
 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SKUPŠČINE  

KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV V LETU 2018 

 

Seja je potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, na Vetrinjski ulici 30, 2000 

Maribor, v soboto 2.3.2019, s pričetkom ob 21. uri.  

 

 

Prisotni člani KMŠ (z volilno pravico): Matias Osojnik, Tim Gumilar, Anja Jurše, Alja Polner, Nikolas 

Kristovič, Vanessa Žekš, Ina Slemnik, David Semenič, Tina Marinič, Jaka Miklavc, Sonja Stanojevič, 

Nina Cigale,  Blaž Roth  (13).  

 

Ostali prisotni: Jan Ozvaldič(1). 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev delovnega predsedstva 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve nadzprnega odbora 

5. Predstavitev kandidatov 

6. Vprašanja volivcev 

7. Volitve organov Kluba mariborskih študentov 

8. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika 

9. Spremembe Statuta 

10. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov 

11. Razno  

 

Ob 20.00 uri se je preverjala sklepčnost skupščine. Skupščina ni bila sklepčna. Ob 20.30 se je ponovno 

preverjala sklepčnost skupščine, ki ponovno ni bila sklepčna. Ob 21.00 je bila skupščina sklepčna, saj 

je bilo prisotnih 13 članov z volilno pravico. 

 

Ad. 1 Otvoritev skupščine 

 

Predsednik društva, Tim Gumilar, je otvoril 1. redno Skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 

2019. Preverjala se je sklepčnost. Prisotnih je 14 članov Kluba mariborskih študentov, 13 od teh z 

volilno pravico. Skupščina je sklepčna.  

 

 



 

Ad. 2 Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik Tim Gumilar, je predlagal delovno predsedstvo v zasedbi: Tim Gumilar (predsednik), jaka 

Miklavc (član), Vanessa Žekš(član). Sklep je soglasno sprejet.  

 

Sklep št. 1: Skupščina Kluba mariborskih študentov imenuje delovno predsedstvo v sestavi: 
Tim Gumilar (predsednik delovnega predsedstva), Jaka Miklavc (overitelj zapisnika), Vanessa 
Žekš (zapisničar in overitelj zapisnika). 

ZA  13  Matias Osojnik, Tim Gumilar, Anja Jurše, Alja Polner, Nikolas Kristovič, 
Vanessa Žekš, Ina Slemnik, David Semenič, Tina Marinič, Jaka Miklavc, 
Sonja Stanojevič, Nina Cigale,  Blaž Roth 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Potrditev zapisnika 

 

Ad. 3 Potrditev dnevnega reda 

Delovno predsedstvo je predstavilo dnevni red. Predsednik delovnega predsedstva, Tim Gumilar, je 

predlagal Skupščini v potrditev naslednji dnevni red (na začetku dokumenta).  

 

Sklep št. 2: Skupščina Kluba mariborskih študentov sprejema predlagani dnevni red.  

ZA  13  Matias Osojnik, Tim Gumilar, Anja Jurše, Alja Polner, Nikolas Kristovič, 
Vanessa Žekš, Ina Slemnik, David Semenič, Tina Marinič, Jaka Miklavc, 
Sonja Stanojevič, Nina Cigale,  Blaž Roth 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 4 Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov društva 

KMŠ 

Volilna komisija v sestavi Anja Jurše in Sebastijan Farkaš, je seznanila prisotne z Zapisnikom volilne 

komisije za volitve Svetnika Zveze ŠKIS. Volilna komisija je pregledala kandidature, ki so bile vložene 

po standardih zapisnika v razpisu kandidacijskega postopka. Vse prispele kandidature so bile popolne 

in oddane v razpisanem časovnem roku. Iz tega sledi, da lahko vsi kandidati pristopijo k volitvam 

Svetnika Zveze ŠKIS. Prispela je 1 kandidatura in sicer od Jana Gumilarja. 

 

Sklep št. 3: » Skupščina Kluba mariborskih študentov je seznanjena z zapisnikom volilne 
komisije, ki je pregledala prispele kandidature. Prispele kandidature so bile popolne in poslane 
v razpisanem časovnem roku, kar pomeni, da lahko kandidati pristopijo k volitvam.« 



 

ZA  13  Matias Osojnik, Tim Gumilar, Anja Jurše, Alja Polner, Nikolas Kristovič, 
Vanessa Žekš, Ina Slemnik, David Semenič, Tina Marinič, Jaka Miklavc, 
Sonja Stanojevič, Nina Cigale,  Blaž Roth 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 5 Predstavitev kandidatov  

Alenka Avguštin študentska slovenskega jezika in književnosti. Zavezuje se za to, da bo vestno 

upravljala svoje delo. Misli, da društvo trenurno deluje na zelo dobrem nivoju, da je veliko znanja ki 

se prenaša. Verjame da lahko pridemo še dlje z podajanjem konstruktivne krisitke. Da postanemo 

aktivnejši na mednarodnem področju. Ima precej izkušenj na področju administracije. Sodeluje tudi z 

ESN mariora in se zaveda pomembnosti pravilno urejene dokumentacije.  

 

Anja Sovič kandidira za nadzorni odbor, ker meni, da potrebujemo več nazdora nad financami, kje se 

porablja denar in kje bi lahko bolj kvalitetno delovali. Meni, da je potrebna oseba, ki se bo za 

preverjanje honorarje. Kdaj bi se potrudila upravnega odbora, kjer bi vidla kak delujemo ter imela 

dodatni nadzor.  

 

ČASTNO 

David Semenič bo vlogo upravljal vestno in odgovorno. Da bomo sledili poslanstvu, spominjal na 

zadane vrednote in delal na tem, da bodo doseženi cilji, ki ga je 

 

Matias Osojnik obiskuje EPF. Skrbel bo, da bodo vse dejavnosti v društvi skladne s statuom. Skrbel bo 

tudi za potencialna nesoglasja. Posvetoval bi se s predsednikom in potem o nepravilnostih poročal 

drugim aktivistom. Zavezuje se, da bo dobro pregledal Čistopis in vodili evidenco udeleževanja na 

sestankih. 

 

Ad. 6 Vprašanja volivcev  

 

Vprašanja za Alenko Avguštin: 

Kako boš kontrori 

- Povezala se bo z računovodkinjo in pregledovala stvari. Obenem bi se na področju tega še  

 

Vprašanja za Anjo Sovič: 

Kako bi nadzorovala upravni odbor? 

Uoja bi se udeležila vsaki 2 meseca. Pregledovala bi koristi udeležencov, kako mi razpolagamo 

finance. 



 

 

Bodo v sklopu tega pripravljena tudi poročila? 

Da, saj bo tudi poročala drugim aktivistom in s pomočjo tega videla še boljši pristop in bo vretnotila 

projekte. 

 

Kako boš mesečno nadzirala finančno stanje? 

Povezala bi se z Aljo Polner in bi z njo enkrat mesečno sodelovala in s pomočjo tega videla do katerih 

transakcij pride.  

 

 

DAVID 

Kako boš ukrepal v primeru nepravilnosti? 

Poskusil bo ugotoviti vzrok napake, kje se je zgodila, kako in zakaj in potem na podlagi tega ustrezno 

ukrepal.  

 

Kako boš opominjal na vrednote društva KMŠ? 

Po potrebi bo na sestankih kolektiva spomnil na zadane vrednote.  

 

MATIAS 

Zakaj si se odločil za kandidaturo? 

Štiri leta do zdaj je bil predsednik dijaške skupnosti v srednji šoli, kjer sus e mu začele razvijati 

sposobnosti koordiniranja ljudi in oseb v določeni ekipi. Zato se mu je ta vloga zdela primerna za 

njega.  

 

Kaj je še zraven statuta potrebno spremljat v društvu KMŠ? 

Kandidat na vprašanje ni znal odgovoriti. Tim je dodal, da se pregledajo sami pravilniki in so pozorni 

na to.  

 

 

  

 

Ad. 7 Volitve organov kluba mariborskih štuudentov 

 

Volilna komisija je odprla ovojnico z glasovnicami, jih preštela in ugotovila, da je pripravljenih 13 

glasovnic. Za tem je komisija pregledala volilno skrinjico in ugotovila, da je prazna in jo zapečatila. 

Volilna komisija je pripravila tudi volilno kabino za zagotavljanje tajnosti glasovanja in volilni imenik v 

katerega so se vpisali prisotni volivci z volilno pravico. 

 

Volitve so potekale pod nadzorom volilne komisije. 



 

 

Ad. 8 Razglasitev rezultatov NADZORNA KOMISIJA 

 

Predsednica volilne komisije, Anja Jurše, je prisotne seznanila s potekom volitev in rezultati. 

Število veljavnih oddanih glasovnic je bilo 15. Za Jana Gumilarja kot svetnika Kluba mariborskih 

študentov za Zvezo ŠKIS, je bilo oddanih 15 veljavnih glasovnic.  

 

Sklep št. 4: » Skupščina Kluba mariborskih študentov za Svetnika Društva KMŠ v Zvezi ŠKIS je 
seznanjena z rezultatom volitev in potrjuje Jana Gumilarja.« 

ZA  15 Tim Gumilar, Anja Jurše, Ivan Stanojević, Jan Gumilar, Filip Bobek, Nina 
Cigale, Maruša Vindiš, Anja Sovič, Kristina Keber, Endrit Morina, Pika Cvikl, 
Žan Valenčak, Alja Polner, Dolores Duh, Brina Brigadir. 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 8 Razglasitev rezultatov ČASTNO  

 

Predsednica volilne komisije, Anja Jurše, je prisotne seznanila s potekom volitev in rezultati. 

Število veljavnih oddanih glasovnic je bilo 12. Za Jana Gumilarja kot svetnika Kluba mariborskih 

študentov za Zvezo ŠKIS, je bilo oddanih 12 veljavnih glasovnic.  

 

Sklep št. 4: » Skupščina Kluba mariborskih študentov za Svetnika Društva KMŠ v Zvezi ŠKIS je 
seznanjena z rezultatom volitev in potrjuje Jana Gumilarja.« 

ZA  15 Tim Gumilar, Anja Jurše, Ivan Stanojević, Jan Gumilar, Filip Bobek, Nina 
Cigale, Maruša Vindiš, Anja Sovič, Kristina Keber, Endrit Morina, Pika Cvikl, 
Žan Valenčak, Alja Polner, Dolores Duh, Brina Brigadir. 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad. 9 Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta 

ŠOLS 

 

Volilna komisija v sestavi Alja Polner, Kristina Keber in Endrit Morina, je seznanila prisotne z 

Zapisnikom volilne komisije za volitve Svetnika Sveta ŠOLS. Volilna komisija je pregledala kandidature, 

ki so bile vložene po standardih zapisnika v razpisu kandidacijskega postopka. Vse prispele 



 

kandidature so bile popolne in oddane v razpisanem časovnem roku. Iz tega sledi, da lahko vsi 

kandidati pristopijo k volitvam Svetnika Sveta ŠOLS. Prispela je 1 kandidatura in sicer od Jana 

Gumilarja. 

 

Sklep št. 5: »Skupščina Kluba mariborskih študentov je seznanjena z zapisnikom volilne 
komisije, ki je pregledala prispele kandidature. Prispele kandidature so bile popolne in poslane 
v razpisanem časovnem roku, kar pomeni, da lahko kandidati pristopijo k volitvam.« 

ZA  15 Tim Gumilar, Anja Jurše, Ivan Stanojević, Jan Gumilar, Filip Bobek, Nina 
Cigale, Maruša Vindiš, Anja Sovič, Kristina Keber, Endrit Morina, Pika Cvikl, 
Žan Valenčak, Alja Polner, Dolores Duh, Brina Brigadir. 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 10 Predstavitev kandidatov  

 

Jan pove, da je za omenjeno mesto bila včasih ista funkcija, pred 2. letoma pa so ju razdelili. Seje 

potekajo na isti dan, ena za drugo, zato je lažje, če obe funkciji opravlja ista oseba. Te prakse se po 

navadi drži večina društev.  

Redno se bo udeleževal vseh skupščin in sej. Prenašal bo informacije na društvo KMŠ, rad bi poskrbel 

za informiranost nas, kot tudi vseh študentov, naših članov, s tem da bo skrbel za redne objave na 

spletni strani in socialnih omrežjih. Poskrbel bo tudi za to, da se bomo na Škisovi tržnici 2018 

predstavili v najboljši možni luči.  

 

Ad. 11 Vprašanja volivcev 

 

Kako bi izboljšal položaj 02 regije?  

Sicer to vprašanje spada bolj pod prejšnjo funkcijo, vendar lahko nanj odgovori tudi na tem mestu. 

Kot smo storili že enkrat do sedaj, bo tudi vnaprej (vendar bolj redno), o težavah oziroma krivicah, ki 

bi jih lahko zaznali, redno obveščal Zvezo ŠKIS in predsednico 02 regije.   

 

Kaj te je spodbudilo k 3 kandidaturi?  

Ima veliko poznanstev in povezav, zato se mu zdi, da lahko zaradi tega lažje vpliva na celotno situacijo 

in ima močnejši glas na temo društva KMŠ.  

 

Že vidiš naslednika in kako boš izvedel prenos znanja?  

Ga že vidi, ga/jo bo začel aktivno vključevati, začenši s Škisovo tržnico. Funkcija zahteva, da si odprt in 

komunikativen, zato bo vestno spremljal kdo bi bil najprimernejši kandidat.  

 

Ad. 12 Volitve svetnika Sveta ŠOLS 

 



 

Volilna komisija je odprla ovojnico z glasovnicami, jih preštela in ugotovila, da je pripravljenih 15 

glasovnic. Za tem je komisija pregledala volilno skrinjico in ugotovila, da je prazna in jo zapečatila. 

Volilna komisija je pripravila tudi volilno kabino za zagotavljanje tajnosti glasovanja in volilni imenik v 

katerega so se vpisali prisotni volivci z volilno pravico. Volitve so potekale pod nadzorom volilne 

komisije.  

 

Ad. 13 Razglasitev rezultatov 

 

Predsednica volilne komisije, Alja Polner, je prisotne seznanila s potekom volitev in rezultati. 

Število veljavnih oddanih glasovnic je bilo 15. Za Jana Gumilarja kot svetnika Kluba Mariborskih 

študentov za Svet ŠOLS, je bilo oddanih 15 veljavnih glasovnic.  

 

Sklep št. 6: »Skupščina Kluba mariborskih študentov za Svetnika Društva KMŠ v Svet ŠOLS, je 
seznanjena z rezultatom volitev in potrjuje Jana Gumilarja.« 

ZA  15 Tim Gumilar, Anja Jurše, Ivan Stanojević, Jan Gumilar, Filip Bobek, Nina 
Cigale, Maruša Vindiš, Anja Sovič, Kristina Keber, Endrit Morina, Pika 
Cvikl, Žan Valenčak, Alja Polner, Dolores Duh, Brina Brigadir. 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad. 14 Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba 

mariborskih študentov  

 

Volilna komisija v sestavi Alja Polner, Kristina Keber in Endrit Morina, je seznanila prisotne z 

Zapisnikom volilne komisije za volitve organov Kluba mariborskih študentov. Volilna komisija je 

pregledala kandidature, ki so bile vložene po standardih zapisnika v razpisu kandidacijskega 

postopka. Vse prispele kandidature so bile popolne in oddane v razpisanem časovnem roku. Iz tega 

sledi, da lahko vsi kandidati pristopijo k volitvam organov Kluba mariborskih študentov.  

 

Sklep št. 7: »Skupščina Kluba mariborskih je seznanjena s kandidaturami kandidatov za organe 
Kluba mariborskih študentov.« 

ZA  15 Tim Gumilar, Anja Jurše, Ivan Stanojević, Jan Gumilar, Filip Bobek, Nina 
Cigale, Maruša Vindiš, Anja Sovič, Kristina Keber, Endrit Morina, Pika Cvikl, 
Žan Valenčak, Alja Polner, Dolores Duh, Brina Brigadir. 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 



 

Ad. 15 Predstavitev kandidatov 

 

Za častno razsodišče smo prejeli 1 kandidaturo. Kandidirala Je Pika Cvikl. Kandidatura je bila 

popolna in oddana v zahtevanem časovnem roku.  

Pika je študentka ekonomije in aktivistka društva KMŠ. Dela predvsem na področju marketinga. Za 

kandidaturo se je odločila, da bo preverjala, če deluje društvo v skladu s statutom in ali vsi aktivisti 

delujejo v skladu s tem.  

 

 

 

 

Za nadzorno komisijo sta prispeli 2 kandidaturi. Kandidirali sta Brina Brigadir in Jaka Miklavc. Obe 

kandidaturi sta bili popolni in oddani v zahtevanem časovnem roku.  

 

Brina Brigadir je študentka kineziologije na Primorskem in aktivistka društva KMŠ še iz dijaških časov. 

Najbolj aktivna je v sekciji za šport in zabavo. Za kandidaturo se je odločila, da bo lahko  skrbela, da 

bo društvo opravljalo svoje naloge v skladu s pravili in statutom.  

Jako Miklavca predstavi Tim Gumilar in pove, da želi Jaka s svojo kandidaturo prispevati k 

nadaljnjemu uspešnemu delovanju društva. Za društvo si želi, da bi vse projekte izvedli uspešno in še 

dolgo izvajali kvalitetne dogodke. Prav zato se je odločil kandidirati za funkcijo v nadzorni komisiji, da 

bo lahko imel pregled ali vsi in vse deluje v skladu s pravili.  

 

Za člana upravnega odbora smo prejeli eno kandidaturo. Kandidiral je Jan Gumilar. Njegova 

kandidatura je bila oddana popolna, v zahtevanem časovnem roku.  

Jan se je odločil za ponovno kandidaturo, da bo lahko z izkušnjami in znanjem skrbel za spodbujanje 

motivacije, zagnanosti, mentorstva in vzajemne pomoči. Društvo temelji na odgovornem in vestnem 

delovanju – na tem mestu ne gre zgolj za finance, ampak tudi organizacijsko in administrativno delo. 

Paziti moramo na identiteto, ki smo jo ustvarili, sploh zdaj, ko smo toliko bolj prepoznavni. 

Odgovornost postavlja na prvo mesto, za katero bo v času svojega mandata vestno skrbel.   

 

Za podpredsednika smo prejeli eno kandidaturo. Kandidiral je Ivan Stanojević. Kandidatura je bila 

oddana popolna, v zahtevanem časovnem roku.  

Ivan je trenutni podpredsednik in kandidira za svoj drugi mandat. Obljublja, da bo še naprej delal v 

dobro društva ter se trudil da bo vnaprej vse najboljše.  

 

Za predsednika smo dobili eno kandidaturo. Kandidiral je Tim Gumilar. Prijava je bila oddana 

popolna, v zahtevanem časovnem roku.  

Tim že drugič kandidira za predsednika društva. Pripravil je predstavitev kar smo dosegli v dosedanjih 

2 letih ter sproti povedal kaj je njegova vizija v naprej.  



 

 

Klub mariborskih študentov je društvo, ki je v zadnjih letih postavilo standarde uspešnosti za ostale 

študentske organizacije lokalnih skupnosti. Ob koncu leto 2015 smo društvo prevzeli nova ekipa, ki pa 

v primerjavi s prejšnjimi generacijami za delovanje ni imela na voljo nič več sredstev, kvečjemu manj. 

Imeli pa smo osnovo, ki je ključna za kakršnikoli uspeh – željo, da društvo popeljemo na novo raven in 

tako pustimo pozitiven pečat, ki bo krasil društvo še naslednje generacije. Imeli smo željo, da 

študentje v Mariboru začenjajo prepoznavati društvo KMŠ kot pomembno organizacijo, ki ponuja 

dodatne možnosti, znanje, izkušnje in zabavo izven okvira formalne izobrazbe.  Želje pa niso ostale le 

želje, temveč smo se načrtovanja lotili streteško. V začetku leta 2016 smo tako pod okriljem Škisovih 

trenerjev izvedli delovni vikend na katerem smo postavili temelje društva: vrednote, vizijo ter 

poslanstvo. Spraševali smo se kaj nam je pomembno, kaj nas povezuje, kje smo, ter kam želimo, da 

organizacija cilja v prihodnosti. Poglobljeno in iskreno smo analizirali takratno stanje ter iskali načine, 

izzive, ki bodo društvo pripeljali bližje zastavljeni viziji. Le ti so nam pomagali, da je danes društvo v 

javnosti bolje zastopano in prepoznavno, člani pa se začenjajo zavedati pomembnosti organizacije, ki 

narekuje študentsko dogajanje v Mariboru.  

Društvo KMŠ  šteje že več kot 1000 članov. Naša naloga kot vodstvo organizacije je, da te člane 

povežemo ter kar jih aktivno vključimo v delovanje samega društva. Želimo, da se člani zavedajo 

kakšne možnosti in priložnosti so jim ponujene.  Vključevanje članov smo že izboljšali z naslednjimi 

strategijami: 

- Prirejanje dogodkov z aktivno vključenostjo udeležencev (delavnice, razpisi, tekmovanja, 

igre,...) 

- Predstavitve društva po fakultetah in srednjih šolah. Društvo je imelo že več predstavitev na 

fakultetah in srednjih šolah, kjer smo predstavljali naše delovanje, hkrati pa pozivali k 

priključitvi.   

- Nudenje ugodnosti našim članom. Zraven brezplačnih dogodkov in ugodnosti, ki so jih naši 

člani deležni v Pisarni smo ob včlanitvi zagotovili še številne druge: European youth Card, ki 

članom ponuja več kot 60.000 popustov po celotni Evropi. 

- Ustanovitev novih društvenih prostorov Pisarna – člani imajo prvič priložnosti za neposredni 

stik z društvom in aktivisti društva. Podajo lahko takojšno povratno informacijo na našo 

delovanje, izražajo želje glede projektov oz. želje po priključitvi k samemu društvu. Pisarna 

prav tako ponuja našim članom ugodnosti kot so brezplačno tiskanje, uporaba društvenih 

prostorov ter nudi priložnost za kreativno izražanje – glasbeni nastopi ob petkih ter 

izobraževalni dogodki ob torkih.  

Zavedamo se, da nam povezovanje z drugimi institucijami omogoča širjenje na področja, ki jih do 

sedaj še nismo pokrivali, kar prinaša nove možnosti tako za nas kot naše partnerje. Vedno smo se 

trudili vzpostaviti win-win razmerje. Določene naloge so že bile izpolnjene v želji po premostitvi 

zadanega strateškega izziva: 



 

- društvo ima prvič vzpostavljeno aktivno sodelovanje z občino  / napredek: okrepitev 

sodelovanja in pridobitev statusa društva v javnem interesu  

- Sodelovanje z medijskimi hišami, novinarji, ki bodo pisali o projektih, dejavnostih društva 

- Sodelovanje s ŠOUM – pomoč pri projektih  

- Sodelovanje z DSM – skupno organiziranje projektov  

- Sodelovanje z narodnim domom – Festival Lent 

- Vizija: povečati sodelovanje z Vetrinjskim domom – skupni projekt 

Ker smo vedeli, da je pridobivanje zunanjih sredstev težka naloga, smo najprej oblikovali ekipo, ki bo 

skrbela za stik z zunanjimi partnerji ter primerno predstavitev društva. Za povečanje kredibilnosti 

smo: 

- Oblikovali sistmatizacijo dela ekipe za marketing  

- Letni portfolijo društva ter poziv k sodelovanju 

- Predstavitveno brošuro društva // do konca leta 2018 oblikovati novo 

- Prenovili spletno stran ter ostale vsebine na socialnih omrežjih // vizija: aktivna, ažurna in 

privlačna spletna stran društva // vizija: še več aktivnega sodelovanja na socialnih omrežjih  

- Povečali obiska na socialnih omrežjih z oblikovanjem strategije (vsebinske objave, fotografije 

in video material po končanih projektih, aktivno vključevanje članov – nagradne igre...)  

- Aktivno, sistematično in ciljano nagovarjanje partnerjev s predhodnimi oblikovanimi predlogi 

za sodelovanje 

Meni, da je uspeh društva posledica dobre delovne klime, ki smo jo skupaj skrbno ustvarili skozi naše 

delovanje. Solidarnost, smo zapisali kot eno izmed ključnih vrednot že na samem začetku. Zavedali 

smo se, da ima vsak aktivist v sebi edinstveno sposobnost, potencial, ki pa se lahko do dobra razvije 

le s pomočjo in podporo ostalih članov.  

Kot končen cilj, ki ga je zapisal v viziji pred dvema letoma je, da želi ustvariti ekipo, ki bo predana 

svojemu delu, vsak posameznik pa bo natančno vedel, kaj je njegova vloga. Cilj je v določeni meri 

dosežen. V vodstvu društva so tako ostali aktivisti, ki se zavedajo svojih prednosti, zaradi katerih so 

bili sprejeti, zavedajo se dolžnosti in odgovornosti, ki jih imajo do ostalih članov, njihove vrednote pa 

se skladajo z vrednotami društva. Kljub tem dejstvom, pa je na voljo še ogromno potenciala za 

napredek. Organizacija lahko napreduje samo če skladno z njo napredujejo tudi vsi člani, ki jo 

sestavljajo.  

Aktivno spodbujanje izboraževanja, oblikovanje stanovitnega sistema prenosa znanja, vzpostavitev 

sistematizacije dela  ter grajenje pozitivne javne podobe društva predstavljajo glavna področja na 

katerih bom dajal poudarek v prihodnjem mandatu. Želim, da se aktivisti jasno zavedajo vseh 

možnosti, ki so jim ponujene ter jih pridom s tem tudi izkoriščajo. Dodatna/zunanja izobraževanja 

bodo postala obvezen del delovanja, kar predstavlja doprinos tako za člane kot  tudi za sam razvoj 

društva. Vzpostaviti želim učinkovit sistem prenosa znanja, ki bo omogočal, da bo vso pridobljeno 

znanje ostajalo na društvu. Sistematizacija dela je dokument, ki se je oblikoval tekom preteklega 



 

mandata in opisuje vse delovne procese, ki potekajo v organizaciji. Nedavno se je prav tako 

oblikovala sistematizacija dela za področje marketinga. Želi, da se v prihodnje dokumenti pri delu 

redno uporabljajo in posodabljajo skladno z novimi, učinkovitejšimi procesi in metodami dela. 

Grajenje pozitivne javne podobe smo si zadali kot strateški izziv že ob začetku mandata. Želi, da glas o 

našem kvalitetnem delovanju seže čim širše.   

Društvo KMŠ je trenutno postavljeno na stabilnih temeljih, kar nam daje potencial za napredno rast 

in razvoj.  Zavedati se je potrebno, da te temelje oblikujemo mi - aktivisti, ki s svojo predanostjo 

skrbimo, da bo rastlo še naprej. Toliko kolikor bomo prispevali k društvu, toliko bomo dobili nazaj. 

Naj bo to prostor, ki nam nudi neskončne možnosti.  

 

 

Ad. 16 Vprašanja volivcev 

 

Vprašanja namenjena Piki Cvikl 

Na kak način bo preverjala delovanje UO in ostalih aktivistov, da delajo v skladu s statutom in 

ostalimi pravilniki?  

V prvi vrsti bo statut dobro preučila. Za to, da vse poteka v skladu bo skrbela z opazovanjem 

in aktivnim udejstvovanjem iz njene strani, ter povezovanjem obojega.   

 

Vprašanja namenjena Brini Brigadir  

Na kak način bo preverjala pravilno delovanje?   

Tudi Brina mora dobro preučiti status, sploh zdaj ko so podane dopolnitve. Čez celo leto bo 

skrbela za redno preverjanje, komunicirala bo z upravnim odborom ter se z njimi redno 

sestajala.    

 

Vprašanja namenjena Ivanu Stanojeviću  

Kakšni so novi načrti za nov mandat?  

Po dolgem času bomo izdali novo številko Cajtnga, ki je sedaj že skoraj zamrl. Prav tako bomo 

organizirali novi, še boljši Cantus. Trudil se bo, da bomo še naprej v koraku z najnovejšimi 

trendi.  

 

Vprašanja namenjena Timu Gumilarju  

Ali namerava v društvu ostati nadaljnji dve leti ali več?  

V planu ima ostati v društvu 2 leti, seveda pa je vse odvisno od okoliščin, ki se lahko zgodijo. 

Tudi sam ima načrte in nadaljnje izzive, ki ga ženejo naprej, od časa pa je odvisno kdaj se 

bodo uresničili. Društvo KMŠ mu pomeni zelo veliko in ves svoj čas in energijo bo posvečal 

temu, da bo delovalo na najboljšem možnem nivoju.  

 



 

Vprašanja namenjena Janu Gumilarju.  

Na kak način bo predajal znanje novemu nasledniku v Upravnem odboru?  

Pove, da mu je koncept mentoriranja zares všeč in z veseljem spodbuja, motivira in pomaga 

vsem aktivistom. Seveda pa je s strani aktivistov pomembno, da najprej pokažejo interes.  

 

Kako bo poskrbel, da bodo sestanki UO potekli čimbolj efektivno in optimizirano, glede na to, 

da še zmeraj porabimo veliko časa za popravljanje prispele dokumentacije.  

Pri samem sprejemanju načrtov in poročil bo potrebna večja strogost. Do sedaj smo bili zares  

prizanesljivi. Predlaga: opozarjanje, nasvete in predloge za izboljšavo. Če to ne bo zaleglo, 

bomo nepopolno izpolnjeno dokumentacijo začeli zavračati.  

 

 

Ad. 17 Volitve organov Kluba mariborskih študentov 

Volilna komisija je odprla ovojnico z glasovnicami, jih preštela in ugotovila, da je pripravljenih 15 

glasovnic. Za tem je komisija pregledala volilno skrinjico in ugotovila, da je prazna in jo zapečatila. 

Volilna komisija je pripravila tudi volilno kabino za zagotavljanje tajnosti glasovanja in volilni imenik v 

katerega so se vpisali prisotni volivci z volilno pravico. Volitve so potekale pod nadzorom volilne 

komisije. 

 

Ad 18. Razglasitev rezultatov  

Predsednica volilne komisije, Alja Polner, je prisotne seznanila s potekom volitev in rezultati. 

 

Število veljavnih oddanih glasovnic za članica nadzorne komisije je bilo 15. Tako je za Brino Brigadir 

glasovalo 15 prisotnih, Jaka Miklavc je osvojil 14 glasov. Število veljavnih oddanih glasovnic za članico 

častnega razsodišča je bilo 15. Pika Cvikl je z vsemi glasovi (15) postala nova članica častnega 

razsodišča. Število veljavnih oddanih glasovnic za člana upravnega odbora je bilo prav tako 15. Jan 

Gumilar je z 100% izvolitvijo – 15 glasovi, postal član upravnega odbora. Ivan Stanojević je bil s 15 

veljavnimi oddanimi glasovnicami izvoljen za podpredsednika in Tim Gumilar s 15 veljavnimi 

oddanimi glasovi izbran za predsednika društva KMŠ.   

  

Sklep št. 8: »Skupščina Kluba mariborskih študentov je seznanjena z rezultatom volitev in se z 
njim strinja.« 
ZA  15  Tim Gumilar, Anja Jurše, Ivan Stanojević, Jan Gumilar, Filip Bobek, Nina 

Cigale, Maruša Vindiš, Anja Sovič, Kristina Keber, Endrit Morina, Pika 
Cvikl, Žan Valenčak, Alja Polner, Dolores Duh, Brina Brigadir. 

PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  



 

Ad 9. Sprememba statuta 

 

V čistopisu sta bili spremenjeno 2 stvari.  

Pod točko 3. Je bila doana točka e: Alumni klub. V Alumni klub bodo avtomatsko včlanjeni vsi člani 

častnega razsodišča. Ustvarjen z namen ohranitve stikov.  

Druga točka ki je se spremenil 36. Člen. Prenehanje statusa aktivista. Če aktivist ni prisoten na 4ih 

sestankih kolektiva neopravičeno.  

V kolikor aktivist več kot 3 mesece ni aktiven ni več aktivist.  

 

Ad 21. Potrditev čistopisa Statuta kluba mariborskih študentov 

 

 
Sklep št. 9: »Skupščina Kluba mariborskih potrjuje čistopis statuta kluba mariborskih 
študentov. 
ZA  13  T 
PROTI 0 
VZDRŽANI 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad 22. Razno  

 Pod točko razno ni bilo pripomb.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 21. uri.  

 

Predsednik delovnega 
predsedstva 

 
Tim Gumilar 

Zapisničar, član delovnega 
predsedstva in overitelj 

zapisnika 
Vanessa Žekš 

Član delovnega predsedstva in 
overitelj zapisnika 

 
Jaka Miklavc 

 


