Ljubljana, 4. 3. 2019
Pozdravljeni, klubovke in klubovci!
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS v sodelovanju z Varnostnim svetom Zveze ŠKIS in člani
Nadzorne komisije ŠOS s strani Sveta ŠOLS pred aprilskimi pregledi delovanja študentskih klubov v
preteklem letu 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 sredo, 20. marca 2019, na Srednji gradbeni, geodetski
in okoljevarstveni šoli v Ljubljani (SGGOŠ; Dunajska cesta 102) in je za aktiviste študentskih klubov
brezplačna.
Mesta za prijavo bodo odprta do zapolnitve mest in najkasneje do nedelje, 17. marca 2019, 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 obeh delavnic.
PRIJAVE:
Prijavite se lahko preko povezave:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjY_Z3IT5Hyt0BeaGvOkdxvpPTDohaCBIp0W5xBq
Ose0G6g/viewform?usp=sf_link.
Prijave so odprte do nedelje, 17. marca 2019 (20.00); po tem datumu se vaša prijava ne bo
upoštevala. V primeru, da se bodo mesta na delavnici zapolnila pred omenjenim datumom, si
Odbor za izobraževanje pridržuje pravico do prehodnega zaprtja prijav, o čemer bo študentske
klube obvestil preko maila; v primeru premajhnega števila prijav na katero izmed delavnic si
pridržujemo pravico do odpovedi delavnice.
Odjave so mogoče do 17. marca 2018 preko maila izobrazevanje@skis-zveza.si.

Če se delavnice ne boste udeležili in tega ne boste sporočili na izobrazevanje@skis-zveza.si, je
predvidena sankcija 20 € na udeleženca, ki jo boste klubi poravnali preko dotacijske pogodbe.
URNIK1:
URA

DELAVNICA
NAMENSKA IN GOSPODARNA RABA SREDSTEV – LETNO

16.00 – 18.00

POROČANJE ŠOS
(Natalija Vidic, Tina Šoln)

18.00 – 18.15
18.15 – 20.15

ODMOR ZA KAVO
KRITERIJI KAKOVOSTI DELOVANJA KLUBOV ZA LETO 2019
(Tina Šoln, Amanda Teršar)

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.

Zveza ŠKIS si pridržuje pravico do sprememb v urniku in sprememb izvajalcev delavnic. O morebitnih
spremembah bo vodja projekta študentske klube obvestila preko maila.
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Izobraževanja, ki so vam na voljo:

1.

Delavnica Namenska in gospodarna raba sredstev – letno poročanje ŠOS (16.00 – 18.00)

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. Na
delavnici bo predstavljen Pravilnik o namenski in gospodarni rabi sredstev, najpogostejše napake,
ki se pojavljajo pri poročanju ŠOS in nasveti za pripravo poročila. Po delavnici bosta izvajalki na voljo
tudi za individualna vprašanja.
Delavnico izvajata Natalija Vidic, podpredsednica Zveze ŠKIS in predsednica Varnostnega sveta
Zveze ŠKIS ter članica Nadzorne komisije ŠOS ter Tina Šoln, članica Varnostnega sveta Zveze ŠKIS
– vodja Dolenjske regije in predsednica Kluba posavskih študentov.
2. Delavnica Kriteriji kakovosti delovanja klubov za leto 2019 (18.15 – 20.15)
Spremembe Kriterija kakovosti delovanja klubov (bivši Pridnostni sklad, v nadaljevanju KKDK) s
seboj vsako leto prinesejo različne novosti. Izvajalki bosta predstavili KKDK za leto 2018, kjer bosta
predstavile napake, ki se pojavljajo v izpolnjevanju kriterija in udeležencem podali napotke pred
pregledom v aprilu. Na delavnici bodo predstavljene tudi novosti za koledarsko leto 2019 in kako
čim bolje opraviti posamezne kriterije, ki spadajo v KKDK.
Delavnico izvajata Tina Šoln, članica Varnostnega sveta Zveze ŠKIS - vodja Dolenjske regije in
predsednica Kluba posavskih študentov ter Amanda Teršar, članica Varnostnega sveta Zveze ŠKIS
– vodja Osrednje regije in aktivistka Kluba vrhniških študentov.

Se vidimo na akademiji! 
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS,
izobrazevanje@skis-zveza.si

