
 

 

Zveza ŠKIS                  Datum: 19.november 2020 
Parmova 53                  Začetek seje: 18:36 
1000 Ljubljana                 Konec seje: 21:45 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE GLAVNEGA ODBORA ZVEZE ŠKIS 

 Seja je potekala prek videokonference. 

Prisotni člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS:  

Mark Perko, Mark Pralica, Eva Molek, Valentina Vegelj Strašek, Maša Androjna, Marike 
Grubar, Nejc Herženjak, Mia Hočevar, Alen Kočar, Nika Bukovšek 

Manjkajoči člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS: / 

Prisotni člani Nadzorne komisije Zveze ŠKIS: / 

Prisotni člani UO Operativnega dela Zveze ŠKIS:  

Klara Šušteršič 

Ostali prisotni:  

Amanda Teršar 

Priloge: 
- Vabilo na 4. redno sejo Zveze ŠKIS, 
- Zapisnik 3. redne seje GO, 
- Odgovori na vprašanja o študentskih klubih, 
- Projektni in finančni načrt: Decembrska akademija 2020, 
- Projektni in finančni načrt: Dijaška Škisova akademija 2020, 
- Projektni in finančni načrt: Empatični december s ŠKIS-om 2020, 
- Pravilnik o finančnem poslovanju Zveze ŠKIS, 
- Poslovnik Sveta Zveze ŠKIS. 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Škisova tržnica 
4. Evalvacija mandata 2019/20 
5. Poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS 
6. Poročilo ŠOS 
7. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
8. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
9. Odprtje projektov 
10. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
11. Razno 

AD1. Potrditev dnevnega reda 

Mark Perko je vse prisotne pozdravil in predlagal dnevni red 4. redne seje Glavnega odbora 
Zveze ŠKIS. Iz dnevnega reda se odstrani točka Škisova tržnica. Poročilo VS Zveze ŠKIS se 
prestavi na 9. točko dnevnega reda. Pripomb na spremembo dnevnega reda ni bilo. 



 

 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda 
4. redne seje Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo.  

SKLEP 1: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje predlog dnevnega reda 4. redne seje 
Glavnega odbora Zveze ŠKIS s spremembo:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 
3. Evalvacija mandata 2019/20 
4. Poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS 
5. Poročilo ŠOS 
6. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 
7. Odprtje projektov 
8. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 
9. Poročilo VS Zveze ŠKIS 
10. Razno.« 

ZA:  8 PROTI: 0  VZDRŽANI: 0     

Sklep je bil sprejet. 

AD2. Potrditev zapisnika 

Mark Perko je člane Glavnega odbora vprašal, če imajo kakšne pripombe na zapisnik 3. 
redne seje GO. Marike Grubar je podala komentar, da je Svetovni dan študentov in ne 
Svetovni dan mladih.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 3. 
redne seje GO Zveze ŠKIS s popravkom, kot je razvidno iz priloge. 

SKLEP 2: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje zapisnik 3. redne seje GO Zveze ŠKIS s 
popravkom, kot je razvidno iz priloge.« 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD3. Evalvacija mandata 2019/20 

Člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS so evalvirali mandatno obdobje 2019/20. Odgovore 
študentskih klubov je Nika Bukovšek združila v skupni dokument, ki ga je Mark Perko 
posredoval v korespondenco vabila 4. redne seje GO. Objave v FB skupini Vedno na Zvezi, 
bi lahko bile manj uradne in da se svetnike in predsednike ne obvešča samo kdaj bo seja 
Sveta ŠOLS in seja Sveta Zveze ŠKIS, temveč, da se objavljajo tudi ostale koristne informacije. 
Vprašalnika niso izpolnili vsi študentski klubi. Marku Perku se komentarji študentskih 
klubov zdijo smiselni in jih bomo lahko upoštevali. Sekretarka bo pošiljala novim svetnikom 
in predsednikom infografiko z informacijami, na katere osebe se lahko obrnejo in da jim 
Zveza ŠKIS nudi brezplačna izobraževanja v kolikor bi jih potrebovali.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja z 
evalvacijo mandata 2019/20. 



 

 

SKLEP 3: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z evalvacijo mandata 2019/20.« 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD4. Poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS 

Mark Perko je predstavil poročilo delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS. 2. decembra 
2020 bo potekala seja Sveta Zveze ŠKIS, na kateri se bo izvolilo še preostale člane Nadzorne 
komisije Zveze ŠKIS. Sedem dni pred sejo je potrebno poslati vse priloge. Na seji Sveta Zveze 
ŠKIS bi prav tako sprejeli Poslovnik Sveta Zveze ŠKIS, Pravilnik za izvedbo svetniških volitev 
v Svet Zveze ŠKIS in Finančni pravilnik Zveze ŠKIS.  

Nika Bukovšek se je seji GO pridružila ob 18:50. 

Mark Perko je predstavil spremembe Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS: 

- Pri sklicevanju redne seje bodo seje potekale s fizičnim srečanjem, lahko pa tudi na 
daljavo. O načinu, kako bo potekala seja, določa sklicatelj seje Sveta Zveze ŠKIS. 

- Svetniki, predsedniki, vodje regij, članice Zveze ŠKIS, trije člani Nadzorne komisije 
Zveze ŠKIS ali trije člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS lahko predlagajo uvrstitev nove 
točke na dnevnem redu. 

- Za izredno sejo lahko poteka seja na daljavo in v živo. O načinu izvedbe določa 
sklicatelj seje. 

- Pri evidenci prisotnosti svetnikov se svetnik na fizični seji identificira z osebnim 
dokumentom, se podpiše v evidenco in nato prevzame glasovalni kartonček, pri seji 
na daljavo pa prejme svetnik pred sejo glasovalni kartonček. 

- Glasovanje je vedno javno z dvigom glasovalnih kartončkov, razen v primeru volitev 
se izvede tajno. Odstranili so izvedba volitev z glasovalnimi lističi, saj bo način 
definiral Volilni pravilnik Zveze ŠKIS.  

Alen Kočar se je seji GO pridružil ob 19:05. 

Na seji Sveta Zveze ŠKIS so lahko na seji prisotni svetniki, člani organov Zveze ŠKIS, 
predsedniki študentskih klubov in ostali organi ŠOS, ki so imenovani s strani Sveta Zveze 
ŠKIS. Ker svet Zveze ŠKIS ne imenuje nobenega člana v ŠOS, temveč jih imenuje ŠOLS . Mark 
Perko je člane Glavnega odbora vprašal po mnenju, ali se dikcijo odvzame iz Poslovnika 
Sveta Zveze ŠKIS. V kolikor bi dikcija ostala, bi spremenili, da so imenovani s strani ŠOLS in 
ne Sveta Zveze ŠKIS. Mariki Grubar se zdi smiselno, da imenovani ostanejo, saj si želijo, da bi 
bila Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS med seboj čimbolj povezana. Predlaga, da se popravi 
dikcijo v imenovanje Sveta ŠOLS namesto Sveta Zveze ŠKIS. Amanda Teršar je vprašala, kako 
je s pravico do besede na seji Sveta Zveze ŠKIS. Mark Perko je odgovoril, da imajo besedo 
predstavniki članic Zveze ŠKIS in člani organov Zveze ŠKIS in ostali, ki jim besedo podeljuje 
predsedujoči na sejo Sveta Zveze ŠKIS.  

Mark Perko je predstavil spremembe Finančnega pravilnika Zveze ŠKIS: 

- Evidenco projektov vodi predsednik UO operativnega dela Zveze ŠKIS. 
- Predvideni stroški projekta se določijo že v projektnem načrtu. 
- Predsednik Zveze ŠKIS bi imel 30 %, podpredsednik 20 %, blagajnik in predsednik 

UO operativnega dela Zveze ŠKIS 12 % honorarja. V poletnih mesecih bi prešli do 



 

 

upravičenih 2/3 honorarja. Članom Glavnega odbora se lahko mesečni honorar s 
sklepom zniža do največ 50 %. 

- Vsebinski odbori in administrator bi imeli 5 %, Vodja odbora za izobraževanje pa 6 %, 
saj ima večji obseg dela. V poletnih mesecih bi prešli na 3 %. V primeru 
neopravljenega dela oziroma neaktivnosti lahko pride do odbitka mesečnega 
honorarja. Na vsaki seji bi prisotni prejeli 20 € sejnine.  

- Za ostale člane Glavnega odbora bi bil mesečni honorar sestavljen iz pavšala in 
sejnine.  

- Pavšalni honorar za predsednika Sveta ŠOLS: prihodek bi znašal 22 % povprečne 
bruto plače v Sloveniji. V poletnih mesecih se pavšal zmanjša na 2/3 in bi znašal 15 %.  

Trenerji Zveze ŠKIS bodo v naslednjih dneh imeli sestanek. Osrednja tema bodo 
honorarji, ker je sedaj na voljo več oblik plačila in nekatere oblike niso ugodne za Zvezo 
ŠKIS. Člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS so se odločili, da bodo sprejeli odločitev na 
naslednji seji, ko bo znano več informacij.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da se GO Zveze ŠKIS seznanja s 
poročilom delovne skupine za prenovo aktov Zveze ŠKIS.. 

SKLEP 4: »Glavni odbor Zveze ŠKIS seznanja s poročilom delovne skupine za prenovo 
aktov Zveze ŠKIS.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD5. Poročilo ŠOS 

Marike Grubar je predstavila poročilo ŠOS-a. Z Mašo Androjna sta se udeležili 7. seje 
izvršnega odbora SUSA. Pogovarjali so se o projektih in manjkajočih računih. Pri ZUJF-u se 
bo določen znesek usmeril v štipendije, preostali del bo enak letošnjemu znesku. Uredba bi 
ostala enaka tudi v prihodnjih letih. ŠOS pripravlja odziv na ZUJF. V skupino za odziv je 
Marike Grubar poleg Amande Teršar vključila Klaro Šušteršič (PR) in Mašo Androjna ter 
Alena Kočarja kot predsednik Varnostnega sveta Zveze ŠKIS.  

Alen Kočar je predstavil poročilo NK ŠOS. Zaključujejo letna poročila za leto 2018. Nekatera 
poročila študentskih klubov so odprti in potrebujejo dopolnitve. Ukvarjali so se z volitvami 
ŠOU v Ljubljani, ker so dobili prošnjo za presojo s strani volilne komisije in s strani pritožbene 
komisije ŠOU v Ljubljani.  

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

SKLEP 5: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom ŠOS-a.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0  

Sklep je bil sprejet. 

AD6. Poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS 



 

 

Maša Androjna je predstavila poročilo UO operativnega dela Zveze ŠKIS. Dokončali so 
infografiko, projekte in publikacijo so iz nje odstranili. Publikacije bodo objavili na spletni 
strani, ki bo namenjena samo študentskim klubom. Puloverji so naročeni. Naročili so 50 
puloverjev in 50 kratkih majic. Tjaša Miketič in Vita Kričej imata prošnjo, da se bi zakupila 
pro verzija Canve, ker tam lažje komunicirajo in urejajo vsebino. Strošek bi bil 13 €/mesec. 
Člani Glavnega odbora Zveze ŠKIS se strinjajo z zakupom pro verzije. Oblikovalke sprašujejo, 
kako napreduje Škisopedija. Nejc Herženjak je odgovoril, da bo Škisopedija dokončana do 
konca meseca. Maša Androjna je opozorila, da naj dopisi vsebujejo enako pisavo. Včeraj so 
imeli sestanek za razpise. Prijavili so tri projekte. Dva projekta na področju sociale in 
zdravstva in enega na področju mednarodnega odbora. Klara Šušteršič je omenila, da so 
imeli danes z Markom Pralico sestanek glede platforme ugodnosti za študentske klube. Na 
spletno stran bi objavili ure za izobraževanje. Klara Šušteršič je člane Glavnega odbora 
opomnila, da je potrebno trimesečna poročila poslati študentskim klubom do 15. decembra 
na študentske klube. 

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

SKLEP 6: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom UO operativnega dela Zveze 
ŠKIS.« 

ZA: 10  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD7. Odprtje projektov 

Nejc Herženjak je predstavil projektni in finančni načrt Decembrska akademija 2020. 

Marike Grubar je zapustila sejo GO ob 21:10. 

Klara Šušteršič je zapustila sejo GO ob 21:10.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni 
in finančni načrt Decembrska akademija 2020, kot izhaja iz priloge. 

SKLEP 7: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Decembrska 
akademija 2020, kot izhaja iz priloge.« 

ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet 

Mia Hočevar je prestavila projektni in finančni načrt Dijaška Škisova akademija 2020.  

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni 
in finančni načrt Dijaška Škisova akademija 2020, kot izhaja iz priloge. 



 

 

SKLEP 8: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Dijaška Škisova 
akademija 2020, kot izhaja iz priloge.« 

ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet 

Maša Androjna je predstavila projektni in finančni načrt Empatični december s ŠKIS-om 
2020, kot izhaja iz priloge. 

Glasovanje: Mark Perko je dal na glasovanje predlog, da GO Zveze ŠKIS potrjuje projektni 
in finančni načrt Empatični december s ŠKIS-om 2020. 

SKLEP 9: »Glavni odbor Zveze ŠKIS potrjuje projektni in finančni načrt Empatični 
december s ŠKIS-om 2020, kot izhaja iz priloge.« 

ZA: 9  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet 

AD8. Poročilo odborov Zveze ŠKIS 

- Odbor za izobraževanje 

Nejc Herženjak je predstavil delovanje Odbora za izobraževanje. Delajo na Decembrski in 
Dijaški Škisovi akademiji. Napisali so članek. MSS ima v torek in četrtek posvet o izvedbi 
online delavnic. Sestanek bo namenjen trenerjem. Komunicirajo z Varnostnim svetom 
glede delovnih vikendov, dodatnih izobraževanj za klube. V drugem tednu gre ven dopis za 
korona paket za izobraževanja. Drug teden se pošlje vsem trenerjem priročnik za izvedbo 
online delavnic. Za honorarje trenerjev bo sestanek proti koncu tedna. 

- Odbor za socialo in zdravstvo 

Nika Bukovšek je predstavila delovanje Odbora za socialo in zdravstvo. Danes je bil objavljen 
članek o bivanjski problematiki. Pripravljajo dve področji za razpis MOL. Obe vsebujeta že 
obstoječe projekte. Trenutno poteka akcija Malo veselja za veliko sreče. Objavljen je bil 
dogodek, objavili bodo članek. Na klube bodo poslali obvestilo za voščilnice. V sredo bodo 
za Varno s Škisom pripravljali pakete. Ob 16:00 se dobijo na Zvezi ŠKIS.  

Maša Androjna je zapustila sejo GO ob 21:38. 

- Mednarodni odbor 

Eva Molek je predstavila delovanje Mednarodnega odbora. Ukvarjajo se z razpisom, ta 
vikend bodo imeli sestanek.  

- Odbor za šolstvo 

Mia Hočevar je predstavila delovanje Odbora za šolstvo. V torek se je Manca Bratina 
udeležila posveta o visokošolstvu na ŠOS-u. Dogovorili se bodo na članke. Kaja Tržan se bo 



 

 

udeležila posvetov na temo mature, ki se bodo odvijali v začetku decembra in bo na podlagi 
tega napisala članek 

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

SKLEP 10: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja z delovanjem odborov Zveze ŠKIS.« 

ZA: 8  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD9. Poročilo VS Zveze ŠKIS 

Alen Kočar je predstavil poročilo Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. Ukvarjajo se štetjem 
članstva. Do sedaj so zaključili 29 študentskih kubov, jutri jih imajo še 9. Sistem pošiljanja 
preko pošte se je izkazal za učinkovitega. Prihodnji teden imajo sejo VS.  

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

SKLEP 11: »Glavni odbor Zveze ŠKIS se seznanja s poročilom Varnostnega sveta Zveze 
ŠKIS.« 

ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

Sklep je bil sprejet. 

AD10. Razno 

Mark Perko bo do nedelje pripravil osnutek programskega načrta. Na naslednji seji se bodo 
pogovorili o Škisovi tržnice. Drug teden bo seja GO v torek ob 17:00. Mark Perko je zaključil 
sejo ob 21:45 in vse prisotne pozdravil do naslednjič.  

 
Zapisnik potrjuje: 

 
Zapisnik zapisal: 

Mark Perko, 
predsednik Zveze ŠKIS  

Mark Pralica, 
administrator Zveze ŠKIS  
 

 


