
 
 

Zapisnik rednega občnega zbora Kluba vrhniških študentov 11. 11. 2021 

 

Redni občni zbor Kluba vrhniških študentov je potekal v četrtek 11. 11. 2020 ob 19h, v 
videokonferenčni sobi na platformi Zoom. 
  
  
Odprtje občnega zbora Kluba vrhniških študentov  
  
Občni zbor se je začel ob 19.00 v video konferenčni sobi na platformi Zoom.  
 
Predsednik UO KVŠ Lovro Sukič je ugotovil, da je prisotnih manj kot tretjina vseh 
rednih članov KVŠ, zato se je začetek prestavil za 15 minut.  
  
Ob 19.15 je Lovro Sukič ugotovil, da je prisotnih več kot 10 rednih članov KVŠ, zato 
se je občni zbor lahko začel. Občni zbor KVŠ je dosegel sklepčnost s 15 prisotnimi 
rednimi člani.  
 

Lovro Sukič je predlagal, da se v namen lažjega pisanja zapisnika in zagotavljanja 

večje transparentnosti občni zbor snema.  

 

Lovro Sukič je predlagal način glasovanja z dvigom rok, če je kdo proti ali vzdržan. 

 

GLASOVANJE; ZA: 16, PROTI: 0, VZDRŽAN: 0 

Sklep: Glasovanje poteka tako, da z dvigom rok pokažemo le nestrinjanje ali 

vzdržanost. Če člani roke ne dvignejo, s tem izkažejo svoje strinjanje s sklepom. 

 

GLASOVANJE; ZA: 16, PROTI: 0, VZDRŽAN: 0 

Sklep: Občni zbor Kluba vrhniških študentov potrjuje, da se občni zbor 18.11.2020 

snema.  

 

1. Predstavitev dnevnega reda  ter potrditev spremenjenega dnevnega reda 

  
Lovro Sukič predstavi predlog spremenjenega dnevnega reda in prisotnim pove, da ga 
želi spremeniti zaradi hitrejšega poteka občnega zbora.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Predlagan dnevni red:  
 

1.Predstavitev sprememb in potrditev novega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika izrednega občnega zbora dne 27.5.2021 in rednega 
občnega zbora dne 18.11.2020 
3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora 
4. Finančno in vsebinsko poročilo kluba za mandat 2020/21 in poročilo 
Nadzornega odbora za mandat 2020/21 
5. Predstavitev kandidatov za Upravni odbor KVŠ, za Nadzorni odbor KVŠ 
in Disciplinsko komisijo KVŠ, za mesto svetnika Sveta ŠOLS in za mesto 
svetnika Sveta Zveze ŠKIS 
6. Volitve za Upravni odbor KVŠ, Nadzorni odbor KVŠ in Disciplinsko 
komisijo KVŠ, za mesto svetnika Sveta ŠOLS in za mesto svetnika Sveta 
Zveze ŠKIS 
7. Razno 

 
GLASOVANJE; ZA: 16, PROTI: 0, VZDRŽAN: 0 . 
Sklep 1.1.: Občni zbor KVŠ potrjuje spremenjen dnevni red. 
 

2. Potrditev zapisnika izrednega občnega zbora iz dne 27. 5. 2021 

Lovro Sukič predstavi sklepe izrednega občnega zbora iz dne 27. 5. 2021.  
 
GLASOVANJE; ZA: 16, PROTI: 0, VZDRŽAN:  
Sklep 2.1.: Občni zbor KVŠ potrjuje zapisnik izrednega občnega zbora dne 27. 5 .2021. 
 
 

3. Izvolitev delovnega predsedstva  
 
Lovro Sukič predlaga delovno predsedstvo v sestavi: Lovro Sukič – predsednik, Ana 
Kogovšek – zapisnikarica, Anja Kocijančič – tajnica ter Mark Dolenšek – overovitelj 
zapisnika.  
 
GLASOVANJE; ZA:16, PROTI: 0, VZDRŽAN: 0 
Sklep 3.1.: Občni zbor KVŠ potrjuje delovno predsedstvo v sestavi Lovro Sukič – 
predsednik, Ana Kogovšek – zapisnikarica, Anja Kocijančič – tajnica ter Mark Dolenšek 
– overovitelj zapisnika.  
 
Lovro Sukič predlaga Mašo Milčinski za overoviteljico zapisnika volilne komisije.  
 
GLASOVANJE; ZA:16, PROTI: 0, VZDRŽAN: 0 
Sklep 3.2.: Občni zbor KVŠ potrjuje Mašo Miličinski kot overoviteljico zapisnika volilne 
komisije.  
 
4. Finančno in vsebinsko poročilo kluba v mandatu 2020/21 in poročilo 
Nadzornega odbora za mandat 2020/21 
 



 
 

Maša mesojedec, blagajničarka v mandatu 2020/21, predstavi letno finančno poročilo 
Kluba (oktober 2020 do vključno z oktobrom 2021).  
 
Povedala je, da ni bilo odstopanj, delovali smo dobro, izpeljali smo 34 projektov, kar je 
odlično. V Klubu imamo več prihodkov kot odhodkov. Finančno smo sicer več kot  
stabilni a prostora za optimizacijo financ je še nekaj in tudi v prihodnje stremimo k 
temu, da jih optimiziramo.  
 
Lovro Sukič predstavi vsebinsko in programsko poročilo mandata 2020/21.  
 
Lovro Sukič predstavi sestavo ekipe v mandatu 2020/21. Mandat so sestavljali člani 
UO Lovro Sukič, Ana Kogovšek, Anja Kocijančič, Ula Marković in Maša Mesojedec; 
člani NO Jošt Mravljak, Nejc Kocijančič in Aljaž Slavec; člani DK Rene Rus, Anže 
Mahovlič, Matevž Sluga; in svetnik Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS Mark Dolenšek.  
 
Predstavi delovanje kluba v mandatu 2020/21 in pove, da je klub deloval izredno dobro, 
kljub epidemiološki situaciji. Izvedenih je bilo kar nekaj projektov, dva sta bila tudi 
zaradi COVID-19 odpovedana. Sodelovali smo z marsikaterim društvom in podjetjem, 
ravno tako smo pridobili nove sponzorje in obdržali nove.  
 
Festival Cankarjada je potekal že 26. leto zapored. Z izvedbo smo zelo zadovoljni, 
potekala je nemoteno, varno in pa odgovorno. Organizacija je bila korektna in 
dosledna.  
  
Lovro Sukič predstavi poročilo disciplinske komisije mandata 2019/20.  

 

Poroča, da ni bilo v preteklem letu nobenih disciplinskih prekrškov, prav tako niso imeli 

v obravnavi nobenega primera še od prej.  

 

Občnemu zboru se pridruži Jošt Mravljak (ob 19.45). Število članov v tem trenutku je 

17. 

Jošt Mravljak predstavi poročilo nadzorne komisije mandata 2019/20.  

 

Poročajo, da niso zaznali nobenih nepravilnosti v delovanju kluba, predstavili so idejo, 

da bi nadzorni odbor in disciplinska komisija postali združeni.  

 

GLASOVANJE: ZA: 17, PROTI: 0, VZDRŽAN: 0 

Sklep 4.1.: Občni zbor KVŠ se seznanja in potrjuje finančno in vsebinsko poročilo 

mandata 2020/21. In poročilo za nadzornega odbora za mandat 2020/21.  

 



 
 

5. Predstavitev kandidatov za Upravni odbor KVŠ, za Nadzorni odbor KVŠ in 
Disciplinsko komisijo KVŠ, za mesto svetnika Sveta ŠOLS in za mesto svetnika 
Sveta Zveze ŠKIS 
 

Vodenje občnega zbora za čas volitev prevzame volilna komisija.  
 
Volilna komisija prosi, da se kandidati predstavijo.  
 
Lovro Sukič kandidira za mesto predsednika UO KVŠ. Pove, da si po štirih letih 
opravljanja te funkcije želi delo opravljati še naprej, ker mu je Klub več kot  prirastel k 
srcu. Pove, da bo v primeru izvolitve poskusil odpraviti vse pomanjkljivosti, ki jih je še 
potrebno uredit. Zavzema se, da se optimizira in poenostavi vse interne Klubske akte 
ter tako bodočim aktivistom omogoči čim boljše delovanje Kluba. Meni, da gre Klub v 
pravo smer in da nam skupaj lahko uspe.   
 
Uršula Marković kandidira za mesto podpredsednice UO KVŠ. Pove, da študira 
kulturologijo in da klub dobro pozna, saj je v preteklem mandatu že opravljala funkcijo 
podpredsednice. Želi si novih izivov ter še nadaljnega dobrega dela.  
 
Anja Kocijančič kandidira za mesto tajnice KVŠ. Pove, da si želi novih izzivov in čuti, 
da bi lahko delo tajnice opravljala vsaj tako dobro kot so jo do sedaj. 
 
Maša Mesojedec kandidira za mesto blagajničarke KVŠ. Študira družboslovno 
informatiko. Ponovno kandidira za to mesto zato, ker jo to delo zanima – opravljanje 
financ in urejanje papirjev, ki pridejo zraven.  
 
Nejc Kocijančič kandidira za mesto petega člana upravnega odbora KVŠ. Študira na 
fakulteti za šport. Kandidira zato, ker meni, da bi rad bil bližje delovanju kluba in z 
idejami za projekte pomembno prispeval k delovanju in prepoznavnosti kluba. 
 
Lovro Sukič kandidira za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. 
 
David Panić kandidira za člana disciplinske komisije. 
 
Jure Brenčič Jazbec kandidira za člana disciplinske komisije. 
 
Jernej Žakelj kandidira za člana disciplinske komisije. 
 
Jošt Mravljak kandidira za člana nadzornega odbora. Je študent pravne fakultete in 
nogometni trener nogometnega kluba NK Dren-Vrhnika. Želi sodelovati pri delovanju 
Kluba in s svojim delovanjem pomagati k optimalnemu delovanju Kluba. 
 
Tara Miličinski kandidira za člana nadzornega odbora.  
 
Maša Miličinski kandidira za člana nadzornega odbora. 
 



 
 

6. Volitve za Upravni odbor KVŠ, Nadzorni odbor KVŠ in Disciplinsko komisijo 
KVŠ, za mesto svetnika Sveta ŠOLS in za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS 
 

Z osebnim dokumentom vsi člani v breakout roomih izkažejo svojo volilno pravico. 
Volitve potekajo z aplikacijo election Runner.  
 
Rezultati volitev: 
 
Lovro Sukič, kandidat za predsednika, prejme 16 glasov. 
Uršula Marković, kandidatka za podpredsednico, prejme 16 glasov. 
Anja Kocijančič, kandidatka za tajnico, prejme 16 glasov. 
Maša Mesojedec, kandidatka za blagajničarko, prejme 16 glasov. 
Nejc Kocijančič, kandidat za petega člana UO KVŠ, prejme 16 glasov. 
 
Lovro Sukič kandidira za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, prejme 16 glasov. 
David Panić kandidira za člana disciplinske komisije, prejme 16 glasov. 
 
Jure Brenčič Jazbec kandidira za člana disciplinske komisije, prejme 16 glasov. 
 
Jernej Žakelj kandidira za člana disciplinske komisije, prejme 16 glasov. 
Jošt Mravljak kandidira za člana nadzornega odbora, prejme 16 glasov. 
Tara Miličinski kandidira za člana nadzornega odbora, prejme 16 glasov.  
Maša Miličinski kandidira za člana nadzornega odbora, prejme 16 glasov. 
 
 
Mesto predsednika UO KVŠ prevzame Lovro Sukič. 
Mesto podpredsednice KVŠ prevzame Uršula Marković. 
Mesto tajnice KVŠ prevzame Anja Kocijančič. 
Mesto blagajničarke KVŠ prevzame Maša Mesojedec. 
Mesto petega člana KVŠ prevzame Nejc Kocijančič.  
 
Mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS je prevzel Lovro Sukič. 
 
Mesto članov nadzornega odbora so prevzeli Jošt Mravljak, Tara Miličinski in Maša 
Miličinski. 
 
GLASOVANJE: ZA: 17, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0  
Sklep 6.1.: Občni zbor KVŠ se seznanja z rezultate volitev za mesto predsednika ter 
člane upravnega odbora KVŠ, člane Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije in 
Svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.  
 
V tej fazi Amanda Teršar predaja vodenje občnega zbora Lovru Sukiču. 
 
Predlogi za častno članstvo 
 
Lovro Sukič predlaga tri kandidate za častno članstvo.  



 
 

 
GLASOVANJE: ZA: 17, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0  
Sklep 6.2.: Občni sprejema in potrjuje predloge častnih članov. 
 

7. Razno 

 

Ana Kogovšek nameni nekaj besed ob odhodu s funkcije in upravnega odbora kluba. 

Lovro Sukič ji zaželi vse dobro in se ji zahvali za izvrstna tri leta dela v klubu. 

 

Lovro Sukič je zaključil občni zbor.  

Občni zbor se je zaključil ob 20:30. 

 

 

 

Delovno predsedstvo so sestavljali: 

 

Predsednik: Lovro Sukič  
 
 

Zapisnikarica : Ana Kogovšek  
 

Tajnica: Anja Kocijančič  
 
 

Overovitelj zapisnika: Mark Dolenšek  
 

 

Vrhnika, 11.11.2021 


