
 

 

 

 

Ljubljana, 6. 3. 2017 

Pozdravljene, klubovke in klubovci!  

Po lanski uspešni Urgentni Škisovi akademiji in interesu, ki ste ga izrazili pri analizi potreb 

izobraževanj na regijskih sejah, Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS tudi letos pripravlja 

izobraževalno popoldne z Urgentno Škisovo akademijo.  

Osrednji namen izobraževalnega popoldneva je, da se podrobno spoznate s temami in procesi, ki 

so se v preteklosti izkazali za težavne, vodje delavnic pa bodo na voljo za vsa vprašanja, ki se vam 

porajajo v zvezi z opravljanjem Kriterija kakovosti delovanja klubov in letnim poročanjem 

Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), zato bodo teme delavnic namenjene prav temu.  

Urgentna Škisova akademija bo potekala v ponedeljek, 20. marca 2017, na Fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo v Ljubljani (Večna pot 113, Ljubljana: goo.gl/mDr9wr) 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 predavanji - pri prijavi pazite, da ne izberete dveh delavnic, 

ki potekata v istem času. 

PRIJAVE: 

Prijavite se lahko preko povezave: goo.gl/Qgguhm.  

Prijave so odprte do petka, 17. marca 2017; po tem datumu se vaša prijava ne bo upoštevala. Če se 

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

predvidena sankcija 20 € na udeleženca.  

 

goo.gl/Qgguhm
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URNIK:  

TERMIN/IZOBRAŽEVANJE  

15.00 – 16.00 

Pravna podlaga za delovanje 

študentskih klubov 

(Matej Šavs) 

Pridobitna dejavnost na 

študentskih klubih 

(Rok Primožič) 

16.00 – 17.30 
Namenska raba sredstev 

(Janž Krofel, Žiga Zore) 

17.30 – 18.00 ODMOR ZA KAVO 

18.00 – 19.30 
Kriterij kakovosti delovanja klubov za leto 2017  

(Iris Ambrož, Simon Šoln) 

 

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

pri uspešnemu delovanju. Čeprav tokratna izobraževanja ne bodo potekala na klasičen delavniški 

način, ki ste ga vajeni, vam priporočamo, da ste na izobraževanjih aktivni, sodelujete, delite svoja 

znanja z drugimi udeleženci, saj se boste na ta način naučili še več. Izvajalci delavnic so aktivisti 

Zveze ŠKIS, ki se aktivno ukvarjajo s tematikami, ki jih bodo predstavljali, zato izkoristite 

priložnost za vsa vprašanja in dileme, ki se vam porajajo. Vsi vam bodo za vprašanja na voljo tudi 

po delavnicah, da lahko stopite do njih in še podrobneje predebatirate področja, ki vas zanimajo.  

  



 

Izobraževanja, ki so vam na voljo:  

 

1. Predavanje Pravna podlaga za delovanje študentskih klubov (15.00 – 16.00) 

 

Udeleženci se boste na predavanju seznanili s Študentsko ustavo Slovenije in pravilnikom, ki določa 

namensko in gospodarno rabo sredstev organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije. 

Predstavljen bodo tudi  ključne točke Zakona o društvih, ki zadevajo statute študentskih klubov.  

 

Delavnico izvaja Matej Šavs, predsednik Študentskega kluba Kranj in član Predsedstva Študentske 

organizacije Slovenije s strani Sveta ŠOLS.  

 

2. Predavanje Pridobitna dejavnost na študentskih klubih (15.00 – 16.00) 

 

Študentski klubi se zlasti pri večjih projektih velikokrat poslužujejo lastnega gostinstva, ki sodi med 

pridobitne dejavnosti. Na predavanju se boste seznanili z osnovami davka na dobiček, predstavljen 

bo postopek izračuna davka ter določila vstopnega in izstopnega davka.  

 

Delavnico izvaja Rok Primožič, generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije in nekdanji 

predsednik Kluba škofjeloških študentov.  

 

3. Delavnica Namenska raba sredstev (16.00 – 17.30) 

 

Vse organizacijske oblike, ki sodijo pod okrilje Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), morajo do 

15. aprila na ŠOS posredovati poročilo o namenski rabi sredstev v preteklem koledarskem letu. V 

lanskem letu je nadzorna komisija ŠOS pripravila spremenjene obrazce, ki bodo predstavljeni na 

delavnici. Predstavljeni bodo tudi elementi, ki se naj vključijo v poročilo ter izpolnjevanje projektne 

dokumentacije na študentskih klubih.  

 

Delavnico izvajata Janž Krofel, nekdanji predsednik Šaleškega študentskega kluba in član nadzorne 

komije ŠOS ter Žiga Zore, predsednik Študentskega kluba Kamnik in član nadzorne komisije ŠOS.  

 

 

 

 

 



 

4. Delavnica Kriteriji kakovosti delovanja klubov za leto 2017 (18.00 – 19.30) 

 

Spremembe Kriterija kakovosti delovanja klubov (bivši Pridnostni sklad, v nadaljevanju KKDK) s 

seboj vsako leto prinesejo različne novosti. Na delavnici bo predstavljeno, katere so novosti za 

koledarsko leto 2017 in kako čim bolje opraviti posamezne kriterije, ki spadajo v KKDK. Na delavnici 

bodo predstavljene tudi posamezne obveznosti, ki jih imate študentski klubi tako do Zveze ŠKIS kot 

do ŠOS-a.  

 

Delavnico izvajata Iris Ambrož, članica Varnostnega sveta Zveze ŠKIS ter Simon Šoln, predsednik 

Varnostnega sveta in podpredsednik Zveze ŠKIS.  

 

Se vidimo na akademiji!  

 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS 

izobrazevanje@skis-zveza.si  
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