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Zveza ŠKIS                   Datum: 6. november 2020 
Parmova 53                               Začetek seje: 17:00 
1000 Ljubljana                   Konec seje: 20:45 
 

Zapisnik 2. redne seje Glavnega odbora  
Zveze ŠKIS 

 
(potekala je prek videokonference) 

 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  
Mark Perko, Marike Grubar, Mark Pralica, Maša Androjna, Valentina Vegelj Strašek, Nejc Herženjak, 
Mia Hočevar, Nika Bukovšek, Eva Molek, Alen Kočar 
Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS: 
/ 
Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS:  
Tomaž Starašinič 
Prisotni člani UO Operativnega dela Zveze ŠKIS:   
Klara Šušteršič 
Ostali prisotni:  
Nina Dolinar, Tomaž Kozovinc 
Priloge: 
- Vabilo na 2. redno sejo Zveze ŠKIS, 
- Zapisnik 1. redne seje GO, 
- Projektni in finančni načrt: Varno s Škisom, 
- Projektno in finančno poročilo: Jesenska krvodajalska akcija, 
- Projektno in finančno poročilo: Manj svečk za manj grobov, 
- Mesečna poročila za mesec oktober 2020, 
- Finančno poročilo za mesec oktober 2020. 

 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 

3. Škisova tržnica 

4. Poročilo ŠOS 

5. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

6. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

7. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

8. Zaprtje projektov 

9. Odprtje projektov 

10. Poročilo predstavnice za odnose z javnostmi 

11. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

12. Razno 

 
AD1. Potrditev dnevnega reda 
 
Mark Perko je vse prisotne pozdravil in predlagal spremembo dnevnega reda 2. redne seje Glavnega 
odbora Zveze ŠKIS. Iz dnevnega reda se odstrani točka: Poročilo predstavnice za odnose z javnostmi. 
Poročilo odborov Zveze ŠKIS se prestavi iz 11. na 4. točko. Pripomb na spremembo dnevnega reda ni 
bilo. 
 
Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda 2. redne 
seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo.  
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SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje predlog dnevnega reda 2. redne seje Glavnega 

odbora Zveze ŠKIS s spremembo:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 

3. Škisova tržnica 

4. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

5. Poročilo ŠOS 

6. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

7. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

8. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

9. Zaprtje projektov 

10. Odprtje projektov 

11. Razno.« 

 
ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0    
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD2.  Potrditev zapisnika 
 
Mark Perko je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 1. redne seje GO. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi zapisnik 1. redne seje GO Zveze 
ŠKIS, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 1. redne seje GO Zveze ŠKIS, kot je 
razvidno iz priloge.« 

 
ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AD3. Škisova tržnica 
 
Tomaž Kozovinc je predstavil plan za Škisovo tržnico 2021. Do sedaj so imeli tri sestanke z 
organizacijsko ekipo. Pripravili so tri možne izvedbe Škisove tržnice glede na epidemiološko sliko v 
mesecu maju. Možnost (a) je izpeljava Škisove tržnice v tradicionalni obliki do maksimalno 2000 ljudi, 
ki pa glede na trenutne razmere ni realistična. Možnost (b) je izvedba Škisove tržnice do maksimalno 
500 ljudi na treh različnih lokacijah in možnost (c) je izvedba Škisove tržnice v digitalni obliki. Pri (a) in 
(b) bi bil vključen livestream. Možnost (b) ima večji tržni potencial, saj bi lahko Škisovo tržnico razdelili 
na tri dele. Prizorišča bi bila v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Na vsakem prizorišču bi bilo maksimalno 500 
ljudi in direktni prenos v živo (livestream) na drugih dveh lokacijah. Pri (a) in (b) možnosti je tržnica 
študentskih klubov še vedno mogoča. Tomaž Kozovinc je predlagal, da se na prizoriščih študentski klubi 
porazdelijo po regijah. Pri online obliki Škisove tržnice bi morala biti predstavitev študentskih klubov 
kvalitetno pripravljena, zelo pomembno bi bilo dobro sodelovanje študentskih klubov z organizacijsko 
ekipo Škisove tržnice. Tomaž Kozovinc je predlagal, da bi se pri možnosti (c) obrnili na Varnostni svet, 
ki bi jim lahko pomagal pri izvedbi predstavitvenega video posnetka študentskih klubov. Člani Glavnega 
odbora so izrazili svoje mnenje na predloge Tomaža Kozovinca. Večini Glavnega odbora se zdi možnost 
(b) dobra in zanimiva. Pri izvedbi Škisove tržnice na treh prizoriščih ne bodo potrebovali večje 
organizacijske ekipe, bodo pa morali poiskati dobrega partnerja za produkcijo (da bodo prizorišča dobro 
posneta in da bodo prenosi med lokacijami dobro delali). Velik del finančnih sredstev bodo pri možnosti 
(b) namenili za produkcijo. Tomaž Kozovinc je predlagal, da bi mednarodni otoček ostal lociran v 
Ljubljani. Na posamezni lokaciji bi imeli približno 10000 do 15000 € stroškov, skupno bi Škisova tržnica 
na treh prizoriščih prišla med 30000 in 40000 €.  
 
Eva Molek je predlagala, da se izvedbo Škisove tržnice predstavi na regijskih sejah ali na Svetu Zveze 
ŠKIS. Niko Bukovšek zanima, kakšni so nadaljnji načrti, če se Škisova tržnica kljub temu ne bi mogla 
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izvesti. Tomaž Kozovinc je odgovoril, da imajo ravno zaradi tega odprtih več možnosti, da lahko s 
partnerji in študentskimi klubi ohranjajo stik. Na prizoriščih bi bili študentski klubi vključeni med 
organizatorje in se ne bi šteli med 500 ljudi.  
 
Eva Molek je zapustila sejo GO ob 18:01. 
 
Mark Perko je pohvalil Tomaža Kozovinca, da je organizacijska ekipa Škisove tržnice pripravila 
predloge. Rekel je, da se določeni računi lanske Škisove tržnice še zapirajo. Do današnjega dne je odprt 
še zadnji račun za povračilo stroškov Matevžu Vidmarju.  
 
Tomaž Kozovinc je zapustil sejo GO ob 18:19. 
 
AD4. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

 

- Odbor za izobraževanje 

Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. Jesenska tehnična akademija se 

začenja v ponedeljek. Do sedaj je prijavljenih približno 90 udeležencev. V ponedeljek bo potekala 

delavnica Ilustratorja, v sredo delavnica Wordpressa in nazadnje še delavnica Excela. Načrtovali so že 

začeli Decembrsko Škisovo akademijo. Delavnice na Decembrski akademiji se bi navezovale na 

pogovore in izmenjavo dobrih praks med študentskimi klubi ter kako upravljati študentski klub prek 

interneta. 

 

Eva Molek se je pridružila seji GO ob 18:22. 

 

Pri decembrski akademiji ne bo omejitve udeležencev, saj delavnice ne bodo tehnične. Mark Perko je 

je Nejcu Herženjaku predlagal, da se v primeru, če se delovni vikendi ne bodo izvajali, lahko naknadno 

pripravi več delavnic, ki bi bile za vse študentske klube. Marike Grubar je pohvalila zasnovo letošnje 

decembrske akademije, saj se ji zdi veliko bolje zastavljena kot pretekla leta. Nejc Herženjak bo pripravil 

dokument, v katerega bodo člani Glavnega odbora do nedelje, 8. novembra 2020, napisali predloge 

delavnic, ki bi jih lahko izvajali za študentske klube. 4. novembra 2020 so imeli sestanek Odbora za 

izobraževanje. V ponedeljek je potekal »brief« bazena trenerjev Zveze ŠKIS, ki ga je pripravil Simon 

Sovič. Osrednja tema briefa je bila, kako učinkovito izvajati delavnice online. Študentske klube zanima, 

ali lahko koristijo bazen trenerjev Zveze ŠKIS tudi za zunanje udeležence in ne samo za njihove aktiviste 

študentskega kluba. Mark Perko je predlagal, da Zveza ŠKIS krije stroške za aktiviste študentskih 

klubov. V primeru, da klub ponuja delavnice svojim članom, pa stroške krije študentski klub. Člani GO 

so se strinjali.   

 

- Mednarodni odbor 

Eva Molek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Trenutno delajo na FB strani in že 

pripravljajo zanimivo vsebino. Za certifikat za kakovost se jim zdi smiselno, da bi imeli enega člana 

Mednarodnega odbora, ki se bi ukvarjal samo s tem. Jutri se jim na sestanku pridruži Amanda Teršar, 

da jim predstavi ESU.  

 

Eva Molek je zapustila sejo GO ob 18:45. 

 

- Odbor za šolstvo 

Mia Hočevar je predstavila delovanje Odbora za šolstvo. V sredo so imeli sestanek odbora. Kaja Tržan 

bo še naprej izvajala sejem rabljenih učbenikov, dijaško akademijo in dijaški informator. Z Manco Bratina 

se je dogovorila, da naj bodo članki vezani na aktualno dogajanje visokega šolstva. Kaja Tržan je izrazila 

željo, da člankov iz šolstva ne bi pisala in noče pisati člankov na temo COVID-19. Kaji Tržan je Mia 

Hočevar predlagala, da bi naredili refleksijo, kako se srednješolci soočajo s šolanjem na daljavo. Mark 

Perko je rekel, da bodo spremenili Poslovnik Glavnega odbora zaradi novega Odbora za šolstvo. Na 

spletni strani se bo posodobil naslov Odbora za šolstvo. Mia Hočevar bo pripravila vsebino za na spletno 
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stran. Kategorija visokega šolstva in dijakov se pri objavi člankov na spletni strani do nadaljnjega ohrani. 

Operativni del bo pripravil nove grafike za Odbor za šolstvo.  

 

Mia Hočevar je zapustila sejo GO ob 18:55. 

 

- Odbor za socialo in zdravstvo 

Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za socialo in zdravstvo. Z Barbaro Lapornik sta pričeli 

delati na projektu Varno s Škisom. V sredo je imela Nika Bukovšek z novo odbornico Zalo Udovič prenos 

znanja, nato so imeli še sestanek Odbora za socialo in zdravstvo. Naredili so načrt za novi mandat. Do 

srede, 11. novembra 2020, bo Jaka Trilar pripravil članek na temo študentskih domov in vladnega 

odloka.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja z delovanjem 

odborov Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

 

ZA:8  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
AD5. Poročilo ŠOS 

 

Marike Grubar je predstavila poročilo ŠOS-a. V preteklem tednu so imeli večji sestanek s predstavniki 

študentskih svetov univerz, predstavniki Ministrstva za šolstvo, Bojano Beovič in s predstavniki 

študentskega sveta Medicinske fakultete. Bojana Beovič je bila mnenja, da bi v študentskih domovih še 

vedno lahko bilo do 27 % študentov.  

 

Tomaž Starašinič je zapustil sejo GO ob 19:02. 

 

Koncesijske dajatve so v mesecu oktobru glede na prejšnji mesec upadle za 8 %. Alen Brkič je omenil, 

da bo ŠOS naredil zavihek na spletni strani, na kateri bodo predstavljene vse ugodnosti študentov. Po 

vsej verjetnosti bo zavihek pripravil Odbor za interesne dejavnosti. Pri odboru za šolstvo se ukvarjajo s 

prednostmi in slabostmi študija na daljavo. Na področju sociale in zdravstva so do sedaj preživnino 

lahko prejemali tako mladoletni kot polnoletni, do nadomestila pa so bili upravičeni samo mladoletni. To 

se je sedaj spremenilo in so do nadomestila lahko upravičeni tudi študentje. DOS se bo ponovno posvetil 

problemu mature. Marike Grubar je predstavila idejo o projektu o duševnem zdravju študentov. Na tem 

področju bi najprej naredili raziskavo, da pridobijo odzive študentov in pri tem je Marike Grubar vključila 

Mašo Androjna in Niko Bukovšek. Pri pripravi vprašanj in analize študentov bi se za pomoč obrnili na 

Društvo študentov psihologije. V drugem delu projekta bi pripravili grafike organizacij in društev, ki se s 

tem področjem že ukvarjajo in ki lahko nudijo pomoč študentom. V zadnjem delu bi izvajali delavnice na 

temo duševnega zdravja. Marike Grubar je predlagala, da bi ta projekt imel tudi projektno 

dokumentacijo. Študentski klubi bi bili vključeni pri vprašanjih, na kakšen način lahko študentski klubi 

vplivajo v lokalnem okolju. Študentske klube se bi spodbudilo, da delijo grafike na socialnih omrežjih. 

Člani Glavnega odbora podpirajo idejo Marike Grubar. Ker projekt ni bil naveden v programskem načrtu 

za leto 2020, je Maša Androjna predlagala, da ga vključijo pod URSM razpis. S projektom ne bi odlašali, 

saj je sedaj pravi čas za pomoč študentom. Pri delavnicah se bi obrnili na Odbor za izobraževanje, da 

jim priskrbijo trenerje z ustreznim znanjem in ki delujejo na tem področju. Pri projektu bi pomagala tudi 

Tina Smonkar, 2. članica predsedstva ŠOS s strani ŠOUM-a. Marike Grubar bo podrobnosti projekta 

predstavila na naslednji seji ŠOS-a.  

 

Eva Molek se je pridružila seji GO ob 19:25. 
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Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
ŠOS-a. 
 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
AD6. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

 

Alen Kočar je predstavil poročilo Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. Delajo na štetju minimalnega članstva. 

V soboto so imeli konstitutivno sejo. Prvo štetje članstva bo potekalo med 16. in 21. novembrom. 

Študentski klubi bodo pristopne izjave in potrdila o šolanju poslali preko priporočene pošte. Štetje bo 

nato potekalo prek aplikacije ZOOM. Na štetje članstva se je že prijavilo 33 študentskih klubov. Klubom 

se bo ponudilo možnost, da lahko štetje članstva upravljajo v fizični obliki (prek pošte) ali v digitalni obliki 

prek aplikacije. Vodje regij bi bili med štetjem članstva prisotni na Zvezi ŠKIS. Mark Perko je rekel, da 

bo v začetku decembra potekala seja Sveta Zveze ŠKIS, ker je potrebno izvesti volitve v organe Zveze 

ŠKIS.  

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 
Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. 
 

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom Varnostnega sveta Zveze ŠKIS.« 

 
ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  
 

Sklep je bil sprejet. 
 

AD7. Poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS 

 

Valentina Vegelj Strašek je predstavila poročilo blagajničarke Zveze ŠKIS. Začeli so z novim sistemom 

beleženja računov. Izplačali so se še zadnji honorarji za Škisovo tržnico. V prilogo vabila 2. redne seje 

GO je Valentina Vegelj Strašek poslala mesečna poročila o delu in finančno poročilo za mesec 

november.  

 

Eva Molek je zapustila sejo GO ob 19:35. 

 

Mark Perko je ugotovil, da je pri Varnostnem svetu prišlo do prevelikega izplačila pri dveh članih za 

celoletni mandat. Pri Marku Dolenšku je prišlo do 3 ur pribitka, pri Alenu Kočarju pa 34. Sedaj so obrazci 

zaklenjeni in bo manjša verjetnost, da bo v prihodnje prišlo do podobnih napak.  

 

Alen Kočar je zapustil sejo GO ob 20:00. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila 
za mesec oktober 2020 s popravkom, kot je razvidno iz priloge.  
 

SKLEP6: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje mesečna poročila za mesec oktober 2020 s 

popravkom, kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s finančnim 
poročilom za mesec oktober 2020, kot je razvidno iz priloge. 
 

SKLEP 7: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s finančnim poročilom za mesec oktober 2020, 

kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom 

blagajničarke Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom blagajničarke Zveze ŠKIS.« 

 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
AD8. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 

 

Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Potekal je prenos znanja z 

Vito Kričej in Tadejem Jezernikom. Imeli so 1. redno sejo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Pregledali 

so obrazce in načrt dela. Z oblikovalkami so sprejele dogovor, da Tjaša Miketič koordinira njihovo delo. 

Pripravlja se infografika. Tjaša Miketič je prišla še do ideje, da bi infografike v obliki kartic objavili v zaprto 

podstran, namenjeno študentskim klubom. Maša Androjna je zaključila Škisopedijo. Maša Petan je 

pridobila ponudbe za promocijske majice in puloverje. V primeru naročila 50 kosov puloverjev in majic 

je cena na en pulover 19,65 €, za kratko majico pa 7,47 €. Za članico SUS-a se bi vključila Maša 

Androjna. Mark Perko je prosil Mašo Androjna, da infografiko pošlje članom Glavnega odbora. Klara 

Šušteršič je rekla, da so bili na študentske klube poslani obrazci za posodobitev študentskih klubov na 

spletni strani in v mailing bazi PR-ja. Do sedaj se je že odzvalo 39 študentskih klubov. Na spletno stran 

so objavili sklepe zapisnikov. Marike Grubar je poslala informacije o Klipingu.  

 

Alen Kočar se je pridružil seji GO ob 20:00. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s poročilom UO 

operativnega dela Zveze ŠKIS. 

 

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze ŠKIS.« 

 

ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD9. Zaprtje projektov 

 

Nika Bukovšek je predstavila projektno in finančno poročilo Manj svečk za manj grobov. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno 

poročilo: Manj svečk za manj grobov, kot je razvidno iz priloge. 
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SKLEP 10: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo: Manj svečk za manj 

grobov, kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA: 9  PROTI:0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nika Bukovšek je predstavila projektno in finančno poročilo: Jesenska krvodajalska akcija. 

 

Eva Molek se je seji pridružila ob 20:28. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno 

poročilo: Jesenska krvodajalska akcija, kot je razvidno iz priloge. 

 

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektno in finančno poročilo: Jesenska 

krvodajalska akcija, kot je razvidno iz priloge.« 

 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD10. Odprtje projektov 

 

Nika Bukovšek je predstavila projektni in finančni načrt: Varno s Škisom. 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni 

načrt: Varno s Škisom, kot je razvidno iz priloge. 

 

SKLEP 12: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt: Varno s Škisom, kot je 

razvidno iz priloge.« 

 

ZA: 10  PROTI:  0 VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
AD11. Razno 
 
Mark Perko je šel na upravno enoto za spremembo zakonitega zastopnika.  
 
Mark Perko je zaključil sejo ob 20:45 in vse prisotne pozdravil do naslednjič. 
 
 
Zapisnik potrjuje:                                                            
 

 
Zapisnik zapisal: 

Mark Perko, 
predsednik Zveze ŠKIS  

Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS  
 

 


