
 
 

Datum: 20.10.2018 
Začetek seje: 19.30 
Konec seje: 21.00 

 
 
 
ZAPISNIK REDNE SEJE OBČNEGA ZBORA KLUBA TOLMINSKIH ŠTUDENTOV 
 
 (potekala je v Galeriji SDK, Trg Maršala Tita 11, v Tolminu) 
 

Prisotni člani KTŠ, študenti:  
Gašper Sovdat 
Lara Batistuta 
Sebastjan Rejc 
Tevž Gabršček 
Tinkara Rejc 
Domen Fortunat 
Alja Klinkon 
Gregor Šorli 
Melita Koren 
Romina Gerbec 
Anja Zalašček 
Jernej Šorli 
Matic Uršič 
Mojca Dobravec 
Julija Sovdat 
 
Prisotni člani KTŠ, dijaki: 
Lara Zuza 

Ostali prisotni: 
Jernej Cvek 
Anja Šturm 

PRILOGE 
1. poročilo predsednika Izvršnega odbora KTŠ o delovanju Kluba tolminskih študentov 
v letu 2017/2018 
2. poročilo blagajnika KTŠ za leto 2017/2018 
3. poročilo predsednika Nadzornega odbora KTŠ za leto 2017/2018 
4. poročilo predsednika Disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018 



Gašper Sovdat, predsednik Izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov v študijskem 
letu 2017/2018 je pozdravil prisotne in preveril sklepčnost. Po 55. členu Temeljnega 
akta KTŠ je pogoj za sklepčnost prisotnost več kot tretjine članov KTŠ. Ker je bila 
pristona manj kot tretjina članov občni zbor ni bil skepčen, zato se je začetek občnega 
zbora preložil za 30 minut. Občni zbor se je pričel ob 19:30, prisotnih je bilo 16 članov 
KTŠ.  

 

AD1. Imenovanje delovnega predsedstva 

Gašper Sovdat je predlagal člane delovnega predsedstva v naslednji sestavi; za 

predsednika delovnega predsedstva Jerneja Cveka, za zapisnikarico Anjo Šturm, 2 

overoviteljici zapisnika: Anjo Zalašček in Laro Zuza. 

 

Glasovanje: Gašper Sovdat je predlagal člane delovnega predsedstva v naslednji 

sestavi; za predsednika delovnega predsedstva Jerneja Cveka, za zapisnikarico Anjo  

Šturm, 2 overoviteljici zapisnika: Anjo Zalašček in Laro Zuza. 

 
ZA:  16  PROTI:  0   VZDRŽANI: 0  
 

SKLEP 1:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje naslednjo sestavo delovnega 

predsedstva: Predsednik delovnega predsedstva: Jernej Cvek, Zapisnikarica: Anja 

Šturm, Overoviteljici zapisnika: Anja Zalašček in Lara Zuza 

 

 

AD2. Potrditev dnevnega reda 

Jernej Cvek je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Imenovanje delovnega predsedstva 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 30.10. 2017 

4. Dopolnitev statuta KTŠ 

5. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018 

6. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2017/2018 

7. Poročilo predsednika nadzornega odbora KTŠ za leto 2017/2018 

8. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018 

9. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ-ja, kandidatov za svetnika v Svet 
Študentskih organizacij lokalnih skupnosti  

10. Volitve v organe KTŠ-ja, svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti  

11. Razno 

 



Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o potrditvi predlaganega dnevnega 
reda. 
 
ZA:    16  PROTI:  0   VZDRŽANI: 0  
 

SKLEP 2:  

»Občni zbor Kluba tolminskih študentov potrjuje sledeč dnevni red redne seje 

občnega zbora KTŠ.« 

Dnevni red: 

1. Imenovanje delovnega predsedstva 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 30.10.2017 

4. Dopolnitev statuta KTŠ 

5. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018 

6. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2017/2018 

7. Poročilo predsednika nadzornega odbora KTŠ za leto 2017/2018 

8. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018 

9. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ-ja, kandidatov za svetnika v Svet 
Študentskih organizacij lokalnih skupnosti  

10. Volitve v organe KTŠ-ja, svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti  

11. Razno 

 

 

AD3. Potrditev zapisnika redne seje Občnega zbora KTŠ z dne 30.10.2017 

 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o potrditvi zapisnika redne seje 
Občnega zbora KTŠ z dne 30.10.2017. 
 
ZA:  16   PROTI:  0   VZDRŽANI: 0  
 

SKLEP 3:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje zapisnik Redne seje občnega 

zbora KTŠ z dne 30.10.2017.« 

 

 

AD4. Dopolnitev statuta KTŠ  

 

Gašper Sovdat je predstavil spremembo statuta KTŠ. In sicer, dopolnitev 96. Člena, s 

5. točko:  



(5) Mentor dijaške sekcije je podpredsednik Kluba tolminskih študentov. Skrbi za 

delovanje dijaške sekcije in zagovarja njihove interese na sejah IO. 

 

Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o dopolnitvi statuta Kluba tolminskih 
študentov s točko 5., v 96. členu, ki pravi »Mentor dijaške sekcije je podpredsednik 
Kluba tolminskih študentov. Skrbi za delovanje dijaške sekcije in zagovarja njihove 
interese na sejah IO.«. 
 
ZA:  16   PROTI:  0   VZDRŽANI: 0  
 

SKLEP 4:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje dopolnitev statuta Kluba 

tolminskih študentov s točko 5., v 96. členu, ki pravi ''Mentor dijaške sekcije je 

podpredsednik Kluba tolminskih študentov. Skrbi za delovanje dijaške sekcije in 

zagovarja njihove interese na sejah IO.''.« 

 

 

AD5. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018 

Gašper Sovdat , predsednik IO-ja v letu 2017/2018, je predstavil poročilo o delovanju 
KTŠ v letu 2017/2018. Poročilo predsednika IO KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018 
je v prilogi 1. Gašper Sovdat je predstavil vse dogodke, ki so se odvijali v preteklem 
letu. Izpostavil je potrebo po večji osredotočenosti na finance. Pohvalil je sodelovanju 
s podjetji v okviru projekta Soča Valley.  Poleg tega je pohvalil celotno ekipo ter dodal, 
da smo letos ponovno organizirali veliko raznovrstnih dogodkov, s katerimi smo 
popestrili dogajanje v Tolminu. Tropikano je izpostavil kot enega večjih in bolj 
pomembnih projektov. Izpostavi tudi možnost prodaje Tropikane ter posledice le te.  
Izrazi tudi potrebo po tem, da se program projektov osveži in prenovi. 
 
Gašper je nato predstavil tudi projekte preteklega leta: 
1. Sotoček  
2. Prijave na Ljubljanski maraton  
3. Aktivni vikend  
4. Brucovanje  
5. Regijski vikend  
6. Tropikana - Jukebox  
7. Infobomba  
8. Stojnica AIDS  
9. Božiček za en dan  
10. Tropikana - Neon Fever  
11. Analog Flow x Pulverz  
12. Preboj soške fronte  
13. Potopisna čajanka  
14. Dom upokojencev  
15. Tropikana: Call of the underground  
16. Tropikana: Odprava zelenega zmaja  



17. KTŠ večerja  
18. Istrski maraton - prijave  
19. Miganje s KTŠjem 
20. Smučarski izlet 
21. Hearthstone&Tarok turnir 
22. Poizpitni žur - ŠitiHiti 
23. Delavnica "Po izkušnje v tujino" 
24. Teambuilding 
25. Analog Flow 
26. Tropikana: velikonočni 
27. La noche de cuba 
28. Tropikana: D'Šups 
29. Swing večer 
30. Subvencija Kanin 
31. Prvomajanje 
32. Škisova tržnica 
33. Soča outdoor festival - prijavnine 
34. Ktš JOGA 
35. Športni 3P 
36. Sotoček 
37. Praznik luči in frike 
 
Povedal je, da smo v preteklem letu organizirali 37 dogodkov, nekaj manj kot prejšnje 
leto. 
 
Nato je spregovoril tudi Jernej Cvek. Izpostavil je 10. Obletnico dogodka Sotoček. 
Izjavi, da se išče novi vodja/organizator dogodka. Izrazi svoje mnenje o dobrem 
delovanju kluba KTŠ in spodbudi nove člane naj pogumno sodelujejo pri novih 
projektih. 
 
Z izjavo Jerneja Cveka se strinja tudi Romina Gerbec. Poudari potrebo po tem, da 
aktivni člani izrazijo svoje želje glede organizacije dogodkov in se posvetijo organizaciji 
dogodkov, za katere so zainteresirani. 
 
Gašper doda, da se je delovanje kluba v zadnjih letih močno izboljšajo, povečali so se 
tudi prihodki kluba. Potrebno pa je odgovornost prepustiti mlajšim generacijam, ki 
morajo uspešno delovanje peljati naprej. 
 
Gašper Sovdat in Jernej Cvek poudarita potrebo po kvaliteni izvedbi dogodkov in 
splošnemu kvalitetnemu vodenju kluba KTŠ. 
 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o potrditvi poročila predsednika 
izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018. 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 
 



SKLEP 5:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje poročilo predsednice izvršnega 

odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018.«  

 

 

AD6. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2017/2018 

Jernej Cvek je povabil Domna Fortunata, da predstavi finančno poročilo za leto 
2017/2018. 
Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2017 je v prilogi 2. Domen je predstavil prihodke in 
odhodke v preteklem letu. Poudaril je projekte, za katere je KTŠ porabil največ denarja 
ter opomnil, da se moramo še naprej truditi čim bolj racionalizirati te stroške ter še 
naprej preudarno ravnati z denarjem, saj se nam bodo najverjetneje sredstva iz leta v 
leto zmanjševala. Projekte je razvrstil na drugačne sektorje kot so bili razvrščeni 
prejšnje leto.   
Finančno je bil naš največji projekt Prvomajanje, prinesel je tudi največji minus klubu.  
Največji plus pa je naredil dogodek Šiti Hiti. 
Posebej je predstavil finančno poročilo Tropikane. Izpostavi večje stroške delovanja 
kluba Tropikane. Potrebno je najti rešitve, ki bi zmanjšale previsoke stroške. Jernej 
Cvek kot rešitev vidi pomoč občine Tolmin. Izpostavi, da je KTŠ edina organizacija v 
Tolminu, ki skrbi za udejstvovanje študentov v Tolminu.  
Domen izpostavi še potrebo po prenovi Tropikane (menjava tal).  
Možnost zmanjšanja stroškov bi lahko bila menjava dobavitelja pijače.  
Romina Gerbec izpostavi visok nivo delovanja kluba in dobro delovanje članov kluba.  
 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagala glasovanje o potrditvi finančnega poročila 
blagajnika KTŠ za leto 2017/2018. 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 6:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje finančno poročilo blagajnika KTŠ 

za leto 2017/2018.«  

 

 

AD7. Poročilo predsednika nadzorne komisije KTŠ za leto 2017/2018 

Jernej Cvek je povabil Anjo Šturm, da v imenu predstavnikov nadzorne komisije v letu 
2017/2018, predstavi njihovo poročilo o delu nadzorne komisije KTŠ za leto 
2017/2018. 
Nadzorna komisija se je v preteklem letu sestala trikrat, pregledali so delovanje kluba, 
niso pa ugotovili nobenih nepravilnosti. Poročilo nadzorne komisije KTŠ o delu 
nadzorne komisije KTŠ za leto 2017/2018 je v prilogi 3. 
 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o potrditvi poročila nadzorne komisije 
KTŠ o delu nadzorne komisije KTŠ za leto 2017/2018. 



 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 7:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje poročilo nadzorne komisije KTŠ o 

delu nadzorne komisije KTŠ za leto 2017/2018.«  

 

 

AD8. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018 

Jernej Cvek je povabil Sebastjana Rejca, da predstavi njihovo poročilo o delu 
disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018. 
Nadzorna komisija disciplinski komisiji v preteklem letu ni posredovala nobenih 
nepravilnosti v delovanju kluba, zato niso izvedli nobenih disciplinskih ukrepov. Zbrali 
so se dvakrat. 
 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o potrditvi poročila disciplinske 
komisije KTŠ o delu disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018. 
 
ZA:  16  PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 8:  

»Občni zbora Kluba tolminskih študentov potrjuje poročilo disciplinske komisije KTŠ 

o delu disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018.«  

 

 

AD9. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ in kandidatov za svetnika v Svet 

Študentskih organizacij lokalnih skupnosti  

 
Lara Batistuta je izpostavila, da bo leta 2019 klub praznoval že 50 let obstoja. V svojem 
mandatu se bo zavzemala za čimbolj kvaliteten in raznovrsten program. Izrazila je željo 
po svežih idejah in novih projektih. Pomembno se ji zdi, da se KTŠ aktivno ukvarja tudi 
s študentskimi problematikami v Posočju. Zavzema se tudi za čimbolj pestro 
koncertno-zabavno dogajanje v zimskem času, saj je Tropikana trenutno edini tovrstni 
prostor v Posočju.  
 
Jernej Cvek je predlagal naslednje kandidate za organe KTŠ: 
 
Izvršni odbor KTŠ za leto 2017/2018: 
Predsednik izvršnega odbora: Lara Batistuta 
Blagajnik: Domen Fortunat 
Ostali člani: 
Gašper Sovdat 
Tinkara Rejc 
Gregor Šorli 
Matic Uršič 



Alja Klinkon 
 
Nadzorna komisija KTŠ za leto 2017/2018: 
Nejc Perše  
Tevž Gabršček 
Sebastjan Rejc 
 
Disciplinska komisija KTŠ za leto 2017/2018: 
Urša Leban 
Melita Koren 
Romina Gerbec 
 
Svetnik v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti: Julija Sovdat 
 
Svetnik v Zvezo ŠKIS: Julija Sovdat 
 
 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o predlogu, da so vsi prisotni člani KTŠ 
na redni seji občnega zbora KTŠ seznanjeni s kandidati za organe KTŠ v sledeči sestavi: 
 
Izvršni odbor KTŠ za leto 2017/2018: 
Predsednik izvršnega odbora: Gašper Sovdat 
Blagajnik: Domen Fortunat 
Ostali člani: 
Gašper Sovdat 
Tinkara Rejc 
Gregor Šorli 
Matic Uršič 
Alja Klinkon 
 
Nadzorna komisija KTŠ za leto 2017/2018: 
Nejc Perše  
Tevž Gabršček 
Sebastjan Rejc 
 
Disciplinska komisija KTŠ za leto 2017/2018: 
Urša Leban 
Melita Koren 
Romina Gerbec 
 
Svetnik v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti: Julija Sovdat 
 
Svetnik v Zvezo ŠKIS: Julija Sovdat 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 9:  



»Občni zbora Kluba tolminskih študentov se seznanja s kandidati za organe KTŠ in 

svetnika za Svet ŠOLS ter svetnika za Svet Zveze ŠKIS.« 

 

 

AD10. Volitve v organe KTŠ-ja in svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih 

skupnosti 

Jernej Cvek je predstavil način glasovanja, pripravil volilno skrinjico in odprl volitve. 
Pred tem je povedal še, da volitve potekajo 15 minut. Vsak član KTŠ se mora pred 
oddajo glasu identificirati z osebnim dokumentom, potem lahko izpolni glasovnice in 
jih odda v volilno skrinjico.  
 
Glasovanje: Jernej Cvek je predlagal glasovanje o predlogu, da so vsi prisotni člani KTŠ 
seznanjeni s potekom volitev v organe KTŠ. 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 10:  

»Občni zbor Kluba tolminskih študentov se seznanja s potekom volitev v organe 

KTŠ.«  

 
Po petnajstih minutah je Jernej Cvek razglasil konec volitev. Ko je volilna komisija 
preštela vse glasove, je Jernej Cvek razglasil rezultate volitev. Volilna komisija je na 
podlagi seznama volivcev v volilnem imeniku ugotovila, da je bilo za sklope IO in 
predsednik, nadzorna in disciplinska komisija oddanih 16 glasovnic. Za sklop svetnik 
ŠOLS je bilo oddanih 16 glasovnic, za sklop svetnik ŠKIS pa je bilo oddanih 12 glasovnic. 
Rezultati volitev so sledeči: 
 
Izvršni odbor KTŠ za leto 2017/2018: 
Predsednik izvršnega odbora: Lara Batistuta 
Ostali člani: 
Gašper Sovdat 
Tinkara Rejc 
Gregor Šorli 
Matic Uršič 
Alja Klinkon 
 
Nadzorna komisija KTŠ za leto 2017/2018: 
Nejc Perše  
Tevž Gabršček 
Sebastjan Rejc 
 
Disciplinska komisija KTŠ za leto 2017/2018: 
Urša Leban 
Melita Koren 
Romina Gerbec 



 
Svetnik v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti: Julija Sovdat 
 
Svetnik v Zvezo ŠKIS: Julija Sovdat 
 
Glasovanje: Jernej Cvek je dal na glasovanje predlog, da se Občni zbor KTŠ seznanja z 
izidom volitev za funkcijo predsednika KTŠ, člane IO KTŠ, člane Nadzorne komisije KTŠ, 
Člane Disciplinske komisije KTŠ, svetnika KTŠ v Svet ŠOLS ter svetnika v Svet Zveze ŠKIS 
naslednje mandatno obdobje 2017/18. 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 11:  

»Občni zbor Kluba tolminskih študentov se seznanja z izidom volitev za predsednika 
KTŠ. Izvoljena je bila Lara Batistuta. « 
 
ZA:  16  PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 
 

SKLEP 12:  

»Občni zbor Kluba tolminskih študentov se seznanja z izidom volitev za člane 
Izvršnega odbora KTŠ. Izvoljeni so bili , Lara Batistuta Gašper Sovdat, Domen 
Fortunat, Alja Klinkon, Tinkara Rejc, Gregor Šorli in Matic Uršič. « 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 
 

SKLEP 13:  

»Občni zbor Kluba tolminskih študentov se seznanja z izidom volitev za svetnika 
Sveta ŠOLS. Izvoljena je bila Julija Sovdat. « 
 
ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  0 
 

SKLEP 14:  

»Občni zbor Kluba tolminskih študentov se seznanja z izidom volitev za svetnika 
Sveta Zveze ŠKIS. Izvoljena je bila Julija Sovdat. « 
 

ZA:  16   PROTI: 0   VZDRŽANI:  2 

AD11.  Razno 

Jernej Cvek se je po zaključenem postopku in uradni razglasitvi rezultatov zahvalil 
vsem prisotnim in čestital novi ekipi za mandatno obdobje 2017/18. 
Lara Batistuta izpostavi potrebo po pospešenem včlanjevanju študentov. Za konec je 
Jernej Cvek vse prisotne povabil na neformalno druženje, ki je sledilo občnemu zboru. 
 
 



Overovitelj zapisnika: 
 
Lara Zuza 
 
Anja Zalašček 
 

Zapisnik zapisala: 
 
Anja Šturm 
 

 
 


