
Študentski klub Sevnica 

Prvomajska ulica 15 

8290 Sevnica 

Sevnica, 22. 10. 2022 

ZAPISNIK 

Zapisnik 1. rednega Občnega zbora Študentskega kluba Sevnica v študijskem letu 

2022/2023, ki je potekal v soboto, 24. 10. 2021 ob 11. uri v Učilnici Gasilskega doma Sevnica 

na naslovu Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica. Prisotnih je bilo 23 članov ŠKS, od tega 3 člani 

volilne komisije. Volitve smo zaključili ob 13.50.   

 

DNEVNI RED:  

1. Predlaganje delovnega predsedstva  

2. Potrditev delovnega predsedstva  

3. Predlaganje dnevnega reda  

4. Potrditev dnevnega reda  

5. Poročilo nadzorne komisije  

6. Programsko poročilo Študentskega kluba Sevnica za študijsko leto 2021/2022 

7. Finančno poročilo Študentskega kluba Sevnica za študijsko leto 2021/2022 

8. Predstavitev kandidatov za predsednika in ostale organe Študentskega kluba Sevnica  

9. Predstavitev kandidatov za svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS  

10. Predlaganje volilne komisije  

11. Potrditev volilne komisije  

12. Volitve predsednika in organov Študentskega kluba Sevnica  

13. Volitve svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS 

14. Potrditev novega vodstva Študentskega kluba Sevnica in svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta 

ŠOLS  

15. Razno 

 

Ob 11. uri na 1. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Sevnica 2022 je bilo prisotnih 12  

članov kluba, torej manj kot polovica, zato je bil odlog 1. rednega občnega zbora od 11.02 do 

11.32.  

 



1. Predlaganje delovnega predsedstva  

Sejo je odprla Eva Zaman. Na redni seji Občnega zbora Študentskega kluba Sevnica smo 

predlagali naslednje delovno predsedstvo: predsednica delovnega predsedstva Eva Zaman, 

zapisnikar Miha Mihev ter overitelja Sabina Zaman in Kim Špiler.  

 

2. Potrditev delovnega predsedstva  

Delovno predsedstvo je potrjeno z 20 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

 

3. Predlaganje dnevnega reda  

Predsednica delovnega predsedstva Eva Zaman je predlagala dnevni red (navedeno na začetku 

dokumenta).  

 

4. Potrditev dnevnega reda  

Dnevni red je bil potrjen z 20 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

 

5. Poročilo nadzorne komisije  

Zaradi odsotnosti predsednika Nadzorne komisije, Jana Pirca, je prebrala poročilo predsedujoča 

Eva Zaman. Komisija pri pregledu delovanja kluba ni ugotovila nepravilnosti ali neskladij s 

klubskimi akti in pravilniki.  

Občni zbor je z 20 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih, sprejel sklep o seznanitvi poročila nadzorne 

komisije.  

 

6. Programsko poročilo Študentskega kluba Sevnica za študijsko leto 2021/2022 

Eva Zaman je predstavila programsko poročilo za preteklo obdobje (naštela vse projekte ŠKS, 

izvedene v preteklem študijskem letu) in poudarila večje dogodke ter se zahvalila za aktivno 

pomoč vseh članov društva. 

Z 20 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih je programsko poročilo potrjeno.  

 

7. Finančno poročilo Študentskega kluba Sevnica za študijsko leto 2021/2022 

Zbrane na seji je Eva Zaman seznanila s finančnim poročilom Študentskega kluba Sevnica v 

študijskem letu 2021/2022, ki ga je pripravilo eksterno računovodstvo. Stanje bančnega računa 

ŠKS dne 20.10.2022 je 12.971€. Od ŠOS smo prejeli 37.813,65 € do 20.10.2022, o tega je bilo 

64 odstotkov vseh pridobljenih sredstev namenjenih za Vejžde žur, od tega stroška smo prejeli 

45 odstotkov povrnjenih sredstev deloma pokritih s prodajo kart in donacijo Občine Sevnica. 



Na občni zbor sta se ob 11.51 pridružila dva člana. 

Z 21 glasovi za, 0 proti, 1 vzdržanih je potrjen sklep o seznanitvi s finančnim poročilom. 

 

8. Predstavitev kandidatov za predsednika in ostale organe Študentskega kluba Sevnica  

Na seji sta se predstavila kandidata za predsednika Študentskega kluba Sevnica in kandidati za 

ostale funkcije v organe Študentskega kluba Sevnica.  

Prvi se predstavi kandidat za predsednika ŠKS Urban Culetto. Urban izpostavi, da je ŠKS samo 

soorganizator projekta Ženske za ženske.  

Naslednja se predstavi kandidatka Eva Zaman. Pove kaj ocenjuje kot uspešno v preteklem 

mandatu, kaj bi spremenila v primeru ponovne izvolitve in zakaj se je odločila za oddajo 

kandidature. 

Luka Strajnar predlaga vprašanja obema predsednika.  

Ob 12.10 pride na sejo 10 novih članov. 

Naslednja se predstavi Kim Špiler, kandidatka za tajnico ŠKS. 

Naslednji se predstavi Benjamin Strajnar, ki kandidira za mesto svetnika Zveze ŠKIS in Sveta 

ŠOLS ter tajnika ŠKS. 

V nadaljevanju se predstavi kandidat za šport Liam Kovačič. 

Predsedujoča pozove k predstavitvi drugega kandidata za šport, Jaka Klinca. Ugotovimo, da ni 

prisoten.  

Naslednja se predstavi Sabina Zaman, kandidatka za mesto izobraževanja.  

Svojo vizijo in odločitev za oddajo kandidaturo mesta za kulturo pojasni Lara Pavlič. 

Za njo se predstavi Primož Horvat, kandidat za člana UO, področje kultura. 

Tinkara Udovč, kandidatka člana UO za socialo, predstavi svojo vizijo in ideje za prihajajoče 

dogodke, v primeru njene izvolitve.  

Kot zadnji kandidat OU se predstavi Miha Mihev, ki kandidira za mesto blagajnika ŠKS. 

Na občni zbor pridejo še 3 kandidati ob 12.20. 

Sledi predstavitev kandidatov častnega razsodišča (Tjaž Prah, Žan Baumgartner in Luka 

Strajnar). Manjka Žan Baumgartner.  

Za nadzorno komisijo se predstavijo Nika Povše, Žan  Repovž in Drejc Bedek. Manjkata Eva 

Tihole in Anuška Zemljak. 

 

9. Predstavitev kandidatov za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS  

Na seji se je predstavil kandidat za svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. 

 



10. Predlaganje volilne komisije  

V volilno komisijo so bili predlagani Hana Kašič (predsednica volilne komisije), Andraž 

Lesičar in Miha Lipar.   

Občni zbor sprejme z 35 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih sklep o seznanitvi s predlogi za člane 

volilne komisije. 

 

11. Potrditev volilne komisije  

V volilno komisijo so bili s sklepom upravnega odbora (6 za, 0 proti, 0 vzdržanih) 14.10.2022 

potrjeni Hana Kašič (predsednica volilne komisije), Andraž Lesičar in Miha Lipar.  Občni zbor 

se seznani s sklepom.  

Občni zbor sprejme z 35 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih sklep o seznanitvi s sklepom o 

imenovanju volilne komisije. 

Ob 12. 30 prideta še dve članici ŠKS. 

 

12. Volitve predsednika in organov Študentskega kluba Sevnica  

Volilna komisija poda navodila za glasovanje in pove, da je v volilni imenik vpisanih 47 

volivcev. 

Na razpisana mesta so kandidirali naslednji kandidati:  

Upravni odbor ŠKS:  

 mesto predsednika ŠKS: kandidata Eva Zaman in Urban Culetto 

 mesto tajnika ŠKS: kandidata Kim Špiler in Benjamin Strajnar 

 mesto blagajnika ŠKS: kandidat Miha Mihev 

 področje izobraževanja: kandidatka Sabina Zaman 

 področje športa: kandidata Liam Kovačič in Jaka Klinc 

 področje kulture: kandidata Lara Pavlič in Primož Hrovat 

 področje sociale: kandidatka Tinkara Udovč  

 

Častno razsodišče ŠKS:  

 Tjaž Prah 

 Blaž Slemenšek 

 Žan Baumgartner 



 Luka Strajnar  

 

Nadzorna komisija ŠKS:  

 Nika Povše 

 Eva Tihole 

 Žan Repovž 

 Anuška Zemljak 

 Drejc Bedek 

 

Dijaška sekcija: 

 mesto predsednika: kandidat Tin Vurnek 

 mesto tajnika: kandidatka Patricija Udovč 

 mesto blagajnika: kandidatka Neža Ganc 

 

13. Volitve svetnika sveta Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS 

Svetnik Sveta ŠOLS: Benjamin Strajnar 

Svetnik Zveze ŠKIS: Benjamin Strajnar  

 

14. Potrditev novega vodstva Študentskega kluba Sevnica in svetnika sveta Zveze ŠKIS in 

sveta ŠOLS  

V organe Študentskega kluba Sevnica so kandidati prejeli naslednje število glasov:  

 

Upravni odbor ŠKS:  

 mesto predsednika: 1. Eva Zaman (27 glasov) 

             2. Urban Culetto (7 glasov) 

 Št. neveljavnih glasovnic: 1  

Za predsednico ŠKS je izvoljena Eva Zaman. 

 

 mesto tajnika: 1. Kim Špiler (29 glasov)  

            2. Benjamin Strajnar (5 glasov) 

 Št. neveljavnih glasovnic: 1  

Za tajnika je izvoljena Kim Špiler.  



 mesto blagajnika: Miha Mihev (34 glasov, 1 neveljavna)  

Za blagajnika je izvoljen Miha Mihev. 

 

 področje izobraževanja: Sabina Zaman (33 glasov, 1 neveljavna) 

Za članico UO za področje izobraževanja je izvoljena Sabina Zaman. 

 

 področje športa: 1. Liam Kovačič (26 glasov)  

    2. Jaka Klinc (8 glasov) 

 Št. neveljavnih glasovnic: 1 

Za člana UO za področje športa je izvoljen Liam Kovačič.  

 

 področje kulture: 1. Lara Pavlič (28 glasov)  

     2. Primož Hrovat (6 glasov)  

 Št. neveljavnih glasovnic: 1 

Za članico UO za področje kulture je izvoljena Lara Pavlič. 

 

 področje sociale: Tinkara Udovč (33 glasov, 2 neveljavni)  

Za članico UO za področje sociale je izvoljena Tinkara Udovč.  

 

 

Častno razsodišče ŠKS:  

 Tjaž Prah (33 glasov) 

 Blaž Slemenšek (24 glasov)  

 Žan Baumgartner (22 glasov) 

 Luka Strajnar  (10 glasov) 

Št. neveljavnih glasovnic: 2  

Za člane častnega razsodišča ŠKS so izvoljeni 3 člani (Tjaž Prah, Blaž Slemenšek in Žan 

Baumgartner).  

 

 

 



Nadzorna komisija ŠKS:  

 

 Nika Povše (24 glasov) 

 Eva Tihole (28 glasov) 

 Žan Repovž (26 glasov) 

 Anuška Zemljak (9 glasov) 

 Drejc Bedek (10 glasov) 

Št. neveljavnih glasovnic: 2 

Za člane nadzorne komisije ŠKS so izvoljeni 3 člani (Nika Povše, Eva Tihole in Žan Repovž).  

 

Dijaška sekcija: 

 mesto predsednika: Tin Vurnek (29) 

Za predsednika dijaške sekcije ŠKS je izvoljen Tin Vurnek. 

 mesto tajnika: Patricija Udovč (29) 

Za tajnico dijaške sekcije ŠKS je izvoljena Patricija Udovč. 

 mesto blagajnika: Neža Ganc (31 glasov) 

Za blagajničarke dijaške sekcije ŠKS je izvoljena Neža Ganc. 

 Št. neveljavnih glasovnic: 4  

 

Svetnik Sveta ŠOLS: Benjamin Strajnar (32 glasov) 

Za svetnika Sveta ŠOLS je izvoljen Benjamin Strajnar. 

Svetnik Zveze ŠKIS: Benjamin Strajnar  (32 glasov) 

Za svetnika Zveze ŠKIS je izvoljen Benjamin Strajnar. 

 

Volilna komisija ugotovi, da je bilo razdeljenih 36 glasovnic za organe ŠKS, od katerih jih je 

bilo v glasovano skrinjico oddanih 35 in 36 glasovnic za svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, 

od katerih jih je bilo v glasovalno skrinjico oddanih vseh 36. Razdeljena je bila 1 glasovnica 

samo za volitve v dijaško sekcijo, ki je bila tudi oddana v glasovalno skrinjico. 

 

Za predsednico Študentskega kluba Sevnica je bila izvoljena Eva Zaman.  

Hinjce 7, 8296 Krmelj, rojena 09. 09. 1999 v Novem mestu, EMŠO 0909999505102 

Kontakt: 031 571 293, eva.zaman99@gmail.com. 

 

Na mesto svetnika Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS je bil izvoljen Benjamin Strajnar. 



Loka pri Zidanem Mostu 101, 1434 Loka pri Zidanem mostu, rojen 31. 07. 2002 v Celju, EMŠO 

______. Kontakt: 031 229 991, benjamin.strajnar@gmail.com.  

 

Med volitvami je prostor zapustilo 20 članov ŠKS, med njimi tudi Benjamin Strajnar, ki 

predsednici kljub pozivom ni sporočil EMŠO številke in ni dal podpisa na obrazcih za 

izvoljenega svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS.  

 

Občni zbor podaja z 16 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih sklep o potrditvi novega vodstva ŠKS. 

Predsednica ŠKS je Eva Zaman, ki bo svojo funkcijo opravljala samostojno in z neomejenimi 

pooblastili za mandatno dobo enega leta. 

 

15. Razno 

Eva Zaman se je navzočim zahvalila in podala nekaj vzpodbudnih besed za delovanje v 

prihodnje in jih pozdravila do naslednjič. Zaključek občnega zbora ob 13.50. 

 

Predsednica ŠKS: Eva Zaman 

Overitelja: Sabina Zaman in Kim Špiler 

Zapisnikar: Miha Mihev 


