
 
 

 
 

 
Zveza ŠKIS        Datum: 26. avgust 2020 
Parmova 53                       Začetek seje: 18:04 
1000 Ljubljana        Konec seje: 22:21 

 
Zapisnik 27. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS 

 
(potekala je v sejni sobi Zveze ŠKIS, Parmova 53, v Ljubljani) 

 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS ter 2. član predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS:  
Miha Zupančič, Mark Perko, Mark Pralica, Valentina Vegelj Strašek, Nejc Herženjak, Nika Bukovšek, 
Kaja Tržan, Maruša Turnšek, Maša Androjna 
Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS ter 2. član predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS: 
Mia Hočevar, Amanda Teršar 
Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  
Tomaž Starašinič 
Prisotni člani UO operativnega dela Zveze ŠKIS:  
Klara Šušteršič 
Ostali prisotni:  
Marike Grubar 
Priloge:  
- Vabilo na 27. redno sejo GO, 
- Zapisnik 26. redne seje GO, 
- Projektni in finančni načrt S Škisom do čiste Slovenije, 
- Projektni in finančni načrt Druženje Bazena trenerjev Zveze ŠKIS 2020, 
- Projektno in finančno poročilo Zbornik ob 25. obletnici Zveze ŠKIS, 
- Projektni in finančni načrt Brošura: Kako organizirati mladinsko izmenjavo in preživeti, 
- Brošura – koncept, 
- Projektni in finančni načrt ŠKISove igre brez meja in ŠKISov piknik, 
- Projektni in finančni načrt Volilna skupščina Sveta ŠOLS in volilna skupščina Sveta Zveze ŠKIS. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
4. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
5. Poročilo odborov 
6. Odprtje projektov 
7. Poročilo ŠOS 
8. Poročilo predsednika 
9. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 
 
Miha Zupančič je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 27. redne seje Glavnega odbora Zveze 
ŠKIS. V dnevni red se doda točka Zaprtje projektov. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič  je dal na glasovanje predlog, da se potrdi dnevni red 27. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo. 
 

SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje dnevni red 27. redne seje Glavnega odbora Zveze 
ŠKIS s spremembo:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Poročilo VS Zveze ŠKIS 



4. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
5. Poročilo odborov 
6. Odprtje projektov 
7. Zaprtje projektov 
8. Poročilo ŠOS 
9. Poročilo predsednika 
10. Razno.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
  
Sklep je bil sprejet. 
 
AD2. Potrditev zapisnikov  
 
Miha Zupančič je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 26. redne seje 
GO. Pri odboru za izobraževanje se popravi slovnična napaka Vid Pajk na Vid Pajek Arambašić.  

 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 26. redne seje GO Zveze 
ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 26. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
6. korespondenčna seja – pripravi zapisnik.  
 
AD3 Poročilo VS Zveze ŠKIS 
 
Mark Perko je predstavil poročilo VS Zveze ŠKIS. Varnostni svet je delal na KKDK-ju za leto 2020. 
Pripravili so dopolnitve zaradi epidemije korona virusa in digitalizacijo, ki bo študentskim klubom 
omogočala, pošiljanje dokumentacije za leto 2020 v elektronski obliki (PDF). Dokumentacijo bodo lahko 
skenirali, pri čemer je pomembno, da je viden žig in podpis ali pa da dokumentacija vsebuje digitalni 
podpis. Študentske klube bodo na seji Sveta ŠOLS opozorili, da ko je zapisnik narejen, mora biti 
digitalno podpisan pred dopolnitvijo. V primeru, da imajo digitalni podpis, zapisnikov ni potrebno 
ožigosati. V predlogu A so spremenili število projektov v drugih upravnih enotah, kjer bodo omogočili, 
da se bodo za leto 2020 upoštevali tudi dogodki preko virtualnih oblik. Predlog A vsebuje 1. in 2. 
kategorijo, predlog B pa 1. kategorijo. Prav tako so delali na KKDK-ju za leto 2021. V njem so pripravili 
dva predloga A in B. Predlog A vsebuje 3 kategorije.  
V 1. kategoriji so točke, ki so obvezne za študentske klube, ki jih potrebujejo zaradi Zakonov in višjih 
aktov. V 1. kategoriji so spremenili projektno dokumentacijo. Razdelili so jo na projektni načrt in 
projektno poročilo. Ustvarili so novo točko Klubske dokumentacije, v katero so dali vse akte, ki so 
pomembni za klubsko delovanje: Temeljni akt, Finančni pravilnik, Pravilnik o nabavi, Pravilnik o 
varovanju osebnih podatkov ter Katalog in Pravilnik o dostopu javnih informacij. Večina študentskih 
klubov Pravilnika o dostopu javnih informacij še ni sprejela. 
V 2. kategoriji so odstranili publikacijo, število vodji projektov, vključevanje logotipa Zveze ŠKIS in ŠOS. 
Določene kriterije so združili, tako da so dobili nov kriterij in pokritost klubskega delovanja, ki združuje 
tako medije, kot število objav na družbenih omrežjih.  
V 3. kategorijo so dali kriterije, ki za študentski klub niso obvezni. To so: Število projektov v drugih 
upravnih enotah, dodali so regijske seje v primeru, da določen študentski klub zapusti Zvezo ŠKIS, in 
da ta točka zanj ni obvezna.  
Miha Zupančič je predstavil dikcijo točke za izobraževanje. Trenutno je bilo v točki zapisano, da je vse, 
kjer gre za izobraževanje, potrebno poslati osebi, ki je zadolžena za izobraževanje. Pobuda na sestanku 
za KKDK je bila, da se vse glede izobraževanja pošlje predsedniku ŠOLS-a oziroma drugi pooblaščeni 
osebi, ki jo pooblasti predsednik ŠOLS-a. Dikcija se spremeni izključno zaradi tega, ker je težje Vodja 
odbora za izobraževanje napisati v različne dokumente Sveta ŠOLS. V navodilih za študentske klube 



bi se dopisalo, da se vse, kjer gre za izobraževanje, pošilja na elektronski naslov Odbora za 
izobraževanje.  
3. septembra se planira seja Sveta ŠOLS. Seja bi se pričela ob 17h in bi trajala 2 do 3 ure. Glavne točke 
bi bile KKDK 2020 in 2021 ter poročilo delovne skupine za pregled KKDK-ja, ker je potrebno do 5. 
septembra sporočiti za ključ o delitvi sredstev. 
 
Maruša Turnšek se je seji pridružila ob 18:16. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
VS Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom VS Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD4. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
 
Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Prenavlja se spletna stran. 
Imela je sestanek z Mašo Petan glede tipskih pogodb. Maša Petan je pripravila nekaj idej za potencialne 
partnerje. Na spletni strani se bo naredil zavihek ugodnosti za člane, kjer bodo navedeni vse tipske 
pogodbe in partnerji, na voljo bodo tudi navodila za dostop. Rešili so stvari z Atlantic Grupo. Na voljo 
imajo še 10 kart za koriščenje bazena. Karte veljajo do vključno 31. avgusta 2020. Honorarji za 
študentsko delo za Škisovo tržnico so že napisani. Maša Androjna je prosila Miho Zupančiča, da pripravi 
opise Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS za spletno stran. Tipska pogodba z AlfaGym je potekla. Pogodba je 
bila sklenjena s Škisovo tržnico, ki je veljala do Škisove tržnice. Z AlfaGym ima tipsko pogodbo tudi 
Zveza ŠKIS, pri čemer nudi 10 % popusta za vse aktiviste.  
Za oblikovalke, fotografe, marketing in PR operativnega dela je Maša Androjna odprla razpravo, saj se 
njihovo delo beleži na projekte in na delovanje Zveze ŠKIS. Predlagala je, da bi se njihovo delo beležilo 
poenoteno na delovanje Zveze ŠKIS. Mark Pralica je komentiral, da se mu zdi smiselno storitve 
operativnega dela vključiti v projektne načrte. S tem se lažje beležijo predvideni stroški projektov, ker v 
nasprotnem primeru pri potrjevanju projektnih in finančnih načrtov strošek projekta ne bi bil ustrezen. 
Mark Perko je prav tako mnenja, da se storitve beležijo na projekte. Za razne tiskovine in oblikovanje 
se bi lahko naredil standardiziran cenik/paket z izjemo publikacij. Vodje projektov bi morale izboljšati 
komunikacijo z oblikovalkami, da se bi njihovo delo lažje ovrednotilo na projektu.  
 
Miha Zupančič je predlagal odmor. S sejo so nadaljevali ob 19:20 
 
Klara Šušteršič je opomnila člane GO-ja glede člankov za spletno stran. Odborniki naj do 5. septembra  
sporočijo Klari Šušteršič, če potrebujejo nove aktiviste v odborih, saj bo šel v začetku septembra v 
javnost razpis za nove člane, prav tako naj vodje odborov do 5. septembra pošljejo poročilo o delu. Mark 
Pralica naj objavi in posodobi knjigo sklepov za UO operativnega dela Zveze ŠKIS na spletni strani. 
Miha Zupančič se s ŠOS-om dogovarja, da se bi skupaj prijavili na razpis Evropskega parlamenta za 
nepovratna sredstva za civilno-družbene, nevladne in mladinske organizacije. Prihodnji teden imajo na 
ŠOS-u kolegij, kjer se bodo pogovorili o potencialnih možnostih. Slovenija bo prihodnje leto 
predsedovala EU. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
UO operativnega dela Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0   
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD5. Poročilo odborov 
 

- Odbor za izobraževanje 



 
Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. Objavili so razpis za vodjo bazena 
trenerjev Zveze ŠKIS, ki traja do petka, 28. 8. 2020. Do sedaj se na razpis ni prijavil nihče. Miha 
Zupančič je predlagal, da bi razpis posredovali še v bazen trenerjev MSS. Če ni zanimanja za mesto, je 
Mark Perko predlagal, da bi začasno vodenje lahko prevzel Vodja odbora za izobraževanje. Na željo 
Marka Perka je Nejc Herženjak predstavil prednosti/naloge vodje bazena trenerjev: potrjevanje in 
pregledovanje urnikov in poročil delavnic, konstantna komunikacija z vodjo Odbora za izobraževanje in 
skupino trenerjev, izvajanje supervizijskih delavnic, mesečna udeležba na sestankih odbora, 
posodabljanje baze trenerjev in povezovanje z drugimi bazeni trenerjev (Mladinski svet Slovenije), 
pomoč pri različnih priročnikih (katalog delavnic), organiziranje T4T in piknika trenerjev. Nejc Herženjak 
je poudaril, da je dobro, da se vodjo bazena trenerjev obdrži, saj ima Zveza ŠKIS največji bazen 
trenerjev v Sloveniji. Miha Zupančič je predlagal, da vodja odbora za izobraževanje prevzame dodatne 
naloge in da je za to delo plačan tarifno ali pa da se naloge vodje bazena trenerjev porazdelijo med 
ostale aktiviste Odbora za izobraževanje.  
Odbor za izobraževanje je imel delovni dan. Na novo so postavili vizijo in poslanstvo. Tekom delovnega 
dneva so imeli še strateško načrtovanje, redni sestanek in sestanek z MSS-jem. Posodobili so celotno 
evidenco vseh trenerjev. Objavili so članek na spletni strani. Trenutno delajo še na Škisopediji in na 
katalogu delavnic.  
 

- Odbor za dijake 
 
Kaja Tržan je predstavila delovanje Odbora za dijake. Pripravlja dijaški informator 2020, ki bo izdan na 
elektronski platformi ISSU. Vse informacije so posodobljene. Omenila je, da za Zoisovo štipendijo veljajo 
dosežki lanskega šolskega leta. 
 

- Odbor za Socialo in zdravstvo 
 
Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za Socialo in zdravstvo. Na preteklih sejah so govorili o 
tem, da bi vsak študentski klub dobil določeno število brezplačnih izvodov Škisove popotnice. Sedaj ima 
Nika Bukovšek 315 izvodov, ki jih je naročilo 7 študentskih klubov. Šaleški študentski klub je naročil 130 
izvodov, Klub študentov občine Koper 20, Klub radovljiških študentov 30, Študentski klub Žalec 5, 
Študentski klub Kamnik 50, Klub posavskih študentov 30 in Študentski klub GROŠ 50 izvodov. Miha 
Zupančič je predlagal, da bi Škisovo popotnico ponudili še ŠOS-u, saj so v njej vsi podatki, ki se tičejo 
vseh študentov.  
 
Tomaž Starašinič se je seji pridružil ob 20:06.  
 

- Mednarodni odbor 
 

Maruša Turnšek je predstavila delovanje mednarodnega odbora. Pripravljajo članek o izkušnji Erasmus 
izmenjave v času epidemije. Intervjuvala je tri osebe, ki so bile v tem času na izmenjavi, na podlagi tega 
bodo pripravili članek.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja z delovanjem 
odborov Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD6. Odprtje projektov 
 
Maša Androjna je predstavila projektni in finančni načrt S Škisom do čiste Slovenije, Volilno skupščino 
Sveta ŠOLS in Volilno skupščino Sveta Zveze ŠKIS. Projektna in finančna načrta se bosta potrdila na 
naslednji seji.  
 
Klara Šušteršič je predstavila projektni in finančni načrt ŠKISove igre brez meja in ŠKISov piknik. 
Projektni in finančni načrt se bo potrdil na naslednji seji.  



Marike Grubar in Valentina Vegelj Strašek sta sejo zapustili ob 20:15 
 
Maruša Turnšek je predstavila projektni in finančni načrt Brošura: Kako organizirati mladinsko izmenjavo 
in preživeti. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni in 
finančni načrt Brošura: Kako organizirati mladinsko izmenjavo in preživeti, kot izhaja iz priloge.  
 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Brošura: Kako 
organizirati mladinsko izmenjavo in preživeti, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nejc Herženjak je predstavil projektni in finančni načrt Druženje Bazena trenerjev Zveze ŠKIS 2020.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni in 
finančni načrt Druženje Bazena trenerjev Zveze ŠKIS 2020, kot izhaja iz priloge.  
 

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Druženje Bazena 
trenerjev Zveze ŠKIS 2020, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD7. Zaprtje projektov 
 
Klara Šušteršič je predstavila projektno in finančno poročilo Zbornik ob 25. obletnici Zveze ŠKIS. Prišlo 
je do odstopanja med poročilom in načrtom.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in 
finančno poročilo Zbornik ob 25. obletnici Zveze ŠKIS, kot izhaja iz priloge. 
 

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo Zbornik ob 25. 
obletnici Zveze ŠKIS, kot izhaja iz priloge.« 

 
ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD8. Poročilo ŠOS 
 
Miha Zupančič je dal besedo Tomažu Starašiniču, da predstavi pregled 2. delovne skupine za pregled 
izpolnjevanja pogojev. Tomaž je predstavil pregled KKDK-ja za 9 študentskih klubov. Pomisleke so imeli 
pri 9. točki, kaj pomeni veljaven Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki je objavljen na spletni strani. 
Ali mora biti ožigosan in podpisan ali to ni potrebno. Pri 4. točki so imeli pomislek, ali študentski klubi 
dejansko morajo imeti zapisnike na pregledu KKDK-ja ali ne, ker to nikjer ne piše. Odločili so se, da 
bodo pri 4. točki gledali pogoje, da morajo izpolnjevati pogoja za DA in za NE. Pri 9. točki so imeli dilemo, 
saj v KKDK-ju piše, da Pravilnik mora biti veljaven in nikjer ne piše, da morajo biti Pravilniki podpisani 
in ožigosani. Delovna skupina za pregled KKDK-ja se je odločila, da je Pravilnik lahko veljaven, vendar 
na spletni strani ne potrebuje biti podpisan in ožigosan, tako da je en študentski klub po trenutni odločitvi 
nazaj dobil 10 % financiranja.  
Od Kluba ormoških študentov so prejeli pravno mnenje, če dejansko lahko Zveza ŠKIS zahteva, da 
mora biti zapisnik napisan tako, kot ga zahteva KKDK, saj tako Zveza ŠKIS posega v avtonomijo 
študentskega kluba. Pravno mnenje so posredovali dalje na pravno službo, da prejmejo še njihovo 
mnenje. Napisali bodo še zapisnik in popravili točkovnik. Uradno bodo poročilo predstavili na seji Sveta 
ŠOLS, ki bo v četrtek, 3. 8. 2020.  



Miha Zupančič je omenil, da na ŠOS-u urejajo zakon o urejanju študentov. V načrtu so imeli, da bi zbirali 
študentske podpise, in jih vložili v parlamentarno proceduro. Odrekli so se vsem ukrepom, kjer bi bile 
težje finančne posledice, ker ima Slovenski proračun trenutno 3,5 milijarde primanjkljaja. Prihodnji teden 
imajo na ŠOS-u kolegij. ZUPŠ bo Miha Zupančič posredoval v korespondenco vabila 27. redne seje 
GO. 
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
ŠOS-a. 
 

SKLEP 12: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

 
ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD9. Poročilo predsednika 
 
Miha Zupančič je predstavil poročilo predsednika. Članom GO-ja je dal v pregled ponudbo za nakup 
brandiranih pralnih mask. Obiskali so en študentski klub. Prihodnji petek je Cankarijada na Vrhniki. Do 
2. septembra je potrebno sklicati volitve. Trenutno imajo na Zvezi ŠKIS 33.000 € sredstev.  
 
Glasovanje: Miha Zupančič je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
predsednika Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 13: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom predsednika Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD10. Razno 
 
Miha Zupančič je zaključil sejo in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 
 
Zapisnik potrjuje: 
                                                                                                

Zapisnik zapisal: 

Miha Zupančič, 
predsednik Zveze ŠKIS  
 

        Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS 

 


