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     Ljubljana, 7. marec 2016 

Pozdravljeni klubovke in klubovci, 

hitro se približuje datum, ko boste morali študentski klubi oddati vso potrebno letno 

dokumentacijo Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS). V želji, da bi celoten postopek 

izpolnjevanja in oddaje dokumentacije za študentske klube minil brez večjih težav, Zveza ŠKIS v ta 

namen organizira izobraževalno popoldne z Urgentno Škisovo akademijo.  

Osrednji namen izobraževalnega popoldneva je predstaviti teme in procese, za katere se je 

izkazalo, da so za študentske klube težavni, ter študentskim klubom odgovoriti na vsa vprašanja in 

tako zmanjšati število nejasnosti v povezavi z oddajanjem letne dokumentacije na Študentsko 

organizacijo Slovenije, čemur bodo prilagojene tudi vsebine predavanj in delavnic. 

 

Urgentna Škisova akademija bo potekala v sredo, 30. marca 2016, na Fakulteti za družbene vede v 

Ljubljani (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana: http://bit.ly/1RGM2x2) in je za aktiviste študentskih 

klubov brezplačna.  

 

Mesta za prijavo bodo odprta do zapolnitve mest, zato vam priporočamo, da se prijavite čim prej. 

Število prijav na študentski klub ni omejeno; v primeru prevelikega števila prijav pa bodo klubi 

naprošeni, da med svojimi aktivisti omejijo število udeležencev. S prijavo se zavežete tudi k temu, 

da boste spoštovali urnik in na delavnice prišli pravočasno.  

Udeležite se lahko več delavnic ali predavanj (pazite, da ne potekajo vzporedno), ne nujno vseh 

ponujenih, vendar vas prosimo, da se izbranih delavnic res udeležite in da se jih udeležite v celoti. 

Kot lahko vidite v urniku, bosta v enem terminu vzporedno potekali dve delavnici - pri prijavi 

pazite, da ne izberete dveh delavnic, ki potekata v istem času.  
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Prijavite se lahko na naslednji povezavi http://bit.ly/1TbnXls.  

Rok za prijavo je petek, 25. marec 2016; po tem datumu se vaša prijava ne upošteva. Če se 

delavnice ne boste udeležili in tega ne boste sporočili na izobrazevanje@skis-zveza.si, je 

predvidena sankcije 20 € na udeleženca.  

Urnik: 

 

Termin/izobraževanje   

14.00-15.00  

Predavanje Osnove računovodstva 

(Matej Šavs) 

 

 

/ 

 

15.00-17.00  

Delavnica Pregled pravilnika in 

obrazca Namenska in gospodarna 

poraba sredstev (Žiga Zore, Andraž 

Šiler) 

 

 

Delavnica Birokracija 

in  administracija na študentskih 

klubih (Simon Šoln, Špela Oset) 

17.00-18.00  

Delavnica Pravna podlaga in nadzor 

nad sredstvi zavodov in v izplačilu 

dotacijskih pogodb (Matej Jemec, 

Andraž Šiler) 

 

Možnost za prosta vprašanja 

študentskih klubov predsednici 

Zveze ŠKIS, predsedniku 

Varnostnega sveta Zveze ŠKIS, 

predstavnikom nadzorne komisije 

ŠOS, trenerjem in ostalim 

strokovnim sodelavcem na 

projektu. 

 

 

Namen Škisovih izobraževanj je študentskim klubom posredovati znanja, ki vam bodo pomagala 

pri uspešnemu delovanju. S tem namenom smo se poslužili delavniškega načina neformalnega 

izobraževanja z usposobljenimi trenerji in aktivisti Zveze ŠKIS, ki vam bodo omogočili, da obnovite 

in delite svoje znanja ter se naučite kaj novega. Naj poudarimo, da je to, koliko boste odnesli od 
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teh izobraževanj, odvisno predvsem od vas. Bodite aktivni, sodelujte, delite svoje znanje z drugimi 

in se tako naučite še več. 

Izobraževanja, ki so na voljo: 

1. Predavanje Osnove računovodstva (14.00-15.00): 

Udeleženci boste na predavanju seznanjeni z osnovami računovodstva in s temeljnimi obrazci, ki 

jih sodelovanje blagajnika in računovodje predvideva. Izpostavljeno bo, kaj so naloge 

računovodstva in kaj študentskega kluba z namenom, da se v nadaljnje odpravijo komunikacijski 

šumi v finančnem sodelovanju. 

Predavanje izvaja trener Matej Šavs, predsednik Kluba študentov Kranj in vodja Gorenjske regije. 

2. Delavnica Pregled pravilnika in obrazca Namenska in gospodarna poraba sredstev (15.00-

17.00): 

Na delavnici boste skupaj s trenerjema pregledali pravilnik in obrazec Namenske in gospodarne 

porabe sredstev ter najpogostejše napake, ki se pri izpolnjevanju tega pojavljajo. Osrednji fokus 

delavnice bodo vse problematike, ki se dotikajo namenske in gospodarne rabe sredstev in oddaje 

obrazcev v aprilu 2016, da bo ta za študentske klube čim lažja. 

 

Delavnico izvajata Žiga Zore, predsednik Študentskega kluba Kamnik in član nadzorne komisije 

ŠOS ter Andraž Šiler, nekdanji predsednik nadzorne komisije Zveze ŠKIS ter član Predsedstva ŠOS. 

 

3. Delavnica Birokracija in administracija na študentskih klubih (15.00-17.00): 

Delavnica bo predstavila učinkovito vodenje administracije na študentskih klubih in koristi 

dobrega upravljanje z birokracijo na študentskih klubih. Trenerja bosta predstavila dokumentacijo, 

ki jo mora študentski klub izpolnjevati in kako se jo pravilno izpolnjuje. Na delavnici ne bo 

manjkalo tudi predstavitve dobrih praks ustreznih pravilnikov, dotacijskih pogodb, izplačevanje 

honorarjev in potnih stroškov, shranjevanje dokumentov …  

 

Delavnico izvajata Špela Oset, predsednica Zveze ŠKIS in Simon Šoln, predsednik Varnostnega 

sveta Zveze ŠKIS in podpredsednik Zveze ŠKIS. 

 

4. Predavanje Pravna podlaga in nadzor nad sredstvi zavodov in v izplačilu dotacijskih 

pogodb (17.00-18.00): 



  

Entiteta, ki ima zavod in tja odvaja večje količine denarja, je seveda ob pregledih bolj izpostavljena. 

Nepravilnosti nastanejo, saj nekateri študentski klubi še vedno nimajo urejene celotne pravne 

podlage, ki ureja sodelovanje z zavodom, hkrati pa najbolj moti to, da klubi nimajo urejenega 

sistema nadzora nad sredstvi, ki jih zavodu namenijo ali nad sredstvi, ki gredo iz študentskega 

kluba. Poročila porabe omenjenih sredstev so namreč pri veliki večini študentskih klubov 

nepopolna in bi takšen odtok denarja lahko označili za nenamensko porabo sredstev. Na delavnici 

bo pojasnjena pravna podlaga zavodov in predstavljene dobre prakse nadzora nad sredstvi 

zavodov ter dotacijskih pogodb. 

 

Predavanje izvajata Andraž Šiler, nekdanji predsednik nadzorne komisije Zveze ŠKIS ter član 

Predsedstva ŠOS, in Matej Jemec, diplomirani pravnik in dolgoletni študentski aktivist. 

 

5. Odprto omizje Možnost za prosta vprašanja študentskih klubov (17.00-18.00): 

Na odprto omizje ste lepo vabljeni vsi, ki bi želeli razjasniti katerokoli vprašanje ali rešiti nejasnosti 

glede oddaje obrazca na Študentsko organizacijo Slovenije.  

 

Se vidimo na akademiji! 

 

Odbor za izobraževanje, 

izobrezavenje@skis-zveza.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


