: 30. december 2020 
Parmova 53       Začetek seje: 11:00 
1000 Ljubljana      Konec seje: 12: 33    

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE GLAVNEGA ODBORA ZVEZE ŠKIS 

 Seja je potekala prek videokonference. 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

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

Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS: 

Nejc Herženjak 

Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  

Liza Kožar 

Prisotni člani UO Operativnega dela Zveze ŠKIS:   

Klara Šušteršič 

Ostali prisotni:  

Priloge: 
- Vabilo na 9. redno sejo Zveze ŠKIS, 
- Zapisnik 7. redne seje GO, 
- Zapisnik 8. redne seje GO, 
- Obrazec za mesečno poročilo - pavšal in tarifni. 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo ŠOS 
5. Poročilo blagajničarke 
6. Programski načrt za leto 2021 
7. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 

Mark Perko je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 9. 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 
9. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS.  

SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje predlog dnevnega reda 9. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo predsednika 



 

 

4. Poročilo ŠOS 
5. Poročilo blagajničarke 
6. Programski načrt za leto 2021 
7. Razno.« 

ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD2. Potrditev zapisnika 

Mark Perko je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 7. 
redne seje GO in zapisnik 8. redne seje GO. Pripomb na zapisnika ni bilo. 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 7. 
redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 7. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge.« 

ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 8. 
redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 8. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge.« 

ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

Valentina Vegelj Strašek se je seji GO pridružila ob 11:05. 

AD3. Poročilo predsednika 

Mark Perko je predstavil poročilo predsednika. S strani študentskih klubov so bile v začetku 
decembra odprte terjatve v vrednosti 4000€. Do včerajšnjega dne se je terjatev znižala na 
1120 €, pri tem je  pohvalil blagajničarko in sekretarko.  

Mia Hočevar se je seji GO pridružila ob 11:07 

Potrebno bo podaljšati gostovanje za spletno stran. Z Markom Pralico bo pregledal arhiv na 
gostovanju. Na Zvezi ŠKIS so kratke majice in hoodiji pripravljeni za prevzem. Vsakemu 
aktivistu Zveze ŠKIS se je pripravila vrečka. V začetku januarja se bo na študentske klube 
pošiljalo koledarje in brošuro mednarodnega odbora in Škisovo popotnico 2020/21. S strani 
ŠOS-a so prejeli aneks k pogodbi za KLIPING. Pogodba bo predvidoma podpisana v začetku 
januarja 2021. Prenovo WC-jev v poslovni stavbi Lesnine bodo poravnali v enkratnem znesku 



 

 

v januarju. Naročilo se bo dodatne omare s ključavnico, saj trenutno primanjkuje prostora 
za arhiviranje dokumentov. Mark Perko je pridobil tri ponudbe.  

Včeraj je bil objavljen razpis za nadomestni kandidacijski postopek za novega člana 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS. Skupščina se predvideva 25. januarja 2021. Na seji Sveta Zveze 
ŠKIS so načrtovane zgolj volitve.   

Mark Perko je vprašal Alena Kočarja glede Evropske mladinske kartice. Alen Kočar pove, da 
imajo evropsko kartico študentje Univerze v Ljubljani že od začetka študija tako da bi klubi 
trenutno imeli korist zgolj za študente Univerze v Mariboru, ki evropske kartice še nima. Alen 
Kočar pove, da so na Varnostnem svetu pregledali smernice za mandatno obdobje 2019/20. 
Ugotovili so, da je Zveza ŠKIS izpolnjevala vse smernice z izjemo zaposlitve strokovnega 
sodelavca.  

Upravni odbor operativnega dela: Maša Androjna pove, da z januarjem 2021 prihaja nova 
strategija za digitalni marketing. Vplivala bo na vse projekte, o tem bodo obvestili vse vodje 
in odbornike. Vodje odborov je opomnila za poročilo projektov za razpis URSM. Rok za 
oddajo poročil je 10. 1. 2021. Včeraj so imeli sestanek za PR akcijo. Za prihodnje leto bodo 
postavili bolj konkretne cilje. V januarju načrtujejo delavnice za projektno dokumentacijo za 
aktiviste Zveze ŠKIS, naredili bi tudi delavnico za vodenje sestankov.  

Mark Perko je rekel, da so prejeli novo bančno kartico s strani Delavske hranilnice. Tjaša 
Miketič bo sedaj lahko naročila pro verzijo Canve.  

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

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom predsednika.« 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD4. Poročilo ŠOS 

Marike Grubar je predstavila poročilo ŠOS-a. Menjali so Vodjo DOS-a. Imenovali so 
podpredsednika ŠOS, to je postal Andrej Pirjevec, ki je trenutno 2. član predsedstva ŠOS s 
strani ŠOUP-a. Predsednik in podpredsednik ŠOS-a sta obiskala predsednika države. 
Skupščina ŠOS bi bila med 18. januarjem in 22. januarjem 2021, izvedli bi jo v virtualni obliki. 
Vsaka entiteta bi imela skupščino posebej. Imenovali so se odbori ŠOS-a.  

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: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

AD5. Poročilo blagajničarke 

Valentina Vegelj Strašek je predstavila prenovljena obrazca za oddajo mesečnih poročil v 
letu 2021. Na začetku leta 2021 bodo plačali obnovo WC-jev. Iz obrazcev za oddajo mesečnih 
poročil je odstranila časovni okvir dela.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS sprejema 
prenovljena obrazca za oddajo mesečnih poročil - tarifni in pavšal za leto 2021, kot sta 
razvidna iz priloge. 

SKLEP 6: »Glavni odbor Zveze ŠKIS sprejema prenovljena obrazca za oddajo mesečnih 
poročil - tarifni in pavšal za leto 2021, kot sta razvidna iz priloge. «  

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD6. Programski načrt za leto 2021 

Mark Perko je predstavil programski načrt za leto 2021. Zahvalil se je, da so se člani Glavnega 
odbora udeležili ponedeljkovega sestanka s študentskimi klubi. Mark Perko je predlagal, da 
se bi do nadaljnjega zmanjšalo pošiljanje mailov. Za prihajajoče projekte se bo na začetku 
vsem klubom poslal informativni mail, kjer se bodo odločili ali bodo na projektu sodelovali 
ali ne. Vse naslednje maile bodo prejemali samo klubi, ki bodo sodelovali na projektu.  Če so 
študentski klubi že opravili štetje članstva, mailov na to temo ne potrebujejo. Maša Androjna 
je predlagala aplikacijo Slack za komunikacijo s študentskimi klubi. S tem se bi izognili 
problemom pošiljanja mailov. Člani Glavnega odbora so pogovarjali, da bi naredili intranet 
(platformo, kjer bi bilo vse na enem mestu; projekti, dokumentacija, komunikacija, obvestila 
itd.).  Alen Kočar bo zadolžil vodje regij, da študentske klube povprašajo glede izobraževanj, 
ki bi jih v teh časih potrebovali, da bi lahko Odbor za izobraževanje oblikoval delavnice za 
projekt Izopop. Naslednja seja Glavnega odbora se predvideva 7. januarja 2021. Maša 
Androjna je omenila, da bodo imenovali novega člana UO operativnega dela.  

AD7. Razno 

Eva Molek se je seji GO pridružila ob 12: 28. 

Mark Perko je zaključil sejo ob 12:33 in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 

 
Zapisnik potrjuje: 

 
Zapisnik zapisal: 

Mark Perko, 
predsednik Zveze ŠKIS  

Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS  
 

 


