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»Če hočeš iti hitro, pojdi sam.
Če hočeš priti daleč, pojdi skupaj z drugimi.«

Afriški pregovor
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Leto 2019 je bilo za Zvezo ŠKIS še po-
sebej pomembno, saj je Zveza obele-
žila in praznovala svojo 25. obletnico 
delovanja. V ta namen smo oblikovali 
in izdali zbornik, ki ga pravkar prebi-
rate. V počastitev obletnice smo ak-
tivisti Zveze ŠKIS organizirali slav-
nosten dogodek, na katerem smo se 
poklonili Zvezi in njenim nekdanjim 
ter trenutnim aktivistom, predvsem 
pa klubom in njihovim aktivistom, ki 
so ključnega pomena za obstoj Zveze 
ŠKIS in za njeno delovanje.

V četrtini stoletja smo uspeli pod 
skupno okrilje spraviti 58 klubov. Na 
vsak klub smo ponosni, da je s svo-
jimi projekti in s svojim delovanjem 
pripomogel k lokalni ter tudi nacio-
nalni skupnosti. Zahvala za ta jubilej 
gre torej vsem, ki so postavili temelje 
Zvezi ŠKIS in se potegovali za krov-
no organizacijo, ki združuje klube po 
vsej Sloveniji.

Zveza je bila ustanovljena 16. junija 
1994, od takrat pa aktivno zastopa 
študentske klube v državnem štu-
dentskem organiziranju.

Ob 25. obletnici Zvezi ŠKIS želimo 
še mnogo uspešnih projektov, nova 
poznanstva in izzive ter uspešno 
povezovanje in zastopanje lokalnih 
študentskih klubov.

Nagovor

Zahvala za ta jubilej 
gre torej vsem, ki so 
postavili temelje Zvezi 
ŠKIS in se potegovali za 
krovno organizacijo, ki 
združuje klube po vsej 
Sloveniji. 
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Nagovor predsednika
Zveze ŠKIS, Miha Zupancic
Vsi, ki smo na Zvezi ŠKIS pustili del 
svojega življenja in imeli možnost 
delovati na katerem koli od možnih 
področij, vemo, kakšen potencial 
prinaša biti aktivist Zveze. Ponuja 
ti možnost razvoja tako specifičnih 
znanj kot osebnostne rasti v celoti. 
Ni veliko organizacij, ki ti omogo-
čajo grajenje tako velike socialne 
mreže z ljudmi iz celotne Slovenije, 
kot je Zveza ŠKIS. In kar je mogoče 
najboljše: vse to lahko pridobiš ob 
koristnem delovanju za lastno orga-
nizacijo in ostale študentske klube 
ter za študente in mlade v Sloveniji 
nasploh.

Seveda se je treba zahvaliti vsem 
posameznikom, ki so pripomogli k 
razvoju in uspešnosti Zveze v vsej 
njeni zgodovini. S pravo ekipo je vse 
mogoče. Vsak vodja se mora zaveda-
ti, da je lahko močan le toliko, kot 
je močna njegova ekipa. Ekipa pa je 
močna toliko, kot jo zna vodja po-
vezati, voditi in motivirati. S pravo 
ekipo vsi problemi postanejo samo 
izzivi.

Zvezi ŠKIS želim, da v naslednjih 25 
letih nadaljuje pot na dobro tlakova-
ni cesti in ponovi izjemne zgodbe – o 
prijateljstvih, odličnih idejah, sodelo-
vanju, združevanju in povezovanju.

Vsak vodja se mora 
zavedati, da je lahko 
močan le toliko, kot je 
močna njegova ekipa. 

Spoštovane Škisovke, spoštovani 
Škisovci!

Pred četrt stoletja, ko se je skupina 
zanesenjakov zbrala in uresničila 
idejo ter uspela povezati vse štu-
dentske klube in društva v Sloveniji, 
je bil storjen pomemben korak. Ne 
le velik korak na konkretni ravni 
povezovanja študentk in študentov, 
temveč gre za mnogo širši kontekst, 
v katerem se lokalno in nacionalno 
medsebojno razvijata, plemenitita in 
nadgrajujeta. 

Vidim Vas kot vzor(č)en primer so-
delovanja, ki bi ga moralo biti v Slo-
veniji bistveno več na mnogih pod-
ročjih. Poleg tega, da Vam je uspelo 
bistveno dvigniti kriterije delovanja 
klubov po vsej državi, da ste močno 
prisotni na informativni, humani-
tarni in mednarodni ravni, ste ves 
čas krepili tudi javni interes razvoja 
znotraj študentskega in mladinske-
ga sektorja ter mladinskega dela, kjer 
ste s pestrostjo vsebin in programov 
obogatili področje, ki pomembno 
zaznamuje tudi širšo oz. celotno štu-
dentsko populacijo in pravzaprav 
vse mlade v Sloveniji. 

Vaš aktivni odnos do temeljnih vpra-
šanj slovenske družbe Vas postavlja 
ob bok odločevalcem, saj z lastnimi 
prizadevanji zmorete vplivati tudi 
na potek dogodkov in s tem blaginjo 
vseh nas.

Spremljam Vaše dejavnosti, z vese-
ljem obiščem Vašo tržnico in vedno 
znova odidem vesel in pomirjen, da 
ste vedno boljši, vse večji, močnejši 
in vseprisotni dejavnik študirajočih 
mladih v Sloveniji. 

Želim Vam vsaj še 25 tako plodnih, 
uspešnih in prodornih let. Ponosen 
sem na vas.

Nagovor ministra za izobraževa-
nje, znanost in šport v mandatu 
13. vlade RS, dr. Jernej Pikalo

V dnevih, ko praznujete hvalevrednih 25 let obstoja, sem v 
mislih tudi sam kot profesor in kot minister z Vami podoživljal 
to pomembno zgodovinsko dejstvo, za kar Vam in vsem 
generacijam aktivnih v Zvezi ŠKIS iskreno in od srca čestitam!
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Ponosen sem, da se je moja pot v 
študentsko organiziranje začela že v 
dijaških letih, ko sem v Študentskem 
klubu GROŠ začel delovati v dijaški 
sekciji. Pot v študentsko organizira-
nje se je začela s številnimi negativ-
nimi predsodki. Ko so me prvič usta-
vili, da bi se vpisal v študentski klub, 
sem takoj vprašal, ali ima ta poveza-
vo s študentskim organiziranjem. Ko 
so mi odgovorili, da ima, sem odvrnil, 
da se v klub nočem vpisati. Čez dve 
leti sem se ob spremljanju dobrega 
delovanja kluba vendarle vpisal vanj 
in kmalu postal predsednik dijaške 
sekcije, kasneje svetnik študentske-
ga kluba ter vodja Osrednje regije in 
član Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. 
Na ŠKIS-u sem bil obkrožen s pozi-

Nagovor nekdanjega 
predsednika ŠOS v mandatu 
2018/2019, Jaka Trilar

tivnimi ljudmi, ki so veliko delali in 
se trudili za boljše delovanje klubov 
in boljši jutri bodočih generacij štu-
dentov. Ob vsej tej pozitivni energiji 
se je seveda dvigalo zaupanje v štu-
dentsko organiziranje, predvsem tis-
to na lokalni ravni. 

Več kot leto pred nastopom mojega 
mandata na mesto predsednika me 
je presenetila novica takratne pred-
sednice, da bi si na ŠKIS-u želeli, da 
kandidiram za predsednika Študent-
ske organizacije Slovenije. Po več kot 
pol leta premisleka, po dolgih in glo-
bokih pogovorih, sem se res stežka 
odločil za kandidaturo. Zanjo sem se 
odločil, čeprav si tega v resnici nisem 
želel, a vendar z vso odgovornostjo, 

saj sem se zavedal, da predvsem klu-
bi potrebujejo nekoga, ki razume nji-
hovo delovanje. Poleg tega pa sem se 
zavedal vseh predsodkov, ki sem jih 
imel sam o študentskem organizira-
nju in nujnosti, da se mora študent-
sko organiziranje približati svojemu 
bistvu in študentom, s tem pa nujno 
delovati popolnoma transparentno. 

Menim, da sem bil celotno obdobje 
zvest zastavljenemu. Tako je tudi na 
nacionalni ravni končno prišlo do 
boljšega razumevanja tega, kako štu-
dentski klubi sploh delujejo – med 
drugim tudi to, da imajo vsi klubi 
tudi dodatne kriterije za delovanje 
in doseganje transparentnosti. Med 
ostalimi entitetami sem dosegel za-
vedanje, kako pomembno je prav-
zaprav študentsko organiziranje na 
lokalnem nivoju in kako pomembno 
je zavedanje različnosti  študentskih 
klubov od ostalih vrst študentskega 
organiziranja. 

Skoraj celoten mandat sem posvetil 
prenovi študentske ustave, ki je po-
menila velik premik k večji transpa-
rentnosti študentskega organizira-
nja. Čeprav je morda moje delovanje 
zato pri nekaterih spodbudilo tudi 
odpor in namerno škodovanje klu-
bom in Zvezi,  se mi zdi prav, da sem 
skozi celotno delovanje na ŠOS-u ob-
držal klubski duh, ki v svoji biti zdru-
žuje moč, povezovanje in poštenost, 
ki bo kljub težkim časom zagotovo 
na koncu prevladal. ŠKIS so klubi, 
klubi pa so študenti, ki so priprav-
ljeni svoj čas nepohlepno namenjati 
za druge, zato je prav, da se študenti 
združujejo v klube, ti v ŠKIS, ŠKIS 
pa mora biti nazadnje slišan tudi na 
ŠOS-u. 

Verjamem, da bo ŠKIS še vrsto let 
opravljal povezovalno vlogo štu-
dentskih klubov in tako omogočal, 
da bodo klubi in Zveza valilnica 
progresivnih študentov, ki bodo s 
svojimi izkušnjami, pravičnostjo in 
nadobudnostjo gradili boljši jutri ce-
lotne družbe.

Osebno mi je Zveza ŠKIS v 
življenje prinesla iskrene 

prijatelje, neprecenljive izkušnje, 
vero v ljudi, povezovanje in 

organizacije.
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58 KLUBOV, 
6 REGIJ, 1 ŠKIS

Zveza je bila ustanovljena 16. junija 
1994, ko so se skupaj znašli ljudje z 
idejo, kako povezati študente na na-
cionalni ravni. Lokalne skupnosti 
so že imele klube, ki so združevale 
študente, povezati vse med seboj pa 
je bil pravi izziv. Od dneva ustano-
vitve Zveza tako deluje na področju 
povezovanja klubov in si kot njiho-
va »mama« prizadeva za njihovo 
dobrobit. Ta »mama« zna sicer biti 
tečna, ko pride do izpolnjevanja Kri-
terijev kakovosti delovanja klubov, 
vendar to le zaradi tega, ker kot vsa-
ka mama želi le najboljše za svoje 
otroke, torej klube, ki so pod njenim 
okriljem.

Zvezo ŠKIS danes sestavlja 51 štu-
dentskih klubov in 7 pridruženih 
članov. Na sami Zvezi deluje več kot 
50 aktivistov in sicer v petih vsebin-
skih odborih – Odbor za socialo in 
zdravstvo, Odbor za visoko šolstvo, 
Odbor za dijake, Odbor za izobraže-
vanje in Mednarodni odbor. Poleg 
vsebinskih odborov pa so sestavni 
deli Zveze tudi Upravni odbor ope-
rativnega dela, Nadzorna komisija, 
Pravna pomoč in Varnostni svet. 
Slednejši je najpomembnejši faktor 
za prenos informacij in uspešno de-
lovanje med Zvezo in klubi.

Klubi so seveda ključni kamenčki v 
mozaiku Zveze ŠKIS. V zadnjih pe-
tih letih sta se Zvezi ŠKIS pridružila 
dva kluba – Klub zamejskih študen-
tov in Klub študentov Brezovica, 
žal pa smo v tem času tudi izgubili 

Zveza ŠKIS je v letu 
2019 zabeležila svojih 
25 let delovanja.
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Študentski klub Domžale. Seveda 
pa s svojim delovanjem stremimo k 
temu, da vsem klubom pomagamo in 
jih ohranimo ter negujemo njihovo 
delovanje.

Kljub negotovim časom se trudimo 
po najboljših močeh in se bomo še 
naprej, saj smo aktivisti Zveze ŠKIS 
trmasti, odločni, organizirani in izo-
braženi. Združujejo nas vrednote, ki 
veljajo za Zvezo: odkritost, srčnost 
in inovativnost – radi se družimo ter 
gradimo nova poznanstva in prija-
teljstva. Ni treba zmagati na vsakem 
tekmovanju; važno je sodelovati in 
od tega odnesti nova znanja in iz-
kušnje. Sodelovanje je namreč ena 
izmed kakovosti, ki jih Zveza ŠKIS 
nudi in ceni.

Zavedamo se, da niso bili vsi dnevi 
svetli – marsikateri dan nam je pri-
nesel nove ovire, ki smo jih vzeli kot 
izzive in premagali, saj smo skupaj 
dovolj močni, da nam uspe premi-
kati gore. Tako v trenutnem man-
datu kot v preteklih se srečujemo z 
novimi preprekami, za katere verja-
memo, da so le trenutne in ne bodo 
zaznamovale same Zveze ŠKIS. Iz 
teh situacij bo Zveza le rasla v še več-
jo in še boljšo.

Zveza ŠKIS je šola za 
življenje. 

Poleg medsebojnega sodelovanja 
nas nauči tudi spoštovanja in spreje-
manja soljudi v vsej njihovi raznoli-
kosti. Delovanje na Zvezi nas prip-

ravi na delo, ki ga bomo opravljali v 
nadaljevanju svoje življenjske poti.

Na Zvezi je velikokrat treba stopiti iz 
svoje cone udobja in spoznati nove 
stvari, ki jih sicer ne bi. Vsi smo mladi 
in se učimo na napakah; včasih so te 
večje, včasih manjše, definitivno pa 
nas naučijo, kako se z njimi spoprije-
mati v nadaljnjem življenju in kako 
najti zanje ustrezne rešitve.

Cilj vseh dosedanjih ekip Zveze ŠKIS 
je bil čim trdnejše povezovanje med 
Zvezo in klubi, saj so aktivisti želeli, 
da bi bila sodelovanje in vzajemna 
pomoč svetla točka za obe strani. 
Navkljub napakam po Škisovi tržni-
ci 2018 ne smemo dovoliti, da nas to 
razdvoji. Vsi se še vedno potegujemo 
za iste cilje in vrednote, ki povezuje-
jo Zvezo in klube. Še vedno podpira-
mo študentske klube in smo njihov 
servis, ko nas potrebujejo. Trenutna 
ekipa se trudi, da ji s skupnimi moč-
mi uspe povrniti zaupanje v Zvezo 
ŠKIS in med seboj ponovno povezati 
klube iz vseh regij. 

S projekti, ki jih organiziramo, sku-
šamo pod Zvezo spadajoče klube še 
bolj povezati in deliti s klubskimi ak-
tivisti informacije in dobre prakse, ki 
jim pri opravljanju klubskih dolžnos-
ti pridejo prav. S pomočjo klubov pa 
pomagamo tudi samim študentom, 
saj smo vedno na tekočem s trenu-
tnimi problemi, s katerimi se študen-
ti vsakodnevno srečujejo. Tako se ob 
vsaki priložnosti zavzemamo za štu-
dente z izpostavljanjem študentske 
problematike.
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Peter Medica
Petra Cotman
Klemen Miklavič – Pajk
Boris Hafner – Jež
Boštjan Papič 
Ožbej Marc
Janez Tonkli – Luka
Kamal Izidor Shaker

CETRT STOLETJA 
ZVEZE ŠKIS

Matej Pušnik
Marko Funkl
Matic Sušnik
Jaka Bassanese
Špela Oset
Patricija Premrov
Nina Plank 
Miha Zupančič

1994–1995
»Pred 25 leti so bili še dovoljeni žuri 
v kleteh študentskih domov in prav 
tam, v kleti bloka A za Bežigradom, 
smo spočeli ŠKIS. Malo zaradi dru-
ženja in žuranja, veliko bolj pa zara-
di neugodne situacije, v kateri so se 
v prvih letih novega družbenega sis-
tema in nove države znašli študent-
ski klubi. Sprva se nas je srečevalo 
šest klubov, predvsem primorskih, 
vsak teden pa se nam je pridružil še 
kakšen, tako da nas je bilo ob slav-
nostni ustanovitvi že 25.

Ves čas smo delovali na dveh fron-
tah: podpirali smo oživljanje ne-
delujočih in ustanavljanje novih 
študentskih klubov ter se, vsaj v 
Ljubljani, aktivno vključevali v 
študentsko politiko in kot ŠKIS na-
stopali na študentskih volitvah. K 
zadnjemu smo bili pravzaprav pri-
siljeni, saj smo le tako lahko doseg-
li, da so bili regionalni študentski 
klubi v Zakonu o skupnosti študen-
tov prepoznani kot posebna oblika 
organiziranja študentov in si s tem 
postavili temelje za sistemsko finan-
ciranje svojega delovanja.

Pred petindvajsetimi leti si še naj-
večji sanjači med nami nismo znali 
zamišljati, da bo nekoč študentskih 
klubov že več kot 50 ter v kako po-
membnega akterja se bo razvila Zve-
za ŠKIS. Zasluge za to gredo vsem 
njenim aktivistkam in aktivistom, 
ki smo v vsem času od ustanovitve 
do danes pisali delčke te čudovi-
te zgodbe. Še vedno sem ponosen, 
ko se lahko v kakšni ožji družbi, ko 
obujamo spomine na čas študija, po-
hvalim, da sem bil prvi predsednik 
Škisa ... In da, tudi moja generacija 
ga ohranja v dobrem spominu.«

Peter Medica

Vsem nekdanjim in sedanjim 
aktivistkam in aktivistom 
Zveze ŠKIS se zahvaljujem, 
da ste našo zgodbo nadalje-
vali in jo uspešno razvijali in 
vam čestitam za 25. obletni-
co. Zvezi ŠKIS pa želim še 
toliko let, da bo kapljic vsaj 
za sod dobrega vina.
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V tem mandatu so študentski klubi 
in njihovi člani v okviru Zveze ŠKIS 
aktivno nastopili na volitvah v štu-
dentski parlament. Med odmevnej-
šimi aktivnostmi ŠKIS-a je bilo za-
gotovo sodelovanje na študentskem 
protestu pred Državnim zborom, in 
sicer proti takrat napovedanemu 
ukrepu vlade RS – (delni) odpra-
vi bonov za študentsko prehrano. 
Sicer pa so se tudi v tem obdobju 
nadaljevala prizadevanja za orga-
niziranost slovenskih študentskih 
klubov v okviru Zveze ŠKIS in za 
samostojnost Zveze, ki bi kot krov-
na organizacija študentskih klubov 
skrbela za zastopanje interesov klu-
bov in njihovih članov, študentov. 
Žal pa je bilo v tem času občutiti 
nekoliko manjšo dejavnost klubov 
oziroma njihovega sodelovanja v 
nadaljnjem razvoju Zveze ŠKIS, kar 
gre pripisati predvsem menjavi ge-
neracij, ki so delovale v nekaterih 
klubih in znotraj Zveze. Zveza ŠKIS 
je poleg tega razpolagala s skrom-
nim, bolje rečeno, minimalnim pro-
računom, zato je bilo sodelovanje 
predstavnikov v Zvezi ŠKIS povsem 
prostovoljno, prav tako pa so bili 
klubi in predstavniki Zveze ŠKIS 
tudi nenehno tarča tistih, ki jim or-
ganiziranost klubov ni bila po volji 
in so jih želeli izriniti iz študentske-
ga organiziranja.

1995–1996

Petra Cotman
(poročena Juvančič)

Želim čestitati dvema glavnima 
ekipama Zveze ŠKIS – prvi pod 
vodstvom Petra Medice, ki je začel 
z idejo Zveze ŠKIS (in me kot na-
dobudno brucko pritegnil k sode-
lovanju), ter drugi pod vodstvom 
Klemna Miklaviča, ki je to idejo 
uspel uresničiti in uspešno izpelja-
ti. Glede na to, da je bila osnovna 
ideja organiziranosti študentskih 
klubov znotraj ene zveze pred-
vsem ta, da bi zaščitili študente in 
zastopali njihove interese v odnosu 
do države in Študentske organiza-
cije Slovenije ter da bi bilo študen-
tom znotraj klubov in Zveze ŠKIS 
omogočeno več, kot smo imeli mi 
v naših študentskih letih, danes z 
veseljem opažam, da je bil na tem 
področju dosežen očiten napredek.

V tem mandatu so se aktivisti Zve-
ze ŠKIS borili za samostojnost, saj 
so ostale študentske organizacije 
želele izriniti klube iz študentske-
ga organiziranja. Prihajalo je tudi 
do borbe za avtonomijo financira-
nja. Potekala so pogajanja za tretjo 
Študentsko ustavo, ki je bila bolj 
naklonjena klubom, saj je ohranjala 
avtonomijo financiranja. Študentski 
klubi so bili v Študentski ustavi pri-
znani kot samostojna oblika organi-
ziranja, kar je bilo ključno za njihov 
nadaljnji razvoj. Zvezi ŠKIS so se v 
tem času pridružili novi klubi, spod-
bujalo se je tudi oživljanje klubov, 
ki so prenehali z delovanjem. V ta 
namen se je začela praksa delovnih 
vikendov, kjer so klubovci med se-
boj delili dobre prakse na klubih. V 
tem mandatu se je Zveza ŠKIS tudi 
umaknila iz ŠOU v Ljubljani in pos-
tala samostojna veja študentske or-
ganizacije. 15. aprila 1998 je bil v Kra-
nju ustanovljen Svet študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti, ki 
je po študentski ustavi organ Zveze 

1996–1999

Klemen Miklavic - Pajk

ŠKIS v Študentski organizaciji Slo-
venije. Aktualna je bila tudi borba s 
študentskimi servisi, ki niso odvajali 
sredstev. Identitete klubov se pove-
čajo tudi s pomočjo Škisove tržnice, 
poveča pa se regulativna funkcija 
klubov (s pregledovanjem statusa). 
Izdan je bil prvi Zbornik Zveze ŠKIS. 
V letu 1999 je bil zasnovan Varnostni 
svet, prostori Zveze pa so se takrat 
nahajali v kleti bloka X v Rožni do-
lini. Škisova tržnica je potekala 5. 
maja v Rožni dolini.

Zveza ŠKIS je danes zrelejša organizacija zaradi 
sej Zbora (takrat najvišji organ Zveze ŠKIS), pa 
vendarle pozornemu opazovalcu ne uteče prisotnost 
duha nekdanjega ustvarjalnega kaosa in vzdušja 
gverilskega aktivizma začetnih let. Tega v drugih 
študentskih organizacijah ni bilo.
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Zveza ŠKIS je v tem mandatu pos-
tala polnopravni član Mladinskega 
sveta Slovenije. Na Zvezi je začela 
delovati prva predstavnica za odno-
se z javnostmi. V Zvezo ŠKIS in Svet 
ŠOLS je bilo sprejetih nekaj novih 
klubov: Klub izolskih študentov in 
dijakov, Študentski klub Žalec, Klub 
študentov Šmarske regije in Obsote-
lja, Študentski klub Hrastnik, Klub 
zgornjesavinjskih študentov, Štu-
dentski klub GROŠ, Klub študentov 
in dijakov Švig in Klub bovških štu-
dentov. Organiziran je bil Festival 
ŠTUNF, v sklopu katerega so pote-
kala športna tekmovanja, razstave 
in koncerti. Škisova tržnica se je od-
vijala 5. maja 2000 na stadionu Iliri-
ja. Potekala je tudi prva Študentska 
arena v Cankarjevem domu. Organi-
ziran je bil tudi delovni vikend, kate-
rega glavna tema so bile mreže, kas-
neje se iz njih razvijeta Zavod K6/K4 
in ZMT.

1999–2000

Boris Hafner – Jež
2000–2001

V obdobju predsedovanja Boštja-
na Papiča je Zveza ŠKIS pripravila 
delovna vikenda in izobraževalni 
seminar za študentske klube. Festi-
val ŠTUNF se je odvijal 7. in 8. aprila 
2001 v sklopu Mesta mladih v Novi 
Gorici. Škisova tržnica je potekala 8. 
maja v Tivoliju, in sicer s temo Rad 
te imam.

Boštjan Papic

V letih, ko sem predsedoval ŠKIS-u, se je pojavila 
potreba po večjem združevanju klubov med 
seboj, kajti čeprav je ŠKIS krovna organizacija, 
ki združuje vse slovenske študentske klube, 
med posameznimi, sosednjimi klubi ni bilo 
povezav – vsak je delal zase. Takrat pa smo 
začeli razmišljati o regijskem povezovanju, ki bi 
predstavljalo proces, v katerem bi se klubi učili 
drug od drugega in s tem izboljšali delovanje 
ter si na ta način poenostavili organiziranost in 
infrastrukturo.
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2001–2004

»Bolj kot čas teče, bolj v spominu os-
tane tisto lepo. Šestnajst let je tega, 
kar je naša ekipa zaključila mandat. 
Spomin na študentska leta pa ved-
no znova prikrade nasmeh na obraz. 
Pogled nazaj oriše dve glavni zgod-
bi, obe pa sta klubovski in ŠKIS-ovi.
Najprej aktivizem v lokalnem Klubu 
ajdovskih študentov. Nedolgo tega 
sem na podstrešju naletel na izvode 
klubskega časopisa Ma Bejži in pri-
čel brati članek iz obdobja po vstopu 
v novo tisočletje. Neverjetno, kako 
neposredno smo pisali. Prvinsko in 
na dušek, brez najmanjših kalkula-
cij in preračunavanj. V okviru kluba 
smo ogromno delali in se hkrati za-
bavali. Brez strahu, dlake na jeziku, 
z nekaj mladostniške predrznosti 
smo praktično imeli vse, kar se še 
danes išče v najbolj prodornih go-
spodarskih družbah (in manj na 
»kravje« kupčije in kompromis veza-
no politiko). Sposobnost doseganja 
rezultatov je bila pravzaprav odlič-
na, česar se dobro zavedamo šele 
sedaj. Večina ekipe iz tistih časov je 
še danes izjemno močno vpeta v go-
spodarski razvoj celotne Vipavske  
doline. Prijateljstva, ki so se takrat 
spletla, so še danes zelo globoka in 
intenzivna.

Lokalno zgodbo je nadgradil aktivi-
zem na državni ravni. Najprej skozi 
Varnostni svet in kasneje skozi tri-
letno vodenje najpestrejše organi-
zacije v državi – Zveze ŠKIS. Preplet 

ljudi, prijateljev in življenjskih zgodb 
je na ŠKIS-u vedno dosegal zelo veli-
ke razsežnosti. Slovenija si je hkrati 
zelo podobna, pa vendar zelo drugač-
na, pri čemer so posamezni odtenki 
drugačnosti zelo lokalno pogojeni. 
Še posebej so se te zgodbe orisovale 
na delovnih vikendih, ki so potekali 
po vseh možnih »underdog« lokaci-
jah. Glede na pestrost je potrebno 
tudi več usklajevanj in zato ŠKIS-ovo 
okolje na državni ravni kuje bolj po-
litično angažirane osebnosti. Dober 
dokaz za to so zadnje županske vo-
litve, kjer med zmagovalci najdemo 
bivše predsednike in člane upravnih 
odborov.«

Ožbej Marc

Ena lastnost je neglede na 
številne različnosti – enovita. 
Gre za ljudi, ki so pripravljeni 
narediti nekaj več za okolje, iz 
katerega izhajajo, pa naj bo to 
Tolmin, Kočevje, Lendava ali 
pa Slovenija. Ti ljudje predsta-
vljajo tisto najboljše v nekem 
narodu in jih ni na pretek.
Zveza ŠKIS-še na mnoga leta!

2004–2006

Vedno je bil eden ključnih ciljev 
Zveze ŠKIS postaviti Zvezo kot sta-
bilno organizacijo z vsemi resursi 
za stabilno delovanje. V mandatu 
2004–2006 je ekipi na podlagi pred-
hodnikov uspelo dvigniti nivo same 
Zveze na višjo raven. Kaj to pomeni? 
Da je Zveza začela klubom postaja-
ti »mama« v smislu finančne ureje-
nosti. Do tedaj to ni bilo možno, saj 
Zveza ni imela urejenega financira-
nja, za katerega pa vemo, da je eden 
izmed ključnih pogojev za kvalite-
tno delovanje.  

»Težko si je predstavljati organiza-
cijo, ki je tedaj združevala 45.000 
študentov in študentk brez lastnih 
prostorov. Bilo je težko, a uspelo 
nam je. Poleg ravnokar zapisanega 
pa je Zveza s svojim izredno dobrim 
decentraliziranim sistemom orga-
niziranja dajala veliko moč hitrega 
organiziranja, ko je šlo za branjenje 
pravic študentov in dijakov na naj-
višji – nacionalni ravni (ukinitev 
študentskega dela, uvajanje šolnin, 
premalo štipendij, ukinjanje štu-
dentskega organiziranja).«

V letih 2004–2006 so se predstavni-
ki Zveze zbirali v okviru Študentske 
organizacije Slovenije in se pogajali 
s predstavniki takratnih oblasti. 
Ker so bili ti časi izredno turbulen-
tni za študentsko organiziranje, so 
bili nenehno v pripravljenosti na 
revolucijo. In res se je zgodila (črna 

sreda – april 2006). Ključni motiva-
tor in organizator množic je bila zo-
pet Zveza ŠKIS.

Na področju projektov Zveze ŠKIS 
so bili v tem obdobju postavljeni 
novi mejniki v smislu zagotavljanja 
lastne neodvisnosti. V letu 2005 je 
Zveza ŠKIS prvič pod taktirko Jure-
ta Primožiča organizirala Škisovo 
tržnico z lastnim kadrom, lastnim 
znanjem in lastno idejo. V teh letih 
je bil vzpostavljen tudi Mednarodni 
odbor, ki je številnim klubskim akti-
vistom omogočil mednarodne izme-
njave in razširjanje obzorij. 

Janez Tonkli – Luka

Osebno sem mnenja, da 
odgovor na vprašanje, ali si bil 
uspešen ali ne, pokaže čas. In 
če se ozrem nazaj, ocenjujem: 
ne da smo bili uspešni ali 
neuspešni – v pravi smeri smo 
vodili barko Zveze.
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V obdobju med leti 2006 in 2008 je 
bil ključni cilj postaviti Zvezo ŠKIS 
in lokalne študentske klube na po-
litični parket na nacionalni ravni, 
tako v odnosu do Študentske orga-
nizacije Slovenije kot Mladinskega 
sveta Slovenije.

Veliko dela in energije je bilo vlože-
ne v krepitev študentskih klubov 
ter njihovega povezovanja na regij-
skem nivoju. Ključno je bilo, da Zve-
zo ŠKIS vodi ekipa kot celota ter da 
so stvari dobro koordinirane in da je 
nekaj dobrega storjenega za aktivis-
te ter študente v lokalnih skupno-
stih. 

Tekom mandatnih obdobij se je zvr-
stila pestra paleta projektov, ki jih 
Zveza ŠKIS organizira še danes. Od 
Škisove tržnice, projekta Virus, Vsi 
na ŠKIS do izobraževalnih projek-
tov za študentske klube in krvoda-
jalskih akcij pod takratnim sloga-
nom »Moja kri tvoje srce poganja«. 
Kot največji uspeh v letu 2006 zago-
tovo šteje vzpostavitev novega pro-
jekta, ki je prerasel v enega največjih 
dogodkov ob začetku šolskega leta 
– prvič je bil namreč organiziran Se-
jem rabljenih učbenikov.

2006–2008

Kamal Izidor Shaker

Obdobje, v katerem sem 
predsedoval Zvezi, dojemam 
kot čas miru, zato smo se lahko
ukvarjali predvsem z 
notranjim organiziranjem 
in seveda s člani. Brez dobre 
ekipe to obdobje ne bi bilo 
tako uspešno, zato bi se na 
tem mestu zahvalil vsem, ki 
ste Zvezi dali svojo energijo in 
svoje ideje.

2008–2009
Ekipa je v tem obdobju zaključila 
projekt Competitive Edge, ki je bil 
namenjen razvoju orodij in izobra-
ževanj za mladinske organizacije 
ter je kot tak poskrbel, da je Zve-
za pridobila na ugledu v celotnem 
mladinskem sektorju v Sloveniji in 
v Evropi. Največjo študentsko pri-
reditev je vodil Andrej Krštinc in 
takratnemu predsedniku so v spo-
minu ostali petkovi sestanki ob pol 
osmih zjutraj in seveda skupaj pre-
živeti delovni dnevi ter noči pred 
dnevom Škisove tržnice. Takrat je 
vodstvo organiziralo tudi 15. oble-
tnico delovanja Zveze ŠKIS, kjer so 
se poklonili delu preteklih generacij 
aktivistov.

V okviru Študentske organizacije 
Slovenije je Zveza ŠKIS sodelovala 
pri elektronizaciji študentskih bo-
nov, hkrati pa so kot člani Sveta Vla-
de Republike za študentska vpraša-
nja zagovarjali tezo, da štipendijski 
sklad potrebuje dodatnih 10 milijo-
nov evrov kot dodatek za študente, 
ki študirajo izven svojega kraja pre-
bivališča. Dogovor je bil tudi dose-
žen.

Zanimiv je bil tudi predlog uskla-
ditve glavarin v okviru Študentske 
organizacije Slovenije, ki je podlaga 
za financiranje študentskih klubov. 
Sestavljena je bila uravnotežena de-
lovna ekipa, v kateri so sodelovali 
ljudje z dolgo zgodovino delovanja 
na Zvezi in tudi mlajši aktivisti. Po 
več mesecih delovanja je bil prip-

ravljen končni predlog, ki je bil pra-
vičen in je hkrati spodbujal klube k 
boljšem delovanju ter sodelovanju. 
Pridnostni sklad je bil na željo klu-
bov omiljen in narejen je bil načrt, 
kako se bo z leti nadgrajeval.

V drugi polovici mandata je ekipa 
Zveze trdno delala na formaciji kon-
zorcija in prijavi na razpis ESS, ki bi 
ji omogočal dodatno financiranje 
projektov in prvič v njeni zgodovini 
tudi zaposleno osebo, ki bo finan-
cirana iz evropskega proračuna. 
Prijava je bila uspešna in ob koncu 
mandata smo zaradi higienskih ra-
zlogov izbor zaposlenega prepustili 
novi ekipi.

Matej Pušnik

Mandat 2008/2009 je bil izjemno 
pester, a naporen, in v čast mi je bilo, 
da sem sodeloval z veliko dobrimi 
ljudmi. Ne pomnim, katere visokole-
teče cilje smo si zastavili, kot dobra 
ekipa pa smo jih najbrž presegli in 
zagrizli v vse izzive, ki so se našli 
tekom leta. Konec koncev ni po-
membno, kaj zmoreš sam, ampak 
kaj lahko narediš z ekipo in ta je bila 
izjemna.
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»Začetek našega dela na Zvezi ŠKIS 
je bil v znamenju reorganizacije sis-
tema za financiranje študentskih 
klubov in vpeljave variabilnega 
finančnega dela, ki se je imenoval 
»Pridnostni sklad«. Takratna ekipa 
je poleg omenjenega prenovila sko-
raj vse akte ter resno zastavila delo-
vanje na vseh področjih. Za razliko 
od predhodnih let je bilo leto 2010 
zelo bojevito za študentsko organi-
ziranje nasploh. Takratni minister 
za delo je želel ukiniti študentsko 
delo in financiranje študentskih 
klubov. V tem letu je odločilno vlo-
go pri kasnejši zaustavitvi Zakona 
o malem delu odigrala prav Zveza 
ŠKIS, ki se je iz akcije v akcijo bolj iz-
risovala kot organizacija z največjo 
in najboljšo mrežo po vsej državi. 
Pripravili smo protestni shod pred 
vlado, kasneje večji protest skupaj 
z ostalimi študentskimi organizaci-
jami na Prešernovem trgu s predajo 
pisem podpore ministrstvu za delo, 
socialne zadeve in enake možnos-
ti. Vse skupaj je doživelo vrhunec z 
zadnjimi večjimi študentskimi de-
monstracijami v Sloveniji. 

2009–2010

Marko Funkl

Največji neizkoriščen 
potencial Zveze ŠKIS so 
odlični kadri. S čimerkoli se 
v Sloveniji resno ukvarjaš, 
povsod naletiš na bivše 
aktivne člane študentskih 
klubov ali Zveze ŠKIS. 
Štejem si v čast, da sem 
vodil Zvezo ŠKIS in spoznal 
številne čudovite ljudi, s 
katerimi smo še danes v 
odličnih odnosih!

Zveza je bila takrat tudi medijsko 
najbolj pozitivna študentska orga-
nizacija z artikuliranimi cilji in sijaj-
no ter odločno ekipo. Kasneje je Za-
kon o malem delu na referendumu 
padel z veliko večino glasov proti, 
jedro ekipe, ki je izpeljala kampanjo 
in aktivnosti na terenu, so predstav-
ljali klubovci in klubovke vseh klu-
bov. V primeru takratnega poraza bi 
danes poznali zelo okrnjeno obliko 
študentskega delovanja.«

2010–2012

Med ključnimi prioritetami, pos-
tavljenimi v tem mandatu, lahko 
izpostavimo prenovo celostne gra-
fične podobe, prenovo aktov Zveze, 
dokončanje elektronizacije delo-
vanja in poslovanja, vzpostavitev 
izobraževalnega sistema, okrepitev 
dijaškega delovanja na klubih, okre-
pitev delovanja in prepoznavnosti 
organizacije v mednarodnem pro-
storu ter implementacija delitve 
sredstev po Pridnostnem skladu. 
Na prvi pogled zgolj nekaj opravil, 
za katere pa je bilo v ozadju potreb-
nega veliko dela in usklajevanj, da 
so bila ta opravljena.

Prenova celostne grafične podobe je 
bila za organizacijo nujna in je zah-
tevala sistematično ureditev vseh 
področij zunanje pojavnosti Zveze 
ŠKIS. V prvi fazi je sledilo oblikova-
nje znaka in postavitev elementov 
grafične podobe, v drugi fazi pa pre-
novitev spletne strani z namenom, 
da bi bila ta preglednejša, interak-
tivnejša in vizualno bolj privlačna. 
Zveza ŠKIS je v letu 2012 tako dobila 
nov logotip, ki ga sestavlja šest po-
dobnih, a hkrati raznolikih kvadrat-
kov (regij), skupaj pa ti na nacional-
ni ravni oblikujejo Zvezo ŠKIS.

Veliko energije in časa je bilo vlože-
nega tudi v oblikovanje izobraževal-
nega sistema. Vodstvo je na podlagi 
postavljene vizije in strategije orga-
nizacije ter potreb in napak, ki so se 
kot posledica nedelovanja sistema 
kontinuiranega učenja pokazale 
skozi leta, začelo postavljati cilje, 
vrednote in oblike nastajajočega 

izobraževalnega sistema. Cilj za pri-
hodnja leta je bil popolna vzpostavi-
tev odbora, ki bo prevzel vse naloge 
zagotavljanja kontinuiranega uče-
nja v organizaciji. Odbor bi na eni 
strani skrbel za vzdrževanje »baze 
trenerjev ŠKIS«, stalno izobraževa-
nje in usposabljanje trenerjev ter 
pripravo izobraževalnih priročni-
kov; na drugi strani pa bi trenerji 
izvajali različne treninge na izobra-
ževalnih in motivacijskih vikendih 
študentskih klubov, s čimer bi bila 
zagotovljena rast kvalitete delova-
nja lokalnega študentskega organi-
ziranja. 

Izpeljana je bila jubilejna 15. Škiso-
va tržnica, ki jo je Zveza ŠKIS kljub 
težkim finančnim časom izpeljala 
na visokem nivoju in tako primerno 
počastila okroglo obletnico.

Matic Sušnik

Kljub številnim težavam in oviram 
nam je uspelo uresničiti vse glavne 
zastavljene cilje, zato lahko danes 
z veseljem pogledam nazaj in se 
spomnim naših najpomembnejših 
dosežkov. Za dosego ciljev so seveda 
ključni posamezniki, ki soustvarja-
jo organizacijo in veliko jih je bilo, 
katerim gre posebna zahvala za 
vložen trud in konstruktivno delo, 
ki je omogočilo uspehe zadnjih dveh 
mandatov.
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2012–2014

Delo v mandatih 2012/2013 in 
2013/2014 je na Zvezi ŠKIS povzro-
čilo večje premike tako v organi-
ziranosti kot tudi samem delu. V 
začetku prvega mandata je bila 
vzpostavljena Skupina za pravno 
pomoč Zveze ŠKIS, katere namen je 
predvsem nuditi potrebno pomoč 
in nasvete študentskim klubom ter 
s svojim znanjem aktivno skrbeti za 
potrebe znotraj Zveze ŠKIS, po nas-
vet pa se imajo možnost obrniti vsi 
kakor koli oškodovani študentje.

Vzporedno je bil ustanovljen tudi 
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS, 
katerega predstavnik je bil že v 
naslednjem letu vključen v Glavni 
odbor, da je lahko tako aktivno pri-
sostvoval implementaciji predhod-
no zastavljene izobraževalne strate-
gije. Zveza ŠKIS je takrat vzpostavila 

Jaka Bassanese

Vsak projekt je bil glede na predhodna leta 
na eni strani stroškovno močno raciona-
liziran, na drugi strani pa je bil vsakemu 

projektu znova vpeljan prvotni namen 
– sodelovanje in povezovanje aktivistov 

posameznih študentskih klubov. Sčasoma 
se je udeležba klubskih predstavnikov na 

posameznih projektih precej povišala. 

tudi t. i. »bazen trenerjev«. Trenerji 
so bili predhodno usposobljeni in 
izbrani za podajanje znanja mlajšim 
aktivistom študentskih klubov in 
Zveze ŠKIS. Tako je organizacija pri-
čela z gradnjo svojih izobraževalnih 
temeljev in klubske aktiviste začela 
opremljati s pedagoškim znanjem z 
namenom, da bi lastne izkušnje pre-
nesli novim, znanja željnim klub-
skim aktivistom. 

Delovni vikendi so se prestrukturi-
rali v enodnevna izobraževanja in 
tako je z namenom nižanja stroškov 
študentskih klubov ter boljšega iz-
kupička pridobljenih znanj nastala 
Škisova akademija.

S pričetkom mandata 2013/2014 je 
Zveza ŠKIS postala stroškovno učin-
kovitejša. Po desetih letih so bili pro-
stori Zveze vpisani v zemljiško knji-
go, s tem pa so bili odpravljeni s tem 
povezani problemi. Kmalu je sledila 

prodaja prostorov ter ugoden nakup 
večjih, za organizacijo primernejših 
prostorov. Tako se je Zveza ŠKIS s 
pričetkom leta 2014 s Tržaške ceste 
42 preselila na Parmovo 53, kjer je 
pridobila dodatne kapacitete, name-
njene predvsem spodbujanju tim-
skega dela odborov na sami Zvezi. 
Večje spremembe so se pojavile tudi 
pri največjem projektu Škisova tr-
žnica, na katerem je bil vzpostavljen 
Mednarodni otok, namenjen pred-
stavljanju študentov iz drugih držav. 
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2014–2016

»'Mnogo stvari je izgubljenih, ker 
nihče ne vpraša.' in 'S pravo ekipo 
je vse mogoče.' Najbolj pogosto izre-
čena in zapisana motivacijska citata 
ekipe, ki je skozi dva mandata med 
leti 2014 in 2016 vodila Zvezo ŠKIS. 
Obdobje, v katerem se je naredilo 
veliko korenitih sprememb, pri če-
mer bi se dotaknila dveh, ki sta naj-
bolj vidni še danes.
Najbolj odmevna sprememba je bila 
v letu 2015, in sicer nova lokacija in 
termin največje študentske prire-
ditve v Sloveniji – Škisove tržnice. 
Veliko poguma je bilo potrebnega 
tako od vseh aktivistov Zveze ŠKIS, 
da smo se odločili za ta korak in ver-
jeli v to spremembo, kot s strani štu-
dentskih klubov, ki so nam zaupali. 
S skupnimi močmi, kot eno, smo 
nato uspešno izpeljali edinstveno 
prireditev.

Drugi veliki in trajnostni pečat, 
ki ga je Zvezi pustila naša ekipa, je 
ustanovitev Alumni kluba, katerega 
ključni namen je združevanje in po-
vezovanje vseh posameznikov, ki so 
s svojim delovanjem pripomogli k 
razvoju Zveze in ustvarjanju njene-
ga poslanstva ter so danes podpora 
vsakokratni aktualni ekipi pri dose-
ganju vizije. Ekipe, ki boste v priho-
dnosti ustvarjale zgodovino Zveze – 
izkoristite namen in potencial, ki ga 
nudi Alumni klub.

Špela Oset

Hvala Zvezi ŠKIS za vse znanje 
in izkušnje, ki sem jih pridobila 

skozi delovanje, in ker sem 
zaradi tebe spoznala ljudi, ki so 

me ogromno naučili, ter zgradila 
trdne prijateljske vezi, ki me 

bodo spremljale vse življenje.

Skozi omenjeni dve leti je tako naša 
ekipa kot vse ekipe pred nami in za 
nami izpeljala ogromno projektov, 
vpeljala določene novosti in ustva-
rila veliko število nepozabnih spo-
minov. Upam si trditi, da je (bilo) 
vsaki pomembno uspešno izpeljati 
zastavljene cilje, uresničiti postavlje-

no vizijo in slediti poslanstvu Zveze. 
V vsakem mandatu so (se pojavile) 
različne ovire, izzivi, s katerimi se je 
(bilo) treba soočiti in na koncu zma-
gati – za Zvezo, za študentske klube, 
za vse nas. In ob tem je pomembno, 
da se vsi skupaj naučimo nekaj nove-
ga in rastemo skupaj z Zvezo.«
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2016–2018

»Ob prevzemu našega vodenja je 
bila Zveza ŠKIS resnično urejena z 
vseh vidikov, za to gre zahvala prejš-
njemu mandatu. Z vzpostavljeno 
sistematizacijo dela, podrobnim or-
ganigramom in drugimi urejenimi 
postopki so bili procesi dela lažji in 
hitrejši in vsem, škisovcem in klu-
bovcem, je bilo jasno, kdo je odgovo-
ren za katero delo. 

Vizija našega mandata je bila v de-
lovanje Zveze vključiti vse regije, za 
kar smo skrbeli tudi pri vzpostavitvi 
ekipe, ki je kandidirala na volitvah. 
Kot osrednjo vizijo smo želeli gra-
diti naprej na trdno vzpostavljenih 
temeljih prejšnjega mandata. 

Patricija Premrov Trdne temelje smo želeli vzposta-
viti tudi v smislu komunikacije 
s študentskimi klubi. Na podlagi 
opravljene raziskave komunikacije 
s študentskimi klubi smo večjo težo 
odločevanja in komuniciranja pre-
dali Varnostnemu svetu Zveze ŠKIS 
in vodjam regij, ki so postali ključna 
točka komunikacije s študentskimi 
klubi in njihovi zagovorniki. Nada-
ljevali in nadgrajevali smo izobraže-
valni del Zveze ŠKIS, ki je služil kot 
servis študentskim klubom z izobra-
ževanji tako na kritičnih kot tudi na 
bolj urejenih področjih. 

Kot ključni cilj smo si zadali, da ima 
vsaka regija znotraj enega mandata 
vsaj en regijski delovno-motivacijski 
vikend, kar se je izkazalo za izjemno 
uspešno. Regije so se na delovno-mo-
tivacijskih vikendih bolj podrobno 
spoznale, se povezale in izobraževale 
ter si med sabo delile tako dobre kot 
tudi slabe izkušnje ali prakse. 

V mandatu smo delovali v smeri 
vzpostavljanja neformalne komu-
nikacije s predstavniki študentskih 
klubov z organizacijo več nefor-
malnih druženj in srečanj. V samo 
delovanje Zveze ŠKIS smo se trudi-
li študentske klube vključiti preko 
organiziranih razpisov za nevoljene 
funkcije na Zvezi.

K opolnomočenju delovanja Zve-
ze pa je pripomogel tudi takrat 
vzpostavljen Alumni klub Zveze 
ŠKIS, ki nam je omogočal, da smo v 
ključnih trenutkih za nasvet, posvet 
ali idejo lahko vprašali nekdanje ak-
tiviste z nemalo izkušnjami. Pomem-
ben cilj, ki je bil med mandatom tudi 
dosežen, pa je vzpostavitev nove in 
prenovljene spletne strani Zveze 
ŠKIS, ki na preglednejši in hitrejši 
način obiskovalcem omogoča dostop 
do ključnih informacij.«

Kot rezultat delovno-motivacijskih 
vikendov se je opazil takojšen 

porast motivacije in povezanosti 
študentskih klubov znotraj regije. 
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2018–2019

»Če bi morala odgovoriti na prepros-
to vprašanje, kaj je zame Zveza ŠKIS, 
ne bi mogla podati enostavnega od-
govora. Ne govorimo namreč o or-
ganizaciji, ki ti ponudi zgolj študent-
sko delo, niti o organizaciji, kjer se 
boš samo zabaval, ali o organizaciji, 
v kateri naša dejanja nimajo veljave. 
Zveza ŠKIS je zame zato komple-
ksna, večplastna in predvsem nepo-
zabna izkušnja. Od dela na študent-
skem klubu, začetkov na Zvezi do 
zaslužene »penzije« v študentskem 
organiziranju po koncu sedmih let 
vpetosti me je spremljala pripa-
dnost naši viziji. 

V mandatu 2018/2019 sem imela 
možnost kot predsednica voditi 
Zvezo, ki združuje 58 študentskih 
klubov po Sloveniji ter v zamejstvu. 

Vsekakor je to bil privilegij, ki bi ga 
ponovila ne glede na to, da je bilo 
leto vse prej kot enostavno. Že ob 
prevzemu mandata je bila prva na-
loga Študentska ustava 4, ki se je 
spreminjala tekom leta (prejšnjega 
mandata), kar je pomenilo, da so na 
mizi Študentske organizacije Slo-
venije ostale le še najpomembnejše 
odločitve oziroma nestrinjanja, ki 
jih je bilo potrebno uskladiti. Eden 

Nina Plank

Brez odrekanj, padcev in 
porazov v življenju ne moremo 

do tistih pravih zmag. 

izmed pozitivnih zaključkov, ki je 
prišel iz kolegijev organizacijskih 
oblik študentskega organiziranja, je 
bil definitivno podaljšanje zbiranja 
potrdil za študentske klube. Temu 
je sledilo izbiranje nove ekipe Ški-
sove tržnice, kjer smo na razpisih 
prejeli več kot 70 prijav, kar je bilo 
vsekakor pozitivno presenečenje. 
Žal nas je kasneje ves čas organiza-
cije spremljala senca nesrečnega do-

Zveze ŠKIS. Najverjetneje smo sku-
paj s svetniki podrli tudi rekord, in 
sicer z nepričakovano maratonsko 
sejo Sveta Zveze ŠKIS, ki je trajala 
kar 6 ur.

Verjamem, da je leto, ki zares ni priza-
našalo, meni ter celotni ekipi prines-
lo ogromno izkušenj, ki jih drugače 
morda ne bi dobili, prave prijatelje, 
katerih vezi se drugače morda ne bi 
spletle, zgodbe, ki se sicer morda ne 
bi pisale ter pripadnost, ki je sicer 
morda ne bi občutili. Na tem mestu 
se ponovno zahvaljujem vsem akti-
vistom Zveze ŠKIS in klubovcem, ki 
so skozi kaotično leto skupaj z mano 
stremeli k tistemu pravemu cilju – 
ohranjanju in krepitvi študentskih 
organizacij lokalnih skupnosti.«

godka prejšnjega mandata, za piko 
na i pa je zaradi slabih vremenskih 
razmer prizorišče Škisove tržnice 
izgledalo bolj podobno Rock otoč-
cu kot pa pomladanskemu raju. Ne 
glede na okoliščine se je ekipa več 
kot izkazala in izpeljali smo še eno 
uspešno in tokrat zares edinstveno 
Škisovo tržnico. S sodelovanjem pri 
oblikovanju pomembnih zakonov 
za študente in sodelovanju pri ak-
tualnih problematikah so svoj pečat 
pustili tudi odbori, ki so poleg ome-
njenega skrbeli še za izvajanje stal-
nih projektov in aktivnosti, ki smo si 
jih skupaj zastavili v programskem 
načrtu ter nenazadnje soustvarja-
li prijetno vzdušje na Parmovi 53 v 
Ljubljani. Delo na Zvezi pa je le del 
celotne slike, lahko bi rekli tudi ce-
lotne družine ŠKIS-a. 

Naše bistvo predstavljajo klubi in 
ob pestrem letu, kot je bilo to, smo 
z njimi odpirali marsikatere pogo-
vore ter se poskušali konstruktivno 
soočati z izpostavljenimi tematika-
mi. Prisluhnili smo klubskim izku-
šnjam, položaju ter željam po spre-
membah in jih preko usklajevanj 
tudi uresničevali. Skladno s tem smo 
poglobili komunikacijo med Zvezo 
in klubi ter spremenili nekaj aktov 
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2019–2020

»Pretekla leta so bila za Zvezo ŠKIS 
in Študentsko organiziranje v Slove-
niji precej intenzivna. V času mojega 
delovanja na ŠOS-u smo kar dvak-
rat prenavljali naš temeljni akt. Iz 
Študentske ustave 3 smo prešli na 
Študentsko ustavo 4, v kateri smo 
opredelili tudi študentske organiza-
cije visokošolskih zavodov in zaseb-
nih fakultet. Tudi na nacionalnem 
nivoju je bilo pestro, saj so se zgodi-
le spremembe Zakona o skupnosti 
študentov, ki je Študentsko organi-
zacijo Slovenije in Študentske orga-
nizacije univerz zavezal k javnemu 
pravu. Po sprejemu sprememb Za-
kona o skupnosti študentov pa smo 
ŠU-4 uskladili z le-tem. Zveza ŠKIS 
je ob zadnjih spremembah študent-
ske ustave spremenila tudi način 
financiranja. Za kratek čas je bila 
naša prihodnost negotova. A smo s 
skupnimi močmi našli rešitev, ki so 
jo klubi podprli. Skupščina ŠOS je 
sprejela pravilnik o dodelitvi statusa 

zveze društev, ki združuje študent-
ske organizacije lokalnih skupnosti. 
Tako Zvezi, ki ima reprezentativno-
st študentskih klubov, določa nalo-
ge in pristojnost, za katere ji tudi do-
deli financiranje. Financiranje Zveze 
je tako celovito urejeno.

V preteklih letih smo prestavili 
prizorišče Škisove tržnice, ki se je 
s tradicionalne »Ilirije« preselila 
na zelenico na Kardeljevi ploščadi. 
Nov, večji prostor nam je dal zagon 
in omogočil razvoj tako dnevnega 
kot večernega dogajanja. Z novimi 
aktivnostmi smo poskrbeli za nepo-

Miha Zupancic

zabne spomine obiskovalcev. Nikoli 
pa nismo pozabili na srce prireditve, 
ki ga predstavljajo študentski klubi. 
Škisova tržnica je tako še vedno naj-
večja prireditev za mlade v Sloveni-
ji. In vse to še vedno opravi ekipa, ki 
s skupinskim duhom mesece živi za 
ta projekt. 

Prav tako smo skupaj s študentskimi 
klubi preučili delovanje Zveze ŠKIS, 
da bi ugotovili, kje bi bilo lahko de-
lovanje Zveze še optimalnejše in bi 
tako še bolje zastopali interese štu-
dentskih klubov in jim bili »mama« 
v najboljšem pomenu te besede. 
Tako smo sledili viziji in poslanstvu 
naše organizacije. Dosegli pa smo 
spremembe, ki so študentskim klu-
bom pomagale pri dokazovanju 
članstva za ohranitev statusa ŠOLS. 
Dosegli smo namreč zamik rokov 
za zamrznitev sredstev in prav tako 
za odvzem statusa. Tudi pri pregle-

Naš mandat še ni končan 
in zagotovo nas čakajo še 
številni izzivi v prihodnje. 

du potrdil o vpisu je prišlo do spre-
memb, saj so klubi dokazila lahko 
zbirali v elektronski obliki.

Na nacionalnem nivoju smo po-
kazali interes za razvoj številnih 
mladinskih politik, saj smo skupaj 
z Mladinskim svetom Slovenije so-
delovali pri pripravi relevantnih 
dokumentov, eden izmed večjih po-
udarkov v preteklem mandatu je 
bilo opozarjanje na bivanjsko pro-
blematiko, ki se zaradi centralizacije 
in razvoja turizma krepko pozna pri 
mladih.

Tudi sami si zastavljamo vedno višje 
cilje in želje, proti katerim stremimo 
– in prav je tako. Zavedati se je tre-
ba, da lahko le z dobro ekipo, zagna-
nostjo in vizijo kljubujemo sistemu, 
ki trenutno ni prav nič prijazen do 
združevanja skupnosti v društvih. 
Zato je pomembno, da kljub vsem 
spremembam, ki se dogajajo hitreje, 
kot jim lahko sledimo, na Zvezi ŠKIS 
ohranimo ekipni duh in našo idejo o 
delovanju v interesu skupnega dob-
rega za vse študente in mladino v 
Sloveniji.«
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Glavni odbor
Varnostni svet
Upravni odbor operativnega dela
Odbor za socialo in zdravstvo
Odbor za izobraževanje
Odbor za visoko šolstvo
Odbor za dijake
Mednarodni odbor
Nadzorna komisija
Pravna pomoč

PREDSTAVITVE 
ODBOROV Glavni odbor v mandatu 2019/20 sestavljajo vodje vsebinskih odborov:

- Nika Bukovšek (Odbor za socialo in zdravstvo),
- Nejc Herženjak (Odbor za izobraževanje),
- Mia Hočevar (Odbor za visoko šolstvo),
- Kaja Tržan (Odbor za dijake) in 
- Maruša Turnšek (Mednarodni odbor). 

Poleg njih pa so tu še:
- predsednica Upravnega odbora operativnega dela Maša Androjna,
- blagajničarka Valentina Vegelj Strašek,
- administrator Mark Pralica, 
- predsednik Varnostnega sveta in podpredsednik Zveze ŠKIS Mark Perko,
- na čelu Glavnega odbora pa je predsednik Zveze ŠKIS Miha Zupančič. 

Glavni odbor se tedensko seznanja in sprejema odločitve, ki so pomembne za 
delovanje Zveze, gradi temelje za dobro komunikacijo med aktivisti ter med 
Zvezo in študentskimi klubi.

01GLAVNI 
ODBOR
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Varnostni svet

Varnostni svet (VS) za leto 2019/20 sestavljajo: 
- Mark Perko (predsednik Varnostnega sveta),
- Grega Donša (vodja 02 regije),
- Vid Stropnik (vodja 03 regije),
- Jan Strajnar (vodja Dolenjske regije),
- Alen Kočar (vodja Gorenjske regije),
- Mark Dolenšek (vodja Osrednje regije) in
- Sergej Praček (vodja Primorske regije).

Varnostni svet predstavlja vez med študentskimi klubi in Zvezo ŠKIS. Člani 
VS študentskim klubom pomagajo pri njihovem delovanju, zastopajo njiho-
ve interese, jim svetujejo, jih obveščajo o aktualnih zadevah in spodbujajo 
pri delu, hkrati pa skrbijo za regijsko povezanost.

02VARNOSTNI 
SVET

Upravni odbor operativnega dela Zveze ŠKIS je vodila Nina Podboj, v 
februarju pa je njeno mesto zapolnila Maša Androjna. Člani odbora pa so 
Monika Curk, Klara Šušteršič, Miha Kodrič, Tjaša Miketič, Sara Mužar, 
Kaja Škorjanc in Kaja Tržan. 

Operativa se ukvarja z razpisnim delom, koordinacijo projektov, odnosi z jav-
nostmi, marketingom in trženjem, fotografiranjem ter oblikovanjem. Odbor 
tako nudi podporo vsem projektom, ki potekajo pod okriljem Zveze ŠKIS, 
hkrati pa pripravlja dogodke, ki so v prvi vrsti namenjeni povezovanju akti-
vistov Zveze ŠKIS in članov študentskih klubov iz vse Slovenije.

03UPRAVNI ODBOR 
OPERATIVNEGA DELA
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Odbor za socialo in zdravstvo Zveze 
ŠKIS sestavljajo:
vodja Nika Bukovšek in člani 
Barbara Lapornik, Jaka Trilar, Rok 
Retar in Doris Rojo. Področja, ki 
jih obravnavajo, so štipendiranje, 
študentsko delo, študentske družine, 
študenti s posebnimi potrebami, 
subvencionirano bivanje, prevoz in 
prehrana, zdravstveno zavarovanje 
in zdravstvo. 

04ODBOR ZA SOCIALO IN 
ZDRAVSTVO

Ob tem izvajajo projekte, kot so je-
senska in spomladanska študent-
ska krvodajalska akcija »Častim 1/2 
litra!«, Varno s ŠKIS-om ob dnevu 
boja proti aidsu ter Škisova štorklja 
za študentske družine. Vsako leto iz-
dajo tudi publikacijo Škisova popot-
nica, ki je namenjena tako novim kot 
starejšim študentom.

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS 
je na prvi pogled najbolj netipičen 
odbor na ŠKIS-u. Ko je večina odbo-
rov zaposlena s projektnim delom, se 
člani Odbora za visoko šolstvo potijo 
pri branju visokošolskih zakonov, 
aktivno sledijo novicam s področja 

05ODBOR ZA 
VISOKO ŠOLSTVO

visokega šolstva in se ažurno odziva-
jo na spremembe visokošolske zako-
nodaje ter o njih obveščajo študente. 
Odbor v letošnji sestavi predstavlja-
ta Mia Hočevar kot vodja odbora in 
Manca Bratina kot aktivistka.
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Vodja Odbora za dijake je Kaja 
Tržan. Odbor skrbi za dijaške 
sekcije na klubih, preverja njihovo 
delovanje, nudi pomoč in svetovanje 
ter jih obiskuje. Izvaja projekte, 

06ODBOR ZA 
DIJAKE

kot so Dijaška Škisova akademija, 
Sejem rabljenih učbenikov, Literarni 
natečaj in Dijaški informator, skrbi 
pa tudi za Škisovo stojnico na Škisovi 
tržnici.

Mednarodni odbor Zveze ŠKIS v 
mandatu 2019/2020 sestavljajo
Maruša Turnšek, Amanda Teršar, 
Zala Zupan, Minea Rutar in David 
Golob. Mednarodni odbor si priza-
deva za vzpostavitev in ohranitev 
vezi s sorodnimi mladinskimi or-
ganizacijami po Evropi. Promovira 
mobilnost med študentskimi klubi 
na lokalnih ravneh, jim pomaga pri 
udejstvovanju na mednarodnih ak-
tivnostih, prek nadgrajevanja baze 
tujih partnerjev pa študentskim 
klubom omogoča lažji korak v mo-

07MEDNARODNI 
ODBOR

bilnost. Za lokalne klube Mednaro-
dni odbor prav tako organizira de-
lavnice, predavanja in izobraževanja 
na temo mednarodne mobilnosti in 
izkušenj, izdaja brošure, posreduje 
tedenske ponudbe za kratkotrajne 
izmenjave in pripravlja raznorazne 
projekte. Vsako leto Mednarodni 
odbor pomaga ustvarjati tudi utrip 
Škisove tržnice, saj na Mednaro-
dnem otočku zbere tuje študente in 
društva, ki svoje posebnosti in kuli-
nariko predstavijo obiskovalcem te 
mladinske prireditve.
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Odbor za izobraževanje je eden od 
vsebinskih odborov Zveze ŠKIS. 
Sestavlja ga 7 študentov iz vseh kon-
cev Slovenije. Odbor tako sestavljajo 
vodja Nejc Herženjak, Simon Sovič 
(vodja bazena trenerjev), Tamara 
Hostar, Mark Pralica, Sabina Prica, 
Bianca Žitnik in Anja Brelih. Njiho-
va vizija se glasi: “Vse študentske or-
ganizacije lokalnih skupnosti, Zveze 
ŠKIS usposobiti za kvalitetno in v 
razvoj lokalnih skupnosti usmerje-
no delovanje. Zavzemamo se za ne-
formalno izobraževanje in beleženje 
znanja ter zaposljivost mladih v lo-
kalnih skupnosti.”

08ODBOR ZA 
IZOBRAŽEVANJE

S projekti in izobraževanji priprav-
ljajo ter izobražujejo aktiviste štu-
dentskih klubov za uspešno in kako-
vostno delovanje kluba, spodbujajo 
za prenos znanja starejših aktivistov 
na nove in podpirajo ter tvorijo ne-
formalno izobraževanje med štu-
denti. Poseben del odbora je Bazen 
trenerjev Zveze ŠKIS. Ta združuje 
usposobljene trenerje, ki izvajajo 
različne oblike izobraževanj z upo-
rabnimi znanji, katera so v prvi vrsti 
namenjena aktivistom študentskih 
klubov in njenim članom.

09BAZEN 
TRENERJEV

Ime in priimek Leto vstopa

Jager Staša 2012

Jemec Matej 2012

Kašnik Matic 2012

Ljubec Saša 2012

Molan Ingrid 2012

Retelj Martin 2012

Rezar Miha 2012

Simonišek Urška 2012

Šalgaj Ana 2012

Šiler Andraž 2012

Vahčič Miha 2012

Zupan Aljaž 2012

Jagodic Mojca 2014

Jontez Petra 2014

Oset Špela 2014

Premrov Patricija 2014

Sovinc Neža 2014

Šavs Matej 2014

Ime in priimek Leto vstopa

Volek Ambrož 2014

Avberšek Anja 2015

Belak Neža 2015

Belak Urša 2015

Bizjak Tamara 2015

Kalan Rok 2015

Šoln Tina 2015

Ambrož Iris 2016

Leban Urša 2016

Meglič Aleš 2016

Baznik Nika 2017

Brelih Anja 2017

Fortuna Anja 2017

Goričan Lučka 2017

Gumilar Tim 2017

Kopač Nina 2017

Oset Anja 2017

Pajek Vid 2017

Ime in priimek Leto vstopa

Plank Nina 2017

Sovič Simon 2017

Zupanc Nina 2017

Hostar Tamara 2018

Kuhar Niki 2018

Androjna Maša 2019

Herženjak Nejc 2019

Miketič Tjaša 2019

Pangeršič Jernej 2019

Plementaš Ana 
Marija 2019

Podboj Nina 2019

Pralica Mark 2019

Prica Sabina 2019

Trilar Jaka 2019

Turnšek Maruša 2019

Progar Nataša 2020

Zupan Zala 2020
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Nadzorno komisijo za leto 2019/2020 
sestavljajo Tomaž Starašinič, 
Domen Fortunat, Lovro Sukič, Blaž 
Murko in Luka Krek. NK ŠKIS vrši 
nadzor nad zakonitostjo delovanja 
in finančnim poslovanjem Zveze 
ŠKIS, obenem pa spremlja delo orga-

10NADZORNA 
KOMISIJA

nov Zveze ŠKIS ter pregleduje priso-
tnost svetnikov Sveta Zveze ŠKIS na 
sejah. Če vse skupaj na kratko pov-
zamemo – nadzorna komisija torej 
skrbi, da je na ŠKIS-u vse tako, kot 
mora biti!

Skupino za pravno pomoč sestavlja-
jo Neža Špenko, Blaž Murko, Maja 
Toni in Jan Strajnar. Večino njihove-
ga dela zajema svetovanje klubom in 
iskanje pravnih rešitev v morebitnih 
zagatah. V veliki meri pomagajo pri 
aktualizaciji temeljnih aktov klubov 
in Zveze ŠKIS. 

11PRAVNA 
POMOC

Sicer so vedno na voljo, kadar se 
pravno kje zalomi ali ko želimo že v 
naprej preprečiti, da bi do težav priš-
lo. Večinoma delujejo prek elektron-
ske pošte in telefonskih stikov, vča-
sih pa pomoč nudijo tudi v prostorih 
Zveze ŠKIS.
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TABELA AKTIVISTOV
ZVEZE ŠKIS

IME IN PRIIMEK MATICNI KLUB FUNKCIJA NA ZVEZI ŠKIS LETO DELOVANJA

Čeh Tomo Klub goriških študentov Ustanovni član 1993–1995

Črnič Aleš Šaleški študentski klub Ustanovni član 1993–1995

Fatur Marko Klub idrijskih študentov Ustanovni član 1993–1995

Filipčič Rok Klub goriških študentov Ustanovni član 1993–1995

Kobal Valter Klub goriških študentov Ustanovni član 1993–1995

Kolar Stanko Klub študentov Dravinjske 
doline Ustanovni član 1993–1995

Kristan Primož Klub študentov celjske regije Ustanovni član 1993–1995

Lalič Gordana Klub študentov Kranj Ustanovna članica 1993–1995

Lemut Boštjan Klub ajdovskih študentov Ustanovni član 1993–1995

Leskovec Bojan Klub logaških študentov Ustanovni član 1993–1995

Macedoni Gregor Društvo novomeških študentov Ustanovni član 1993–1995

Pergar Edvard Klub prekmurskih študentov Ustanovni član 1993–1995

Petaros Davorin Klub študentov občine Piran Ustanovni član 1993–1995

Poljanšek Blaž Klub idrijskih študentov Ustanovni član 1993–1995

Prezelj Roman Klub študentov Selške doline Ustanovni član 1993–1995

Rozman Aleksander Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Ustanovni član 1993–1995

Rutar Jožko Klub tolminskih študentov Ustanovni član 1993–1995

Sever Jožica Klub študentov občine Koper Ustanovna članica 1993–1995

Sladojevič Aleš Klub študentov Kranj Ustanovni član 1993–1995

Steiner Rok Klub študentov celjske regije Ustanovni član 1993–1995

Strojan Blaž Društvo novomeških študentov Ustanovni član 1993–1995

Širnik Zvone Klub koroških študentov Ustanovni član 1993–1995

Šubic Jaka Klub študentov Poljanske doline Ustanovni član 1993–1995

Verčič Primož Klub škofjeloških študentov Ustanovni član 1993–1995

Vesel Samo Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Ustanovni član 1993–1995

Vnučec Duško Klub radovljiških študentov Ustanovni član 1993–1995

Vodopivec Miha Klub goriških študentov Ustanovni član 1993–1995

Vrbnjak Marjan Prleški študentski klub Ustanovni član 1993–1995

Zelič Igor Klub študentov Kranj Ustanovni član 1993–1995

Zorec Simon Klub radovljiških študentov Ustanovni član 1993–1995

Medica Peter Predsednik 1994–1995

Agnič Robi Klub posavskih študentov Član NK 1995–1996

Corel Matjaž Poslanec na ŠOU 1995–1996

Cotman Petra Študentski klub Domžale Predsednica 1995–1996

Cvetko Martin Klub tolminskih študentov Poslanec na ŠOU 1995–1996

Del Fabro Borut Klub goriških študentov Poslanec na ŠOU 1995–1996

Gričar Matjaž Klub posavskih študentov Član GO 1995–1996

Lornezzeti Anja Klub goriških študentov Poslanka na ŠOU 1995–1996

Paravan Dejan Klub goriških študentov Poslanec na ŠOU 1995–1996

Žgavec Tjaša Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Poslanka na ŠOU 1995–1998

Bajuk Jože Klub belokranjskih študentov Član GO, predsednik ŠOU, poslanec na ŠOU 1996–1997
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Brežan Uroš Klub tolminskih študentov Član GO 1996–1997

Knafelc Gregor Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Tajnik in član GO 1996–1997

Končan Aleš Klub študentov Dravinjske 
doline Član GO 1996–1997

Mavrič Tanja Klub goriških študentov Tajnica Škisove vlade 1996–1997

Mikulin Marko Klub goriških študentov Študentski minister za kulturo 1996–1997

Rožej Vitomir Klub študentov Kranj Podpredsednik 1996–1997

Rožen Tomaž Klub koroških študentov Član GO 1996–1997

Slapnik Tadej Klub študentov Dravinjske 
doline Podpredsednik 1996–1997

Potočnik (Šebart) Maja Študentski klub Sežana Članica GO 1996–1998

Šturm Sašo Klub tolminskih študentov Član GO, tajnik 1996–1998

Hribar Tanja Šaleški študentski klub Blagajničarka, članica GO, ministrica za 
kulturo 1996–1999

Pavlič Tomo Študentski klub Domžale Član GO, podpredsednik, član VS, član Sveta 
ŠOLS 1996–1999

Šavli Marjan Klub škofjeloških študentov Ustanovni član, član GO, SKAZI 1996–1999

Miklavič Klemen Klub goriških študentov Predsednik, član predsedstva ŠOS 1996–2001

Car Polona Poslanka na ŠOU 1997–1998

Dolinšek Metod Klub mariborskih študentov Delavno predsedstvo prve seje ŠOLS 1997–1998

Dujec Jan Klub belokranjskih študentov Član GO 1997–1998

Klemenčič Samo Klub študentov Kranj Minister za kulturo na ŠOU 1997–1998

Kofol Samo Klub idrijskih študentov Član GO 1997–1998

Kragelj Matjaž Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Član GO 1997–1998

Kveder Tomaž Klub študentov Kranj Delavno predsedstvo prve seje ŠOLS 1997–1998

Ličen Mitja Društvo novomeških študentov Član GO 1997–1998

Miščič Aleksej Klub tolminskih študentov Član DK 1997–1998

Pandel Katja Klub koroških študentov Članica VDK 1997–1998

Pokorn Peter Klub škofjeloških študentov Delavno predsedstvo prve seje ŠOLS 1997–1998

Poljanšek Matej Poslanec na ŠOU 1997–1998

Sešler Matej Klub zasavskih študentov 
ŠKLAB Član GO 1997–1998

Stankovič Anita Klub goriških študentov Vodja MO ŠOU 1997–1998

Stubelj Tomaž Klub goriških študentov Član VDK 1997–1998

Šturm Neva Klub idrijskih študentov Aktivistka Zveze ŠKIS 1997–1998

Volk Borut Klub študentov Ilirska Bistrica Poslanec na ŠOU 1997–1998

Leskovec Benjamin Klub logaških študentov Član GO, član NK ŠOS 1997–1999

Tratnik Matija Klub idrijskih študentov Član NK, tajnik, član GO 1997–1999

Šturm Božič Lidija Klub koroških študentov Blagajničarka, članica GO 1997–2000

Arsov Zoran Študentski klub Domžale Poslanec na ŠOU 1998–1999

Bonanca Marjan Klub Študentska organizacija 
Hrastnik SKAZI 1998–1999

Cerovšek Tomo Klub posavskih študentov Poslanec ŠKIS na ŠOS 1998–1999

Černe Tina Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Članica GO 1998–1999

Dolenc Tomaž Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Član GO 1998–1999

Druškovič Marko Klub študentov Dravinjske 
doline Član VS, član GO 1998–1999

Dvornik Marko Društvo novomeških študentov Član VS 1998–1999

Knavs Simona Klub tolminskih študentov Članica GO 1998–1999

Martinuzzi Marko Klub prekmurskih študentov Član GO 1998–1999

Omerzu Janko Klub posavskih študentov Član GO 1998–1999

Pirc Janez Klub goriških študentov SKAZI 1998–1999

Rjavec Renato Klub tolminskih študentov SKAZI 1998–1999

Savnik Aleksander Klub zasavskih študentov 
ŠKLAB Član VDK 1998–1999

Širok Maja Klub goriških študentov Članica VDK 1998–1999

Šuln Jure Društvo novomeških študentov Član GO 1998–1999

Vajgl Uroš Poslanec na ŠOU 1998–1999

Dragar Matjaž Šaleški študentski klub Član VS 1998–2000

Hafner Jež Boris Klub škofjeloških študentov Član GO, predsednik 1998–2000

Michelizza Matej Klub tolminskih študentov Član GO, član NK, član razsodišča ŠOS 1998–2000

Urbas Rok Klub logaških študentov Član GO, član VDK 1998–2000

Zevnik Bogdan Notranjski študentski klub Poslanec na ŠOU, član VS 1998–2000

Glamuzina Nina Klub zasavskih študentov 
ŠKLAB Članica NK, članica NK ŠOS 1998–2001

Glažar Marko Klub študentov in dijakov Švig Poslanec ŠOU 1998–2001

Kotnik Matjaž Klub mariborskih študentov Vodja komisije za akte 1998–2001

Kure Andrej Klub belokranjskih študentov Član GO, član VS, podpredsednik 1998–2001

Nemec Primož Klub goriških študentov Član NK, član VDK 1998–2002

Podbevšek Katja Študentski klub Kamnik Članica VS, članica GO 1998–2002

Pučko Emil Klub mariborskih študentov Podpredsednik, član VS, član GO 1998–2003

Žigon Ana Klub študentov Sežana Članica VDK, arhivarka, poslovna sekretarka 1998–2003

Gošnjak Igor Klub študentov Dravinjske 
doline Član GO 1999–2000

Grabnar Nejka Klub posavskih študentov Članica GO 1999–2000

Jerebic Aleksandra Klub prekmurskih študentov Članica GO 1999–2000

Leban Črt Študentski klub Domžale Član NK 1999–2000

Likar Tina Klub ajdovskih študentov Predstavnica za odnose z javnostmi 1999–2000

Petelinc Boštjan Klub posavskih študentov Član VDK 1999–2000

Tamše Teja Klub študentov celjske regije Članica GO 1999–2000

Vidovič Primož Klub ptujskih študentov Član VS 1999–2000

Vuk Lara Klub goriških študentov Članica NK 1999–2000

Žepič Domen Klub škofjeloških študentov Član GO 1999–2000

Žnidar Klavdija Šaleški študentski klub Članica VS 1999–2000

Fabjan Jaka Klub goriških študentov Član GO, podpredsednik 1999–2001

Ovčar Primož Klub študentov Dravinjske 
doline Član GO 1999–2002

Anič Peter Klub goriških študentov Podpredsednik, član VS, član NK, član VDK 1999–2003

Marc Ožbej Klub ajdovskih študentov Predsednik VS, predsednik, član predsed-
stva ŠOS 1999–2004

Blažko Bojan Klub ajdovskih študentov Član GO 2000–2001

Celin Petra Klub študentov Ilirska Bistrica Članica VS 2000–2001
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Judež Brigita Društvo novomeških študentov Članica GO 2000–2001

Kranjc Miloš Klub zasavskih študentov 
ŠKLAB Član GO 2000–2001

Križanič Roman Klub ptujskih študentov Član VS 2000–2001

Krmelj Jernej Klub škofjeloških študentov Član VDK 2000–2001

Papič Boštjan Klub belokranjskih študentov Predsednik 2000–2001

Rušt Matjaž Klub goriških študentov Član VDK, poslanec na ŠOU 2000–2001

Štolfa Matjaž Klub izolskih študentov in 
dijakov Član razsodišča ŠOS 2000–2001

Štucin Marko Klub tolminskih študentov Član GO 2000–2001

Terpinc Borut Klub škofjeloških študentov Član NK ŠOS 2000–2001

Bizjak Nina Klub kočevskih študentov Blagajničarka 2000–2002

Kovačič Martin Klub študentov Kranj Član GO, član VS, član ŠOS 2000–2002

Miklavec Sebastjan Klub študentov občine Piran Član VS 2000–2002

Rožič Darja Klub študentov Kranj Članica VDK, članica NK 2000–2002

Čebulj Rudi Klub študentov Kranj Član VS, član GO, član NK 2000–2004

Belinger Daniel Klub prekmurskih študentov Član GO 2001–2002

Cotič Damijan Klub goriških študentov Član NK 2001–2002

Kapš Tadej Društvo novomeških študentov Član VS 2001–2002

Klavora Maša Klub tolminskih študentov Članica GO 2001–2002

Lautar Franc Klub študentov Kranj Član VDK 2001–2002

Nožič Serini Sašo Študentski klub Kamnik Član VDK 2001–2002

Radinja Tine Klub škofjeloških študentov Član GO 2001–2002

Peroša Patrik Klub študentov občine Koper Podpredsednik, član GO 2001–2003

Rahten Bogdan Študentski klub mladih Šentjur Član NK 2001–2003

Zupančič Gorazd Društvo novomeških študentov Član GO 2001–2003

Erjavec Mojca Klub koroških študentov Članica Mednarodnega odbora 2002–2003

Kamšek Katja Klub kočevskih študentov Članica GO 2002–2003

Lampret Marko Klub tolminskih študentov Član GO 2002–2003

Medič Martin Klub škofjeloških študentov Član GO, član Mednarodnega odbora 2002–2003

Mikek Andrej Klub zgornjesavinjskih štu-
dentov Član VDK 2002–2003

Saksida Sašo Klub študentov občine Piran Član GO 2002–2003

Starič Mojca Klub študentov Kranj Članica NK 2002–2003

Stjepič Andrej Klub študentov občine Piran Član VDK 2002–2003

Škafar Valentina Klub prekmurskih študentov Članica Mednarodnega obora 2002–2003

Zagoda Vesna Klub študentov šmarske regije 
in Obsotelja Članica Mednarodnega odbora 2002–2003

Zorko Luka Klub študentov Slovenska 
Bistrica Član VS 2002–2003

Zupanc Iztok Študentski klub Domžale Član VDK 2002–2003

Blažič Luka Društvo novomeških študentov Član GO, član VS 2002–2004

Grdina Klemen Študentski klub mladih Šentjur Član GO, tajnik 2002–2004

Kravanja Igor Klub radovljiških študentov Član GO 2002–2004

Oštir Peter Klub logaških študentov Član GO, podpredsednik, finančnik, Nadzor-
na komisija 2002–2005

Primožič Jure Društvo novomeških študentov Član GO, član NK 2002–2004

Škrablin Jožko Klub študentov šmarske regije 
in Obsotelja Član GO, član VS, ŠOS 2002–2004

Boštjančič Kristina Klub študentov Ilirska Bistrica Članica NK 2003–2004

Čehovin Marko Klub študentov Kranj Član razsodišča ŠOS 2003–2004

Čoha Andi Klub goriških študentov Član razsodišča ŠOS 2003–2004

Fonda Luka Študentski klub Sežana Član razsodišča ŠOS 2003–2004

Jelovšek Jelka Klub škofjeloških študentov Članica GO 2003–2004

Kranjc Darko Klub študentov občine Piran Član VS 2003–2004

Lavrič Boštjan Klub študentov občine Koper Član GO 2003–2004

Molan Maja Klub posavskih študentov Članica GO 2003–2004

Palfi Simon Klub študentov Lendava Član VDK 2003–2004

Paliska Denis Klub študentov občine Koper Odbor za interesno dejavnost ŠOS 2003–2004

Pozderovič Edvin Klub goriških študentov Član NK 2003–2004

Shaker Kamal Izidor Študentski klub Domžale Član GO, član VS,  podpredsednik, 
predsednik 2003–2009

Skočir Matej Klub tolminskih študentov Mednarodni odbor ŠOS 2003–2004

Steklačič Gregor Študentski klub GROŠ Član VDK 2003–2004

Strnad Mojca Klub mariborskih študentov Članica NK 2003–2004

Zaharič Vesna Odbor za socialna in zdravstvena vprašanja 
ŠOS 2003–2004

Zalokar Erika Študentski klub Domžale Članica VDK 2003–2004

Cvahte Urška Sekretarka 2004–2005

Doblekar Nina VS – Osrednja regija 2004–2005

Jelovšek Jelka Članica VDK 2004–2005

Kravanja Igor Klub radovljiških študentov Vodja Odbora za socialo in zdravstvo 2004–2005

Lavrič Boštjan Klub študentov občine Koper Vodja Odbora za izobraževanje 2004–2005

Malec Nina Vodja Odbora za dijake 2004–2005

Molan Maja Klub posavskih študentov Predsednica VS 2004–2005

Blažič Luka Društvo novomeških študentov VS – Dolenjska regija 2004–2006

Brodschneider Aleš Klub mariborskih študentov VS – Štajerska regija 2004–2006

Černuta Peter Klub B – Klub trboveljskih 
študentov Vodja Mednarodnega odbora 2004–2006

Grdina Klemen Študentski klub mladih Šentjur VS – Savinjsko-zasavska regija, član NK 2004–2006

Kleč Gašper Klub študentov Kranj VS – Gorenjska regija 2004–2006

Lipovšek Uroš Študentski klub mladih Šentjur Blagajnik 2004–2006

Primožič Jure Društvo novomeških študentov Vodja Odbora za šport, kulturo in turizem 2004–2006

Pučko Emil Član NK 2004–2006

Tonkli Janez Klub radovljiških študentov Član predsedstva ŠOS, predsednik 2004–2006

Zajc Miha Klub mariborskih študentov VS – Primorska regija 2004–2006

Ranc Igor Klub koroških študentov
Član VDK, vodja Odbora za izobraževanje, 
vodja Odbora za šport, kulturo in turizem, 
projektni sodelavec

2004–2007;

2009–2012

Černigoj Andrej Klub ajdovskih študentov in 
dijakov

Član VDK, vodja Odbora za dijake, 2. član 
predsedstva 2004–2008

Tušek Tanja Društvo novomeških študentov Članica NK 2005–2005

Avsec Lea Vodja Odbora za informiranje in stike z 
javnostjo 2005–2006

Boštjančič Kristina odja Odbora za finance 2005–2006
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Grča Rok Član VDK 2005–2006

Munda Andrej Član VDK 2005–2006

Platovšek Pavel Klub študentov občine Celje Član VDK 2005–2006

Borošak Gregor Društvo študentov Brežice Podpredsednik 2005–2008

Pušnik Matej Klub zasavskih študentov 
ŠKLAB Predsednik, VS – osrednja regija, član NK 2005–2010

Murk Barbara Študentski klub mladih Šentjur Sekretarka 2005–2009

Miloševič Vesna Klub koroških študentov Vodja Odbora za socialo in zdravstvo 2005–2009

Funkl Marko Klub Študentska organizacija 
Hrastnik – ŠOHT Nadzorna komisija, predsednik 2005–2010

Urek Laura Društvo študentov Brežice Blagajničarka 2006–2008

Brili Petra Klub posavskih študentov Mednarodni odbor 2006–2010

Antončič Goran Študentski klub GROŠ Član NK 2007–2008

Hozjan Marko Klub vrhniških študentov Podpredsednik 2008–2008

Draškovič Sara Društvo novomeških študentov Odnosi z javnostmi 2008–2009

Krštinc Andrej Društvo novomeških študentov Vodja Škisove tržnice 2008–2009

Lesinšek Tamara Društvo študentov Brežice Blagajničarka 2008–2009

Šalgaj Ana Klub študentov občine Koper Članica GO 2008–2009

Štarkl Nuša Laški akademski klub Članica GO 2008–2009

Toth Erik Klub izolskih študentov in 
dijakov Nadzorna komisija 2008–2009

Zupančič Dino Društvo novomeških študentov Član NK 2008–2009

Zupančič Lidija Društvo novomeških študentov Članica GO 2008–2009

Cvikl Elvis Klub študentov občine Celje 2. član predsedstva ŠOS 2008–2010

Drev Žiga Šaleški študentski klub VS – 03 regija 2008–2010

Pečenko Igor Študentski klub mladih Šentjur Administrator 2008–2010

Primožič Rok Klub škofjeloških študentov VS – Gorenjska regija, Odbor za visoko šolstvo 2008–2010

Benkoč Mario Društvo študentov Brežice VS – Dolenjska regija 2009–2010

Bogdan Melana Prleški študentski klub Operativni del – marketing 2009–2010

Butolen Vanja Klub ptujskih študentov Odbor za visoko šolstvo 2009–2010

Cunk Kaja Klub študentov občine Koper Operativni del – koordinacija 2009–2010

Goluh Katja Laški akademski klub Sekretarka 2009–2010

Judež Jerneja Društvo novomeških študentov Mednarodni odbor 2009–2010

Jurič Boštjan Klub koroških študentov Vodja Mednarodnega odbora 2009–2010

Koštomaj Tatjana Mednarodni odbor 2009–2010

Logoja Bernarda Študentski klub Sevnica Blagajničarka 2009–2010

Mihalič Irena Klub jeseniških študentov Odbor za socialo in zdravstvo 2009–2010

Noč Tea Odbor za visoko šolstvo, vodja Odbora za 
dijake 2009–2010

Pavlič Ana Odbor za socialo in zdravstvo 2009–2010

Prosen Sandi Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Član NK 2009–2010

Rečnik Saša Študentski klub mladih Šentjur Odnosi z javnostmi 2009–2010

Skok Mateja Odbor za socialo in zdravstvo 2009–2010

Špes Tjaša Klub mariborskih študentov Operativni del – odnosi z javnostmi 2009–2010

Urbanc Janko Šaleški študentski klub Član NK 2009–2010

Urbanc Mitja Šaleški študentski klub Vodja Odbora za visoko šolstvo 2009–2010

Verderber Sara Klub študentov Ilirska Bistrica Odbor za socialo in zdravstvo 2009–2010

Žagar Nejc Klub koroških študentov Operativni del – trženje 2009–2010

Žganjar Aleš Klub ormoških študentov Odbor za socialo in zdravstvo 2009–2010

Godec Aljaž Klub ptujskih študentov Podpredsednik, predsednik VS, član NK 2009–2011

Gračner Vesna Študentski klub Sevnica Vodja Odbora za socialo in zdravstvo, čla-
nica NK 2009–2011

Pogačnik Gregor Študentski klub Kamnik VS – Osrednja regija, član GO 2009–2011

Pregl Timotej Klub mariborskih študentov VS – 02 regija 2009–2011

Žuber Bruna Klub študentov občine Koper Odbor za visoko šolstvo 2009–2011

Ljubec Saša Klub ptujskih študentov Član NK 2009–2012

Dekleva Kaja Klub študentov Ilirska Bistrica VS – Primorska regija, podpredsednica, člani-
ca NK, predsednica VS 2009–2013

Levičar Tadej Klub posavskih študentov Član GO, predsednik Operativnega dela 2009–2013

Šiler Andraž Klub študentov Kranj NK, Odbor za izobraževanje – glavni trener, 2. 
član predsedstva ŠOS, Odbor za dijake 2009–2016

Čurk Tomaž Klub belokranjskih študentov VS – Dolenjska regija, skupina za oblikovanje 
dodatnih pogojev 2010–2011

Kristan Klemen Šaleški študentski klub Član NK 2010–2011

Logar Aleš Klub koroških študentov Član NK 2010–2011

Mavrič Andraž Član NK 2010–2011

Semič Eva Klub vrhniških študentov Vodja Odbora za dijake 2010–2011

Skrinjar Luka Klub zasavskih študentov – 
ŠKLAB VS – Osrednja regija 2010–2011

Straus Matevž Klub idrijskih študentov Administrator 2010–2011

Vojska Vesna Klub študentov Sežana VS – Primorska regija 2010–2011

Vošinek Sara Klub študentov občine Koper Vodja Odbora za mednarodno sodelovanje 2010–2011

Žan Oto Klub radovljiških študentov VS – Gorenjska regija 2010–2011

Kranjc Urška Klub študentov občine Celje VS – 03 regija 2010–2012

Sušnik Matic Klub tržiških študentov Predsednik 2010–2012

Zahirovič Jasmina Študentski klub Domžale Vodja Odbora za socialo in zdravstvo 2010–2012

Žnidar Eva Operativni del – izobraževanje 2010–2012

Bračič Marina Klub mariborskih študentov Operativni del – trženje 2010–2013

Derganc Tibor Društvo novomeških študentov Blagajnik, član NK 2010–2013

Jager Staša Študentski klub mladih Šentjur Operativni del – vodja, Odbor za izobraže-
vanje 2010–2014

Simonišek Urška Klub posavskih študentov Odbor za izobraževanje, Mednarodni odbor, 
razpisna dejavnost 2010–2014

Jankovič Matej Klub belokranjskih študentov VS – Dolenjska regija 2011–2012

Jemec Matej Klub škofjeloških študentov Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev 2011–2012

Kočevar Žiga Šaleški študentski klub Član NK 2011–2012

Pintar Jani Društvo novomeških študentov Administrator 2011–2012

Samsa Anja Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev 2011–2012

Stare Grega Klub jeseniških študentov Član NK 2011–2012

Trdin Tina Klub litijskih in šmarskih štu-
dentov – KLIŠE Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev 2011–2012

Barić Patricija Klub študentov šmarske regije 
in Obsotelja Operativni del – marketing 2011–2013

Delopsi Žan Šaleški študentski klub Član NK, podpredsednik, predsednik VS 2011–2013

Jankovič Sašo Klub belokranjskih študentov Član NK 2011–2013
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Bassanese Jaka Klub radovljiških študentov VS – Gorenjska regija, predsednik 2011–2014

Božič Blaž Klub študentov občine Piran VS – Primorska regija 2011–2014

Dizdarević Adisa Klub Študentska organizacija 
Hrastnik – ŠOHT Vodja Mednarodnega odbora 2011–2014

Dobrijević Jana Klub ptujskih študentov Projektna sodelavka, operativni del – mar-
keting 2011–2014

Krašovec Nejc Klub vrhniških študentov VS – Osrednja regija, NK 2011–2016

Kropec Sanja Klub prekmurskih študentov Operativni del – odnosi z javnostmi 2011–2014

Meglič Aleš Klub ptujskih študentov VS – 02 regija, NK, 2. član predsedstva ŠOS 2011–2016

Meško Tamara Klub ormoških študentov
Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev, 
članica GO, Operativni del, Odbor za izobra-
ževanje

2011–2014

Oset Špela Klub študentov občine Celje
Skupina za oblikovanje dodatnih pogojev, 
Operativni del – predsednica, predsednica, 
Odbor za izobraževanje – glavni trener

2011–2017

Retelj Martin Vodja Odbora za dijake, NK, Član GO, vodja 
Odbora za socialo in zdravstvo 2011–2016

Štangelj Marjan Društvo novomeških študentov VS – Dolenjska regija, blagajnik, sekretar 2011–2015

Vitez Timotej Klub študentov občine Celje Vodja Odbora za visoko šolstvo 2011–2014

Andrinek Gašper Študentski klub mladih Šentjur Član NK 2012–2013

Asani Kristjan Klub belokranjskih študentov Vodja projekta ŠKIS gol in ŠKIS koš 2012–2013

Buzar Matija Društvo novomeških študentov Administrator 2012–2013

Dolenc Dare Klub žirovskih študentov Blagajnik 2012–2013

Fabijan Asja Klub koroških študentov Odbor za dijake 2012–2013

Gabršček Ana Klub študentov občine Celje Odbor za dijake 2012–2013

Grašič Štefan Klub tržiških študentov Vodja projekta Vsi na ŠKIS 2012–2013

Kavčič Luka Klub goriških študentov Mednarodni odbor 2012–2013

Kokol Jasmina Klub ptujskih študentov Odbor za socialo in zdravstvo 2012–2013

Kovačič Sara Klub ptujskih študentov Odbor za visoko šolstvo 2012–2013

Kravcar Janez Klub študentov občine Trebnje Skupina za pravno pomoč 2012–2013

Zajc Nino Klub študentov občine Trebnje Odbor za visoko šolstvo 2012–2013

Petek Aljaž Klub ptujskih študentov NK, skupina za pravno pomoč 2012–2016

Sadar Žan Klub študentov Kranj Odbor za dijake 2012–2013

Škafar Urška Klub mariborskih študentov Vodja projekta Škisovi dnevi zdravega 
življenja 2012–2013

Stepanović Irena Skupina za pravno pomoč 2012–2013

Štromajer Ana Klub študentov Kranj Odbor za visoko šolstvo 2012–2013

Zahirovič Jasmin Študentski klub Domžale Odbor za dijake 2012–2013

Carli Sabina Klub idrijskih študentov Mednarodni odbor 2012–2014

Hren Janja Klub B – Klub trboveljskih 
študentov Vodja odbor za socialo in zdravstvo 2012–2014

Gabriel Ines Klub študentov občine Celje VS – 03 regija, podpredsednica, predsednica 
VS 2012–2014

Mlinar Gregor Klub žirovskih študentov VS – Gorenjska regija, NK 2012–2016

Molan Ingrid Društvo študentov Brežice Odbor za izobraževanje 2012–2014

Omerza Eva Klub radovljiških študentov Mednarodni odbor, sekretarka 2012–2014

Ruperčič Marko Študentski klub Ptjeln Vodja Odbora za socialo in zdravstvo 2012–2014

Tomšič Larisa Notranjski študentski klub Odbor za dijake, Odbor za visoko šolstvo 2012–2014

Železnik Taja Klub študentov občine Trebnje Odbor za visoko šolstvo 2012–2014

Arlič Vesna Šaleški študentski klub
Vodja projekta Škisovi dnevi zdravega 
življenja, članica GO, vodja Operativnega dela, 
blagajničarka

2013–2018

Bernard Benjamin Klub študentov Lendava VS – 02 regija, član GO, predsednik VS.         
podpredsednik 2013–2015

Buzar Ilija Društvo novomeških študentov Administrator, član GO, član NK 2013–2017

Kavčič Mija Odbor za socialo in zdravstvo 2013–2014

Lorger Alenka Študentski klub mladih Šentjur Odbor za dijake 2013–2014

Menart Žan Klub izolskih študentov in 
dijakov Član VS – Primorska regija 2013–2015

Muratović Edin Društvo novomeških študentov Odbor za dijake 2013–2014

Nemeček Tim Klub radovljiških študentov Odbor za dijake – vodja 2013–2014

Peternel Miha Klub škofjeloških študentov Odbor za dijake 2013–2014

Pisar Ana Klub radovljiških študentov Mentorica projekta Festival Štunf 2013–2014

Praznik Ajda Šaleški študentski klub Odbor za visoko šolstvo, članica GO 2013–2017

Premrov Patricija Klub študentov občin Postojna 
in Pivka

Članica GO, Odbor za izobraževanje, predsed-
nica, razsodišče ŠOS 2013–2019

Šavs Matej Klub študentov Kranj Član NK, član VS – Gorenjska regije, 2. član 
predsedstva ŠOS, razsodišče ŠOS 2013–2019

Šoln Simon Klub posavskih študentov Član NK, član GO, predsednik VS, NK ŠOS s 
strani Sveta ŠOLS, podpredsednik 2013–2018

Sovinc Neža Odbor za socialo in zdravstvo 2013–2014

Steffe Artur Klub študentov občine Koper Odbor za dijake 2013–2015

Vogrinčič Urška Klub prekmurskih študentov Operativni del – trženje 2013–2014

Vovk Benjamin Klub tolminskih študentov Vodja projekta ŠKIS gol 2013–2014

Žehelj Kristjan Klub zgornjesavinjskih štu-
dentov Član VS – 03 regija 2013–2015

Avberšek Anja Odbor za izobraževanje 2014–2015

Balantič Domen Klub študentov Kranj Član GO, Odbor za dijake, Nadzorna komisija 2014–2017

Brečič Meta Mednarodni odbor 2014–2016

Carli Sabina Klub idrijskih študentov Mednarodni odbor 2014–2015

Drobnič Špela Notranjski študentski klub Odbor za socialo in zdravstvo 2014–2016

Gerbec Nika Klub tolminskih študentov Članica GO, Mednarodni odbor 2014–2016

Jontez Petra Študentski klub Sevnica Odbor za izobraževanje 2014–2017

Kofol Jasna Klub idrijskih študentov Članica operative, PR 2014–2016

Lacić Tamara Odbor za socialo in zdravstvo, Mednarodni 
odbor 2014–2016

Novak Ajda Klub študentov Ilirska Bistrica Članica operative – razpisno delo 2014–2016

Paller Peter Klub študentov Lendava Nadzorna komisija 2014–2015

Perušič Jernej Klub belokranjskih študentov Odbor za dijake 2014–2015

Petek Aljaž Klub ptujskih študentov Pravna pomoč, razsodišče ŠOS s strani Sveta 
ŠOLS 2014–2016

Plank Nina Klub študentov občine Celje Odbor za dijake, članica GO, predsednica 2014–2019

Počič Nuša Mednarodni odbor, lektorica 2014–2017

Remic Eva Klub zgornjesavinskih študentov Članica operative, marketing in trženje 2014–2016

Rolih Sara Sekretarka 2014–2016

Simonišek Urška Klub posavskih študentov Delovala v funkciji na Zvezi ŠKIS v OZI in 
članica Operative - Razpisno delo 2014–2015

Skrbiš Matevž Klub študentov Slovenske 
Bistrice Član GO, blagajnik 2014–2016



68 Zbornik Zveze Škis               69

Kavčič Žan Klub žirovskih študentov Nadzorna komisija 2016–2017

Koren Nina Odbor za socialo in zdravstvo 2016–2017

Kraševec Aja Klub vrhniških študentov Operativni del – koordinacija projektov 2016-2017

Lončarič Nina Klub študentov občine Celje Odbor za dijake 2016–2018

Miketič Nina Klub belokranjskih študentov Operativa – odnosi z javnostmi 2016–2019

Oset Anja Študentski klub Žalec Odbor za izobraževanje 2016– 2018

Perko Mark Klub tržiških študentov Član VS – Gorenjska regija, administrator, 
član GO, predsednik VS, podpredsednik 2016–2020

Sedej Jan Operativni del – fotograf 2016–2017

Skubic Tadeja Študentski klub GROŠ Odbor za visoko šolstvo 2016–2018

Stanonik Katja Mednarodni odbor 2016– 2018

Škrabl Laura Operativni del – marketing in trženje 2016-2017

Štus Sandi Klub študentov šmarske regije 
in Obsotelja Član VS – 03 regija 2017–2019

Trilar Jaka Študentski klub GROŠ Član VS – Osrednja regija, predsednik ŠOS, 
Odbor za socialo in zdravstvo 2016–2017, 2019– 2020

Troha Lucijan Klub posavskih študentov Operativni del – razpisno delo 2016–2019

Vidic Natalija Klub ajdovskih študentov in 
dijakov

Sekretarka, Odbor za socialo in zdravstvo, čla-
nica VS – Primorska regija, NK ŠOS s strani 
Sveta ŠOLS, predsednica VS, podpredsednica

2016–2019

Zupan Zala Klub litijskih in šmarskih štu-
dentov – KLIŠE Mednarodni odbor 2016–2020

Zupanc Nina Odbor za izobraževanje 2016–2018

Zupančič Nina Mednarodni odbor 2016–2018

Zuzzi Mario Prleški študentski klub Operativni del – projektni sodelavec, Odbor 
za dijake – vodja, član GO 2016–2019

Belavič Tjaša Študentski klub Kamnik Pravna pomoč 2017–2019

Biličič Dea Operativni del – oblikovalka 2017–2018

Donša Grega Klub prekmurskih študentov Nadzorna komisija, član VS – 02 regija 2017–2020

Hostar Tamara Društvo študentov Brežice Odbor za izobraževanje 2017–2020

Jurečič Neža Klub posavskih študentov Sekretarka 2017–2018

Kočar Alen Klub študentov Kranj Nadzorna komisija, član VS – Gorenjska regi-
ja, predsednik NK ŠOS s strani Sveta ŠOLS 2017–2020

Kruljac Jan Društvo novomeških študentov Član NK 2017–2018

Kuhar Jure Klub belokranjskih študentov Član VS – Dolenjska regija 2017–2018

Lapornik Barbara Laški akademski klub Odbor za socialo in zdravstvo 2017–2020

Miketič Tjaša Klub belokranjskih študentov Operativni del – fotografinja 2017–2020

Podboj Nina Klub študentov občin Postojna 
in Pivka

Operativni del – marketing in trženje, pred-
sednica UO operativnega dela, članica GO 2017–2020

Sovič Simon Klub mariborskih študentov Odbor za izobraževanje, glavni trener 2017–2020

Špenko Neža Študentski klub Kamnik Pravna pomoč 2017–2020

Teršar Amanda Klub vrhniških študentov Članica VS – Osrednja regija, Mednarodni 
odbor, 2. članica predsedstva ŠOS 2017–2020

Bratina Manca Odbor za visoko šolstvo 2018–2020

Brelih Anja Klub idrijskih študentov Odbor za izobraževanje – vodja, članica GO 2018–2020

Bukovšek Nikolaja Odbor za socialo in zdravstvo – vodja, članica 
GO 2018–2020

Curk Monika Klub ajdovskih študentov in 
dijakov

Operativni del – koordinatorica projektov, 
razpisno delo 2018–2020

Čuvan Andraž Študentski klub Žalec Operativni del – koordinator projektov 2018–2019

Erman Pia Operativni del – marketing in trženje 2018–2019

 

Sobočan Blaž Klub študentov Lendava Član VS – 02 regija 2014–2015

Tomšič Larisa Notranjski študentski klub Odbor za visoko šolstvo 2014–2015

Ugovšek Grega Študentski klub Kamnik Nadzorna komisija, član VS – Osrednja regija 2014–2016

Vogrinčič Urška Klub prekmurskih študentov Članica operative 2014–2015

Vogrinec Matevž Odbor za socialo in zdravstvo 2014–2016

Zdovc Janja Odbor za dijake 2014–2015

Zupančič Miha Klub študentov občine Trebnje

Nadzorna komisija, član VS – Dolenjska 
regija, razsodišče ŠOS, predsednik VS in 
podpredsednik, 2. član predsedstva ŠOS, 
predsednik

2014–2020

Železnik Taja Odbor za visoko šolstvo 2014–2015

Ambrož Iris Študentski klub Slovenskih 
goric Članica VS – 02 regija, Odbor za izobraževanje 2015–2018

Bebar Andraž Študentski klub mladih Šentjur Član VS – 03 regija, sekretar 2015–2017

Božič Varja Klub študentov občine Piran Član VS – Primorska regija 2015–2017

Dermota Petra Laški akademski klub Odbor za socialo in zdravstvo – vodja, čla-
nica GO 2015–2018

Drobnič Matej Notranjskih študentski klub Odbor za visoko šolstvo – vodja, član GO 2015–2018

Gumilar Tim Klub mariborskih študentov Nadzorna komisija 2015–2017

Hrovatič Anja Klub študentov občine Celje Odbor za dijake 2015–2016

Kocjan Jan Operativni del – fotograf 2015–2016

Kolenc Blaž
Pravna pomoč, razsodišče ŠOS s strani Sveta 
ŠOLS, Nadzorna komisija, NK ŠOS s strani 
Sveta ŠOLS

2015–2019

Kopač Nina Klub škofjeloških študentov Odbor za izobraževanje 2015–2018

Križanec Sandra Klub ptujskih študentov Operativni del – koordinacija projektov, člani-
ca GO, predsednica UO operativnega dela 2015–2018

Krofel Janž Šaleški študentski klub Nadzorna komisija, NK ŠOS s strani Sveta 
ŠOLS 2015–2017

Leban Urša Klub tolminskih študentov
Mednarodni odbor – vodja, članica GO, čla-
nica izvršnega odbora Evropske študentske 
organizacije

2015–2019

Nartnik Ula Pravna pomoč 2015–2016

Pelko Jon Odbor za visoko šolstvo, član GO, blagajnik, 
administrator 2015–2019

Potokar Katja Operativni del 2015–2016

Pušnik Karin Odbor za dijake 2015-2016

Sečko Barbara Klub prekmurskih študentov Odbor za visoko šolstvo 2015–2016

Šoln Tina Klub posavskih študentov
Odbor za izobraževanje–vodja, članica GO, 
članica VS – Dolenjska regija, NK ŠOS s strani 
Sveta ŠOLS

2015–2020

Špenko Tilen Študentski klub Kamnik Pravna pomoč 2015–2017

Šumnik Marcel Klub koroških študentov Član VS – 02 regija 2015–2016

Trobentar Ema Mednarodni odbor 2015–2018

Varga Emili Operativni del – projektna sodelavka 2015–2017

Zore Žiga Študentski klub Kamnik NK ŠOS s strani Sveta ŠOLS, NK Zveze ŠKIS 2015–2017

Baznik Nika Klub posavskih študentov Operativni del – oblikovalka 2016–2017

Bosančić Lea Društvo študentov Brežice Odbor za socialo in zdravstvo 2016–2018

Hočevar Mia Klub ajdovskih študentov in 
dijakov

Članica GO, Odbor za visoko šolstvo – vodja, 
lektorica 2017–2020

Hostnik Lan Klub študentov občine Celje Operativni del – koordinator projektov 2016–2018

Ilc Lučka Ribniški študentski klub Nadzorna komisija 2016–2017
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Hočevar Ana Lucija Odbor za izobraževanje 2018–2020

Inocente Miha Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Član VS – Primorska regija 2018–2019

Kocijančič Lara Odbor za dijake 2018–2019

Kolar Ajda Odbor za izobraževanje 2018–2019

Lah Vid Klub ptujskih študentov Nadzorna komisija 2018–2019

Pečnik Mark Društvo novomeških študentov Sekretar 2018–2019

Povše Žiga Prevajalec 2018–2020

Praček Martin Klub ajdovskih študentov in 
dijakov Nadzorna komisija 2018–2019

Pralica Mark Odbor za izobraževanje, član GO, adminis-
trator 2018–2020

Retar Rok Klub litijskih in šmarskih štu-
dentov – KLIŠE Odbor za socialo in zdravstvo 2018–2020

Rojo Doris Klub študentov občin Postojna 
in Pivka Odbor za socialo in zdravstvo 2018–2020

Semenič Tilen Operativni del – oblikovalec 2018–2019

Starašinič Tomaž Klub belokranjskih študentov Nadzorna komisija, razsodišče ŠOS s strani 
Sveta ŠOLS 2018–2020

Turnšek Maruša Klub študentov občine Celje Mednarodni odbor – vodja, članica GO 2018–2020

Šušteršič Klara Operativni del – Predstavnica za odnose z 
javnostmi 2019–2020

Dolenšek Mark Klub vrhniških študentov Član VS – Osrednja regija, razsodišče ŠOS s 
strani sveta ŠOLS 2019–2020

Fortunat Domen Klub tolminskih študentov Nadzorna komisija 2019–2020

Golob David Klub študentov Kranj Mednarodni odbor 2019–2020

Grubar Marike sekretarka 2019–2020

Herženjak Nejc Klub mariborskih študentov Član GO, Odbor za izobraževanje — vodja 2019–2020

Kodrič Miha Operativni del – marketing in trženje 2019–2020

Murko Blaž Klub ptujskih študentov Nadzorna komisija, Pravna pomoč 2019–2020

Mužar Sara Klub belokranjskih študentov Operativni del – oblikovalka in fotografinja 2019–2020

Praček Sergej Klub ajdovskih študentov in 
dijakov Član VS – Primorska regija 2019–2020

Rutar Minea Mednarodni odbor 2019–2020

Prica Sabina Klub študentov Ilirska Bistrica Odbor za izobraževanje 2019–2020

Strajnar Jan Klub posavskih študentov Član VS – Dolenjska regija 2019–2020

Stropnik Vid Šaleški študentski klub Član VS – 03 regija 2019–2020

Sukič Lovro Klub vrhniških študentov Nadzorna komisija 2019–2020

Škorjanc Kaja Laški akademski klub Operativni del – oblikovalka in fotografinja 2019–2020

Toni Maja Pravna pomoč 2019–2020

Tržan Kaja Klub Študentska organizacija 
Hrastnik – ŠOHT Članica GO, Odbor za dijake – vodja 2019–2020

Vegelj Strašek Valentina Društvo študentov Brežice Članica GO, blagajničarka 2019–2020

Žitnik Bianca Odbor za izobraževanje 2019–2020

Androjna Maša Študentski klub GROŠ Predsednica UO operativnega dela, Članica 
GO 2020

Krek Luka Klub Škofjeloških študentov Član NK Zveze ŠKIS 2020
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Matic Škufca  2015–2016
Matevž Skrbiš  2017
Jernej Tomazin  2018–2019

ŠKISOVA
TRŽNICA

Študentski klubi se vsako leto pred-
stavljajo na največjem klubskem 
praznovanju – Škisovi tržnici, ki je iz 
majhnega klubskega rajanja prerasla 
v največjo kulturno-zabavno priredi-
tev za mlade. Večkrat je že menjala 
prizorišče in tako svoj rani začetek 
dočakala v Rožni dolini, nato pa se 
je dolga leta odvijala na Iliriji in nato 
na Kardeljevi ploščadi. Navkljub me-
njavi prizorišč energija in vzdušje na 

dan, namenjen študentskim klubom, 
ostajata vedno ista – pozitivna. Za 
vsako Škisovo tržnico si želimo, da je 
za klube vir novih nepozabnih spo-
minov, da deluje kot odskočna deska 
za pridobivanje novih aktivistov na 
klubih ter deluje povezovalno med 
klubi in Zvezo.
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»Nikdar ne bom pozabil prve Škisove 
tržnice leta 2010, ko je lilo kot iz ška-
fa: blato na vsakem koraku, ljudje pa 
noro dobre volje, brez skrbi in polni 
energije, ki je polnila prostor. Tistega 
leta sem se prvič pridružil organiza-
cijski ekipi v ekipi tehnike. Spomnim 
se, da je bila priprava izjemno zah-
tevna, še posebno naporno pa je bilo 
na dan D, ko smo bili na nogah brez 
spanca kar 48 ur. Noro, ampak vred-
no vsakega trenutka! Takrat sem 
spoznal, da lahko takšen dogodek 
uspe le ob odlični organizacijski eki-
pi, ki diha kot eno in je pripravljena 
na vse mogoče izzive. 

Matic Škufca
2015

Zaradi te nore izkušnje sem ostal v 
ekipi celih 6 let, od tega 4 leta v eki-
pi tehnike pod vodstvom Ksenije in 
Marjana. Po izjemni izkušnji z Marja-
novo ekipo sem dobil izziv sestaviti 
novo ekipo organizacijskega odbora 
tržnice. Ekipa, s katero smo dihali 
zadnji dve leti, je bila več kot odlič-
na in lahko rečem, da brez takšnega 
tima ne bi uspeli speljati tržnice v ta-
kšnem obsegu. Takoj smo se soočili z 

Matic Škufca
2016

NAJVECJI
ŠTUDENTSKI 
RAJ!

iskanjem nove lokacije, s katero smo 
podelili polnoletni pečat tržnici ter 
jo glede na zrelost prestavili na večje 
ter boljše prizorišče za Bežigradom. 
Prenos lokacije pa ni potekal brez 
zapletov oz. bolje: potekal je z ne-
nehnimi zapleti. Težave smo imeli s 
soglasji, dovoljenji, dovozi, varnostjo, 
infrastrukturo itn. Postavljeni smo 
bili pred veliko neznanko ali kako 
bomo izpeljali dogodek v takšnem 
obsegu na neznani lokaciji. Moram 
reči, da lahko le s pravo ekipo do-
sežeš nemogoče in ekipa tržnice je 

vsako leto pokazala, da zmore več 
ter premika meje. Tržnica tako vsa-
ko leto raste in postaja boljša, in si-
cer po zaslugi klubov, obiskovalcev 
in nenazadnje organizacijske ekipe, 
ki diha kot eno s projektom. 
Škisova tržnica je le ena in izkoristiti 
mora trenutek svojega slovesa, biti 
korak pred drugimi, podirati meje in 
si vsakič upati več. Poleg tega je to 
edini dogodek, ki združi celotno Slo-
venijo pod skupnim imenovalcem 
kulinarike, kulture, dobre glasbe in 
divjega žura.«
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»Po dveh letih aktivnega sodelova-
nja in soustvarjanja največjega eno-
dnevnega študentskega dogodka v 
Sloveniji je leta 2017 čast za vodenje 
20. Škisove tržnice pripadla meni in 
moji ekipi. Ekipo Škisove tržnice je 
sestavljajo dvajset motiviranih štu-
dentov, ki smo imeli željo že tako 
vrhunsko Škisovo tržnico narediti še 
boljšo in ji omogočiti nadaljnjo rast. 
Pričeli smo z drzno, udarno vijolič-
no-rdečo grafično podobo, nadalje-
vali s širjenjem odrskih kapacitet in 
ponudbe za goste. Med drugim smo 

Matevž Skrbiš
2017

vsem obiskovalcem na samem pri-
zorišču ponudili pestro kulinarično 
izbiro, kot so tajska hrana, hambur-
gerji in slavni Burek Olimpija. Pove-
čali smo podstrešni VIP-oder za naše 
najuglednejše goste in partnerje. Po-
pestrili smo dogajanje na manjšem 
elektro odru. 

Matevž Skrbiš
2017

DVAJSET ŠKISOVIH,
MILIJON NORIH 
ZGODB.

Že tretje leto zapored pa smo prav 
tako nadaljevali z izvajanjem bun-
gee jumpinga za vse obiskovalce. Vse 
to pa seveda ni bilo moč doseči brez 
izzivov, ki so nas dnevno spremljali, a 
smo izzive reševali kot po maslu.
Bolj ko se je bližal dan Škisove tržni-
ce, bolj je celotna ekipa praktično ži-
vela za uspeh Škisove tržnice. In ko 
po nekaj neprespanih nočeh le napo-
či dan D, ko je adrenalin na vrhuncu 
in ko preprosto nimaš niti minute 
časa v celotnem dnevu, da bi si odpo-
čil, le pride tisti trenutek, ko ob pol-
noči stopiš na glavni oder in zagledaš 
pred seboj več kot dvajsettisočglavo 
množico obiskovalcev. To je trenu-
tek, ki traja le nekaj sekund, vendar 

se čustev ne da opisati. Vidiš, da so 
bili ves trud, porabljen čas, izzivi in 
stresni trenutki vredni vsega tega, 
ko pred seboj zagledaš živo množico 
ljudi, ki vzklika zahvaljujoč večeru, 
ki ga s svojimi prijatelji preživljajo na 
prizorišču Škisove tržnice. To je tisti 
trenutek, ki ga  nikoli v življenju ne 
pozabiš in te opomni, zakaj je vredno 
biti član Škisove tržnice. 
S Škisovo tržnico mi je Zveza ŠKIS 
omogočila pridobivanje dragocenih 
izkušenj, nepozabnih trenutkov in 
življenjskih prijateljev. Prav tako pa 
se mi je skupaj z ekipo uresničila že-
lja, da naredimo še večjo Škisovo tr-
žnico od predhodnih.«
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Jernej Tomazin
2018

»Škisova tržnica – slehernemu (štu-
dentu) poznana kot največja eno-
dnevna prireditev v Sloveniji, ki 
združi še tako različne ljudi na enem 
mestu, kjer se prepustijo neverjet-
ni energiji in občutkom, ki ga lahko 
ustvari samo Škisova tržnica.
V čast mi je bilo voditi tako izjemen 
in renomiran dogodek, ki je iz leta 
v leto rasel, in prepričan sem, da bo 
tako tudi v prihodnje. V neizmerno 
veselje pa mi je bilo biti tudi vodja 
ekipi, ki je dihala kot eno in strnila 
svoje vrste, ko je bilo to potrebno ter 
se veselila ob premagovanju še tako 
težkih izzivov, ki so nam prihajali 
naproti. V štirih letih sem v organi-
zaciji Škisove tržnice opravljal tri 
različne vloge (član trženja, vodja 
trženja ter vodja prireditve), vendar 
je bilo prav vsako leto drugačno ter 

edinstveno. Vsako leto sem se naučil 
veliko novih stvari, tako na oseb-
nem kot kariernem področju, ki mi 
še dandanes pridejo zelo prav. Biti 
del zgodbe Škisove tržnice, biti del 
ekipe, ki stopi skupaj, ko je to najbolj 
potrebno, in biti na odru ter gledati 
petindvajsettisočglavo množico, ki 
uživa, je z eno besedo: neprecenljivo. 
Definitivno prav vsakemu predla-
gam, da se preizkusi v organiziranju 
tovrstnega dogodka, saj bo bogatejši 
za dragocene izkušnje ter lepe spo-
mine.

Škisova je kot dom. 
Ni prostor, ampak 
obcutek.

Jernej Tomazin
2019

Edinstvena.
Škisova.

Z veseljem pobrskam po svojem spo-
minu in prikličem vse lepe anekdote 
in druženja, ki smo jih preživeli z eki-
po. Veliko jih je in kaj hitro bi napisal 
knjigo omenjenega. Zaenkrat bom 
izpostavil eno, ki je s Škisove tržni-
ce 2019. Vreme nam ni ravno služilo 
in po obilnih padavinah je zvečer 
dež sicer ponehal, vendar so bile po-
sledice alarmantne. Okrog polnoči 
običajno nastopi slikanje organiza-
cijske ekipe in petje Škisove himne. 
Kot naročeno se je ekipa zbrala 15 
minut pred slikanjem. Uvideli smo, 
da je nujno potrebno nasipati seno 
pred izdajnimi pulti za naročilo pija-
če, saj so bile luže ogromne in ljud-
je zato pijače niso naročevali. Vsi v 
ekipi so nekako tiho pričakovali, da 
bomo to storili po že prej omenje-
nem slikanju, saj bi morali biti za to 
doživetje lepi, urejeni itd. Vendar mi 
luže niso dale miru in tako smo skli-

cali akcijo še pred slikanjem. Vsi čla-
ni ekipe smo stopili skupaj in začeli 
razdirati velike kocke sena, ki so bile 
v tehničnem prostoru in seno polni-
li v največje možne vrečke za smeti. 
Vse okoli nas se je kadilo, vsi smo bili 
umazani do obisti, slikanje pa je bilo 
vse bližje. To nas ni ustavilo. Vedno 
bolj se je kadilo, vsi smo kihali, drug 
drugega že nismo več videli, vendar 
je bil občutek neverjeten. Zatem 
smo se, kolikor se je le dalo, očistili 
in odšli na oder prepevat himno naj-
boljše prireditve.
Iz srca si želim, da bi Škisova tržnica 
še naprej zasledovala cilje in vredno-
te, ki smo jih do sedaj zasledovale ge-
neracije v 22 letih. Novi ekipi Škisove 
tržnice, kakor tudi Zveze ŠKIS, želim 
veliko poguma, povezanosti, iskre-
nih odnosov ter kanček predrznosti.
Enkrat škisovec, vedno škisovec!«
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TABELA AKTIVISTOV
ŠKISOVE TRŽNICE

Ime in priimek Funkcija Leto delovanja

Škufca Matic vodja prireditve 2015, 2016

Skrbiš Matevž trženje, pomočnik vodje, vodja prireditve 2015, 2016, 2017

Schmuck Uroš tehnika – vodja 2015, 2016

Novak Matej tehnika, tehnika – vodja 2015, 2016, 2017

Švent Nejc tehnika 2016

Vitkovič Matjaž tehnika 2015

Osterman Denis tehnika 2016

Gerbec Romina gostinstvo – vodja, marketing, marketing – vodja 2015, 2016, 2017, 2018

Žehelj Kristjan gostinstvo – vodja 2015

Golob Domen gostinstvo, gostinstvo – vodja 2016, 2017

Kofol Jasna PR, protokol; PR, protokol – vodja 2015, 2016

Kropec Sanja PR, protokol – mentor 2015

Šoln Tina PR, protokol; PR, protokol – vodja 2016, 2017

Vogrinčič Urška trženje – vodja 2015

Rehar Vesna trženje, trženje – vodja 2015, 2016

Tomazin Jernej trženje, trženje – vodja, vodja prireditve 2016, 2017, 2018, 2019

Grašič Nika trženje 2016

Aldžić Haris večerni program 2015

Vitkovič Matjaž večerni program – vodja 2016

Judež Franci večerni program 2016

Krašovec Nejc popoldanski program – vodja 2015

Mlinar Gregor popoldanski program 2015

Zupančič Miha popoldanski program – vodja 2015, 2016, 2017

Mravljak Tjaša popoldanski program 2016, 2017

Troha Lucijan popoldanski program, popoldanski program – 
vodja

2016, 2017, 2018

Remic Eva marketing, marketing – vodja 2015, 2016

Jeknić Iva marketing 2015

Križanec Sandra marketing, marketing – vodja 2016, 2017

Potokar Katja oblikovanje 2016

Kocjan Jan fotograf 2016
* Škisova tržnica 2020 je bila odpovedana zaradi epidemije koronavirusa.

Kruljac Jan tehnika, tehnika – vodja 2017, 2018, 2019

Stoševski Klemen tehnika, tehnika – vodja 2017, 2018

Kuhar Jure tehnika 2017, 2018

Topler Vanesa gostinstvo, gostinstvo – vodja 2017, 2018

Keber Kristina PR, protokol 2017

Vojsk Eva trženje, trženje – vodja 2017, 2018

Žavbi Jurij trženje 2017

Karlovčec Samo večerni program – vodja 2017

Zupančič Klara večerni program 2017

Gumilar Tim večerni program 2017

Stanojević Ivan oblikovanje 2017, 2018

Sedej Jan fotograf 2017

Vidmar Matevž tehnika 2018, 2019, 2020*

Stiplošek Anže gostinstvo 2018

Miketič Nina PR, protokol; marketing 2018, 2019, 2020*

Podboj Nina trženje, trženje – vodja 2018, 2019

Kavčič Žan večerni program – vodja 2018, 2019

Kozovinc Tomaž večerni program, vodja prireditve 2018, 2019, 2020*

Ambrož Iris popoldanski program 2018

Hostnik Lan marketing 2018

Jelenc Franci tehnika 2019, 2020*

Petek Lenart tehnika 2019, 2020*

Žižek Tiffany gostinstvo – vodja 2019, 2020*

Dover Marcel gostinstvo 2019, 2020*

Korošic Matic trženje 2019

Škufca Jan popoldanski program – vodja 2019, 2020*

Pečnik Mark popoldanski program 2019

Premk Estera marketing 2019

Petan Maša marketing, trženje 2019, 2020*

Hvala Tilen tehnika 2020*

Fortunat Domen gostinstvo 2020*

Kričej Vita PR, protokol 2020*

Marković Sandra trženje 2020*

Kolmančič Miha večerni program 2020*

Starašinič Tomaž popoldanski program 2019, 2020*

Merhar Rahela marketing 2020*

Cerar Janja oblikovanje 2020*

Sodja Živa oblikovanje 2020*
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ZAHVALA 
PARTNERJEM

OSREDNJA REGIJA

02 REGIJA

Klub študentov Brezovica
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03 REGIJA

DOLENJSKA REGIJA

Klub študentov Dravinjske doline Laški akademski klub Študentski klub Žalec

Klub Študentska organizacija Hrastnik

Študentski klub mladih Šentjur

Šaleški študentski klub

Klub študentov Poljanske doline Klub študentov Selške doline Klub študentov Kranj Klub škofjeloških študentov

GORENJSKA REGIJA

PRIMORSKA REGIJA
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