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Zapisnik rednega letnega zbora članov Kluba Ormoških študentov in 

volitve funkcij za leto 2020/2021 
 

(27. december 2020, Ormož – preko spletne aplikacije Zoom) 

 

PRISOTNI: Doroteja Lah, Miha Magdič, Anja Zabavnik, Miha Kolmančič, Melinda Skoliber, 
Staša Trstenjak, Vid Lukman, Urh Lukman, Sara Lah, Monika Belak, Primož Ozmec, Ajda 
Lukman, Maruša Prapotnik, Taja Husel, Klara Branda, Lara Tušek 

OSTALI (prisotni na rednem občnem zboru Klub ormoških študentov brez volilne pravice):  
Nino Kuhar, Blaž Kuhar 
 

 

Predlog dnevnega reda:  

1. Preverjanje prisotnosti in sklepčnosti 

2. Predstavitev in potrditev točk dnevnega reda 

3. Pregled delovanja kluba študijskem letu 2019/2020 

4. Potrjevanje Statuta Kluba ormoških študentov 

5. Potrjevanje Volilnega pravilnika Kluba ormoških študentov  

6. Sprejetje Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju KOŠ 

7. Sprejetje Pravilnika o delovanju Dijaške sekcije KOŠ  

8. Sprejetje Pravilnika o varovanju osebnih podatkov KOŠ 

9. Sprejetje Kataloga informacij javnega značaja KOŠ 

10. Razrešitev starega vodstva. 

11. Predstavitev kandidatov in volitve za razpisane funkcije:  

11.1. Predsednik 

11.2. Podpredsednik 

11.3. 4 člani izvršnega odbora 

11.4. Tajnik 

11.5. Blagajnik 

11.6. 3 člani disciplinske komisije 

11.7. 3 člani nadzorne komisije   

11.8. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS   

12. Razno 



Miha Kolmančič je pozdravil vse zbrane na rednem letnem zboru članov Kluba ormoških 

študentov. Povedal je, da zaradi trenutnih razmer Zbora članov ni bilo možno izvesti v živo, 

zato poteka preko aplikacije Zoom, za izvedbo volitev pa bomo uporabili spletno orodje 

Election runner. Miha Kolmančič je predstavil tudi pravila in podal navodila za uporabo 

aplikacije. 

 

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov potrjuje delovno 

upravni odbor rednega letnega zbora članov Kluba ormoških študentov v sestavi: Miha 

Kolmančič - predsednik, Primož Ozmec - član, Melinda Skoliber - član, Staša Trstenjak  -

zapisnikar, Vid Lukman  in Urh Lukman - overitelja zapisnika.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 1: 

»Člani rednega letnega zbora članov Kluba ormoških študentov potrjujejo delovno 
upravni odbor rednega zbora članov KOŠ v sestavi:  Miha Kolmančič - predsednik, Primož 
Ozmec - član, Melinda Skoliber - član, Staša Trstenjak - zapisnikar, Vid Lukman  in Urh 
Lukman  - overitelja zapisnika.« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/1. Preverjanje prisotnosti in sklepčnosti 

Ugotovitev sklepčnosti: občnega zbora se je udeležilo 16 aktivnih članov Kluba Ormoških 

študentov. 

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 2:  

Zbor članov Kluba ormoških študentov ugotavlja, da je prisotnih zadostno število članov 
kluba z volilno pravico, da je zbor članov sklepčen. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

AD/2: Potrditev točk dnevnega reda 

Miha Kolmančič je predlagal dnevni red rednega letnega zbora članov Kluba ormoških 

študentov. Udeleženci so bili seznanjeni s točkami dnevnega reda.  

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 3:  

Zbor članov Kluba Ormoških študentov se seznanja in strinja z vsemi točkami dnevnega 
reda. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  



AD/3: Pregled delovanja kluba 

Prisotnim na rednem zboru članov je bilo predstavljeno delovanje Kluba Ormoških študentov 

iz projektnega in finančnega vidika. Projektni vidik in finančni vidik je predstavil dosedanji 

predsednik Miha Kolmančič. Predstavljeni so bili vsi projekti, ki jih je Klub ormoških študentov 

izvedel v študijskem letu 2019/2020. Prav tako je bila predstavljeno finančno poslovanje Kluba 

ormoških študentov v študijskem letu 2019/2020.  

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da se zbor članov Kluba ormoških 

študentov seznanja s poročilo delovanja kluba za študijsko leto 2019/2020. 

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 4:  

»Zbor članov Kluba Ormoških študentov se seznanja z delovanjem Kluba Ormoških 
študentov v študijskem letu 2019/2020.« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/4. Potrditev Statuta Kluba ormoških študentov 

Miha Kolmančič je predstavil Statut kluba ormoških študentov. V statutu ni prišlo do nikakršnih 

sprememb.  

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov KOŠ potrdi Statut 

Kluba ormoških študentov. 

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 5:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov potrjuje Statut Kluba ormoških študentov« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/5. Potrditev Volilnega pravilnika Kluba ormoških študentov  

Miha Kolmančič je predstavil Volilni pravilnik Kluba ormoških študentov. Predstavil je potek 

volitev na daljavo in pozval prisotne k resnemu sodelovanju in upoštevanju navodil. Prisotnih 

je bilo 16 volilnih upravičencev. 

 

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov KOŠ potrdi Volilni 

pravilnik Kluba ormoških študentov. 

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 



SKLEP 6:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov potrjuje Volilni pravilnik Kluba ormoških 
študentov« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/6. Potrditev Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju KOŠ 

Miha Kolmančič je predstavil Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju KOŠ. V 

pravilniku ni prišlo do nikakršnih sprememb.  

 

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov KOŠ potrdi Pravilnik 

o finančnem in materialnem poslovanju KOŠ 

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 7:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov potrjuje Pravilnik o finančnem in materialnem 
poslovanju KOŠ« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/7. Potrditev Pravilnika o delovanju Dijaške sekcije KOŠ 

Miha Kolmančič je predstavil Pravilnik o delovanju Dijaške sekcije KOŠ. V pravilniku ni prišlo 

do nikakršnih sprememb.  

 

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov KOŠ potrdi Pravilnik 

o delovanju Dijaške sekcije KOŠ.  

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

 

SKLEP 8:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov potrjuje Pravilnik o delovanju Dijaške sekcije 
KOŠ« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/8. Potrditev Pravilnika o varovanju osebnih podatkov KOŠ 

Miha Kolmančič je predstavil Pravilnik o varovanju osebnih podatkov KOŠ. V pravilniku ni prišlo 

do nikakršnih sprememb.  



Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov KOŠ potrdi Pravilnik 

o varovanju osebnih podatkov KOŠ.  

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 9:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov potrjuje Pravilnik varovanju osebnih podatkov  
KOŠ« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/9. Predstavitev in sprejetje Kataloga informacij javnega značaja Kluba ormoških 

študentov 

Miha Kolmančič je predstavil Katalog informacij javnega značaja Kluba ormoških študentov. 

Predstavil je vsebino celotnega Kataloga informacij javnega značaja. Miha Kolmančič je 

predstavil razlog zakaj je potrebno, da zbor članov Kluba ormoških študentov sprejme Katalog 

informacij javnega značaja.  

Glasovanje: Miha Kolmančič je dal na glasovanje predlog, da zbor članov KOŠ sprejme Katalog 

informacij javnega značaja Kluba ormoških študentov.  

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 10:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov potrjuje Katalog informacij javnega značaja Kluba 
ormoških študentov« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/10. Razrešitev starega vodstva Kluba ormoških študentov 

Glasovanje: Miha Kolmančič ja dal na glasovanje predlog, zbor članov razreši vodstvo Kluba 

ormoških študentov iz študijskega leta 2019/2020.  

ZA:vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 11:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov razrešuje vodstvo Kluba ormoških študentov« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

 



AD/11. Predstavitev in volitve v organe Kluba ormoških študentov 

Volilna komisija Kluba ormoških študentov, v sestavi Taja Husel (predsednica volilne komisije), 

Primož Ozmec in Lara Tušek (člana) je ugotovila, da so bile vse glasovnice oddane pravočasno 

in so bile popolne.  

AD/11.1. Predstavitev kandidata  in volitve za mesto predsednika Kluba ormoških 

študentov.  

Predstavil se je Miha Kolmančič, kandidat za predsednika Kluba ormoških študentov.  

Miha Kolmančič je član Kluba ormoških študentov že 8 let, pred tem pa je aktivno sodeloval v 

Dijaški sekciji KOŠ. Funkcijo predsednika kluba opravlja že 2 leti. 

Miha Kolmančič je povedal, da želi izboljšati komunikacijo med člani in povezanost. V 

naslednjem mandatu mu bo eden od glavnih ciljev, da se poišče ustrezne ljudi, ki bodo 

študentski klub vodili v bodoče, kar se da uspešno. Želi naprej ohraniti dobro delovanje kluba. 

Prav tako si bo prizadeval, da bi se nekatere zadolžitve opravile hitreje ter poskušanje 

vpevljevanja digitalizacije v vse segmente študentskega kluba. 

 

Rezultati glasovanja za predsednika Kluba ormoških študentov:  

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

 

Število volivcev, ki so glasovali: 16 

Število oddanih glasovnic: 16 

Število neveljavnih glasovnic: 0 

Število ZA Miha Kolmančiča: 16 

 

Glasovanje: Predsednica volilne komisije je dal na glasovanje predlog, da se zbor članov Klub 

ormoških študentov seznanja z rezultati volitev na mesto predsednika Kluba ormoških 

študentov, na katerega je bil izvoljen Miha Kolmančič.  

ZA:16 PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 12:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto 
predsednika Kluba ormoških študentov. Za predsednika Kluba Ormoških študentov se 
izvoli Miha Kolmančič , rojen 02.07.1997 na Ptuju, s stalnim prebivališčem Obrež 121, 2277 
Središče ob Dravi. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  



AD/11.2. Predstavitev kandidatke in volitve za mesto podpredsednika Kluba ormoških 

študentov.  

Kot edina kandidatka za podpredsednico ki je bila izbrana po prejšnjem kandidacijskem 

postopku se predstavi Sara Lah. 

 

Sara Lah se predstavi.  

Prizadevala si bo, da bomo kot ekipa boljše sodelovali. Sara je v študentsko delovanja 

vključena že od 1. letnika gimnazije Ormož in je bila vodja številnih izobraževalnih in socialnih 

dogodkov. V tem segmentu si želi, da bi še dodatno napredovali in izvedli čim več tovrstnih 

projektov, s katerimi bi še naprej pomagali ljudem, ki so pomoči potrebni. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

 

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 13:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto 
podpredsednice  Kluba ormoških študentov. Za podpredsednico Kluba Ormoških 
študentov se izvoli Sara Lah, rojena 07.09.1998 na Ptuju, s stalnim prebivališčem na 
Ptujska cesta 2, 2270 Ormož. » 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/11.3. Predstavitev kandidatov in volitve za funkcijo člana v izvršnem odboru Kluba 

ormoških študentov. 

Predsednica volilne komisije pove, da so prejeli štiri kandidature za člana/članico izvršnega 

odbora. Vse prisotne kandidate povabi, da se predstavijo.  

Predstavi se kandidat za mesto v izvršnem odboru Kluba ormoških študentov Urh Lukman. Urh 

je študent zadnjega letnika Pravne fakultete v Ljubljani in se je vrnil po izmenjavi. V preteklosti 

je deloval kot svetnik kluba, zato mu tovrstne stvari niso tuje. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 14:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto članice 
izvršenega odbora Kluba ormoških študentov. Za člana izvršnega odbora Kluba ormoških 



študentov se izvoli Urh Lukman, rojen 16.11.1995 na Ptuju, s stalnim prebivališčem  
Lačaves 11, 2276 Kog.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  

Predstavi se kandidatka za mesto v izvršnem odboru Kluba ormoških študentov, Monika Belak. 

Skrbela bo za dobro delovanje kluba v prihodnje letu, prav tako pa je povedala, da si čim prej 

želi, da bi lahko dogodke začeli organizirati v živo. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

 

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 15:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto članice 
izvršenega odbora Kluba ormoških študentov. Za članico izvršnega odbora Kluba ormoških 
študentov se izvoli Monika Belak, rojena 3.8.1998 v Rakičanu, s stalnim prebivališčem v 
Žerovinci 25c, 2259 Ivanjkovci.« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predstavi se kandidatka za mesto v izvršnem odboru Kluba ormoških študentov Maruša 

Prapotnik. Maruša je študentka 1. letnika magistrskega programa turizma. V njem mandatu si 

želi izboljšati predvsem odnos z lokalnimi društvi, čeprav je bilo sodelovanje do sedaj na visoki 

ravni. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

 

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 16:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
izvršenega odbora Kluba ormoških študentov. Za člana izvršnega odbora Kluba ormoških 
študentov se izvoli Maruša Prapotnik, rojena 31.3.1998 na Ptuju, s stalnim prebivališčem 
v Ulica dr. Ozvalda 12, 2270 Ormož .« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predstavi se kandidat za mesto v izvršnem odboru Kluba ormoških študentov, Miha 

Podplatnik. Na začetku svoje predstavitve je povedal, da je v delovanje kluba vključen že skoraj 



10 leti in da bo to leto njegovo zadnje, zato si tako kot Miha Kolmančič želi tudi on, da najdemo 

primerno ekipo za bodoče delovanje kluba, ki skrbi, za številne dogodke v našem okolišu. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 17:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
izvršenega odbora  Kluba ormoških študentov. Za člana izvršnega odbora Kluba ormoških 
študentov se izvoli Miha Podplatnik, rojen 23.09.1996 na Ptuji, s stalnim prebivališčem v 
Ulica Ksaverja Meška 2, 2270 Ormož.«  

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/11.4. Predstavitev kandidatke in volitve za mesto tajnice Kluba ormoških študentov 

Predsednica volilne komisije pove, da so prejeli eno kandidaturo za mesto tajnice Kluba 

ormoških študentov. Prisotno kandidatko povabi, da se predstavi.  

Kot edina kandidatka za tajnico se predstavi Staša Trstenjak. Staša je mesto tajnice opravljala 

že pretekli 2 leti, tako da je dobro seznanjena z vsemi načeli, ki jih je potrebno upoštevati. 

Prizadevala si bo, da bodo vsi zapisniki pravilno zapisani in da bi čim bolje opravili preverjanje 

na naslednjem KKDK-ju. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 18:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto tajnice 
Kluba ormoških študentov. Za tajnico Kluba Ormoških študentov se izvoli Staša Trstenjak, 
rojena 03.04.1998 na Ptuju, s stalnim naslovom Frankovci 20, 2270 Ormož.«  
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/11.5. Predstavitev kandidatov in volitve za mesto blagajnika Kluba ormoških študentov 

Predsednica volilne komisije pove, da so prejeli eno kandidaturo za mesto blagajničarke Kluba 

ormoških študentov. Prisotno kandidatko povabi, da se predstavi.  

Kot edina kandidatka za blagajničarko Kluba Ormoških študentov se predstavi Anja Zabavnik. 

Anja je ena od članic z najdaljšim stažem v študentskem klubu. Že več let skrbi za finance. Prav 

tako pa se bo v prihodnje trudila za dobro kemijo med člani ekipe. 



Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 19:  

»Občni zbor Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto 
blagajničarke Kluba ormoških študentov. Za blagajničarko Kluba Ormoških študentov se 
izvoli Anja Zabavnik, rojena 22. 2.1995 na Ptuju s stalnim prebivališčem v Skolibrovi ulici 
9, 2270 Ormož« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/11.6. Predstavitve kandidatov in volitve za mesto člana nadzornega sveta..  

Predstavijo se kandidati za člane nadzornega sveta:  

Predsednica volilne komisije pove, da so prejeli tri kandidature za člana/članico nadzornega 

sveta. Vse prisotne kandidate povabi, da se predstavijo.  

Predstavi se kandidatka za mesto člana nadzornega sveta Kluba ormoških študentov Doroteja 

Lah. Je študentka Fakultete za socialno delo in si bo v prihodnje letu prizadevala za čim boljše 

delovanje dijaške sekcije in vključevanje Gimnazije Ormož v naš program. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 20:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
nadzorne komisije Kluba ormoških študentov. Za članico nadzornega sveta Kluba 
Ormoških študentov se izvoli Doroteja Lah, rojena 12.5.1998 na Ptuju s stalnim 
prebivališčem Hardek 40, 2270 Ormož.« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predstavi se kandidat za mesto člana nadzornega sveta Klub ormoških študentov Miha Magdič. 

Miha kot edini prihaja iz občine Sveti Tomaž in bo poskušal ljudi iz njegovega kraja čim bolj 

spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri naših klubskih stvareh. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 



 

SKLEP 21:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto članice 
nadzornega sveta Kluba ormoških študentov. Za članico nadzornega sveta Kluba 
Ormoških študentov se izvoli Miha Magdič, rojen 18.10.1995 na Ptuju, s stalnim 
prebivališčem v Sveti Tomaž 17a, 2258 Sveti Tomaž.« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

Predstavi se kandidat za mesto člana nadzornega sveta Klub ormoških študentov, Vid Lukman. 

Vid je član MRK Ljubljana in študent Fakultete za šport. V študentsko organiziranje je vpet že 

več kot 6 let. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 22:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
nadzornega sveta Kluba ormoških študentov. Za člana nadzornega sveta Kluba Ormoških 
študentov se izvoli Vid Lukman, rojen 2.07.1997 na Ptuju s stalnim prebivališčem v Lačaves 
11, 2276 Kog.« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

AD/11.6. Predstavitev kandidatov in volitve članov disciplinske komisije Klub ormoških 

študentov. 

Predsednica volilne komisije pove, da so prejeli tri kandidature za člana/članico disciplinske 

komisije. Vse prisotne kandidate povabi, da se predstavijo.  

Predstavi se kandidatka za mesto članice disciplinske komisije Klub ormoških študentov Ajda 

Lukman. Ajda je študentka arhitekture in je v študentskem klubu že 4 leto. Upa, da bomo še 

naprej odlično sodelovali kot ekipa. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

 

 

 



SKLEP 23:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
disciplinske komisije Kluba ormoških študentov. Za članico disciplinske komisije Kluba 
Ormoških študentov se izvoli Ajda Lukman, rojena 27.9.2020 na Ptuju s stalnim 
prebivališčem Lačaves 11, 2276 Kog« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predstavi se kandidatka za mesto članice disciplinske komisije Klub ormoških študentov, 

Melinda Skoliber. Bila je vodja številnih športnih dogodkov, hkrati pa se veseli organiziranja 

dogodkov v živo, ko bo to seveda mogoče. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 24:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
disciplinske komisije Kluba ormoških študentov. Za člana disciplinske komisije Kluba 
Ormoških študentov se izvoli Melinda Skoliber, rojena 22.05.1999 na Ptuju s stalnim 
prebivališčem na Ulica Heroja Kerenčiča 15, 2270 Ormož.« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Predstavi se kandidat za mesto člana disciplinske komisije Klub ormoških študentov, Matic 

Bokša. Prihaja iz Mihovec in se bo še naprej trudil za dobro delovanje Kluba ormoških 

študentov. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

ZA: vsi (16) PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 25:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto člana 
disciplinske komisije Kluba ormoških študentov. Za člana disciplinske komisije Kluba 
Ormoških študentov se izvoli Matic Bokša, rojen 31.07.1996 na Ptuju, s stalnim 
prebivališčem v Mihovci 96, 2274 Velika Nedelja.« 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

 



AD/11.8. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS   

Predstavila se je Staša Trstenjak, kandidatka za svetnico v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS.  

Staša Trstenjak je že 4. leto članica Kluba ormoških študentov, prej pa je sodelovala tudi v 

Dijaški sekciji KOŠ. Funkcijo svetnica Kluba ormoških študentov je že opravljala v lanskem letu 

in verjame, da je svoje delo dobro opravljala. Prisotna je bila na vseh sejah in redno obveščala 

člane kluba o aktualnem dogajanju. 

Po štetju glasov s pomočjo programa Election Runner, je volilna komisija ugotovila, da je bilo 

pravilno in veljavno oddanih 16 glasovnic.  

Rezultati glasovanja za svetnika v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS:  

Število volivcev, ki so glasovali: 16 

Število oddanih glasovnic: 16 

Število neveljavnih glasovnic: 0 

Število ZA Stašo Trstenjak: 16 

ZA:16 PROTI: VZDRŽANI: 

 

SKLEP 26:  

»Zbor članov Kluba ormoških študentov se seznanja z rezultati volitev za mesto 
predsednika Kluba ormoških študentov. Za svetnico v Svet Zveze ŠKIS in Svet ŠOLS se izvoli 
Staša Trstenjak, rojena 03.04.1998 na Ptuju, s stalnim prebivališčem Frankovci 20, 2270 
Ormož.« 



Sklep je bil soglasno spr 


