
 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 6. februar 2013 

 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

vabimo vas na drugo stopnjo škisovih izobraževanj, t.i. Škisovo akademijo, ki bo 2. in 3. marca v 

Rušah pri Mariboru. Vsebine petih delavnic so bile izbrane na podlagi analize vprašalnikov, ki ste 

jih klubi izpolnjevali, in individualnih pogovorov s predstavniki regij ter se tako navezujejo na vaše 

trenutne izobraževalne potrebe. Mesta za prijavo so omejena na 60 udeležencev, zato vam 

priporočamo, da se prijavite čim prej. Prijavijo se lahko največ trije aktivisti s posameznega kluba. 
S prijavo se zavežete tudi k temu, da boste spoštovali dogovore in pravila, ki jih bo skupina na 
začetku delavnic določila. (*V primeru nastale škode klubi sami krijete stroške.) 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/XlT6QM. Rok za prijavo je 22. februar 2013, 

pri čemer se lahko odjavite do 27. februarja 2013; po tem datumu se prijava upošteva in ob tem 

plačate tudi vse storitve. Prispevek na udeleženca znaša 40 €.   

Urnik 

Sobota, 2. marec: 

8.00: prihod in namestitev 

9.00:  uvod in spoznavanje 

10.00–12.30: delavnica 1 

12.30–14.00: kosilo 

14.00– 16.30: delavnica 2 

16.30–17.00: odmor 

17.00–19.30: delavnica 3 

19.30–21.00:  večerja 

21.00–22.00: organizirano druženje 



 

Nedelja, 3. marec: 

do 10.00:  zajtrk 

10.00–11.00: jutranje druženje 

11.00–13.30: delavnica 4 

13.30:  kosilo 

15.00: zaključek in evalvacija 

15.30:  pakiranje in odhod 

 

Princip dela 

Namen Škisove akademije je vam, klubom, posredovati znanja, ki vam bodo pomagala pri 

uspešnem delovanju. S tem namenom smo se poslužili delavniškega načina neformalnega 
izobraževanja z usposobljenimi trenerji, ki vam bodo omogočili, da obnovite in delite svoje znanje 
ter se naučite kaj novega. Naj poudarimo, da je to, koliko boste odnesli od teh izobraževanj, 
predvsem odvisno od vas. Bodite aktivni, sodelujte, delite svoje znanje z drugimi in se tako naučite 
še več 

Delavnice, ki so na voljo: 

1. Motivacija (2,5 ure) 

2. Odnosi z javnostmi (2,5 ure) 

3. Vodenje sestankov (2,5 ure) 

4. Delo v timu (2,5 ure) 

5. Pridobivanje sredstev iz drugih virov (5 ur) 

Tisti, ki se boste odločili za udeležbo na delavnici Pridobivanje sredstev iz drugih virov (omejitev je 

40 udeležencev), izberete še 2 delavnici, ki bi se ju želeli udeležiti. 

Tisti, ki ne bi želeli udeležiti se delavnice Pridobivanje sredstev iz drugih virov, boste avtomatsko 
razvrščeni na prve štiri delavnice. 

Opis delavnic in reference trenerjev:  

1. MOTIVACIJA; delavnico izvaja Ingrid Molan 

Skozi delavnico se boste spoznali z lastnimi vzgibi motivacije, kaj vas kot posameznike konkretno 

motivira in demotivira ter kako na podlagi tega oblikovati delovno okolje, ki bo motivirajoče 
vplivalo na delo v vašem klubu. Delavnica bo temeljila na interaktivnosti, vodeni diskusiji, na 

prenosu dobrih praks in bo hkrati podprta s teoretičnim delom.  

Ingrid Molan je študentka psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se od februarja 2011 

ukvarja z vodenjem delavnic in treningov v okviru Društva študentov psihologije Slovenije in sedaj 

tudi Zveze ŠKIS; sodeluje pa tudi z drugimi organizacijami. Poleg tega je bivša aktivistka Društva 

študentov Brežice (dve leti je na klubu delovala kot aktivna članica, potem pa dve leti kot 

predsednica), trenutno pa je vodja izobraževanja na Zvezi ŠKIS. Delavnice o motivaciji je že vodila 
(tudi v okviru Dijaškega bumeranga).  



 

2. ODNOSI Z JAVNOSTMI; delavnico izvajata Sanja Kropec in Urša Svetelj 

Delavnica je osredotočena na spoznavanje osnovnih principov in terminov (kliping, sporočilo za 
javnost, tiskovna konferenca) odnosov z javnostmi. Konkretno se bomo spoznali s pisanjem izjave 

in sporočila za javnost (kako oblikovati, kaj napisati, kaj poslati v prilogi ipd.). V nadaljevanju bo 

poudarek na oblikovanju adreme medijskih partnerjev in učinkoviti vzpostavitvi medijskih kanalov 
(obvestilniki, facebook, informatorji) s prenosom dobrih praks. Ob koncu bo predstavljena še 

strategija kriznega menedžmenta za primer velikih prireditev.  

Sanja Kropec je predstavnica za odnose z javnostmi Zveze ŠKIS 2011–2013. Bila je vodja protokola 

in odnosov z javnostmi Škisova tržnica Maribor 2012, predsednica in predstavnica za odnose z 

javnostmi Kluba prekmurskih študentov 2012–2013, predstavnica za odnose z javnostmi Zveze za 

hokej na travi Slovenije 2009–2012. Poleg tega je študentka 4. letnika komunikologije – tržnega 
komuniciranja in odnosov z javnostmi. 

Urška Svetelj je absolventka komunikologije – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi; 
4 leta je aktivna v Študentski sekciji Slovenskega društva za odnose z javnostmi (bivša 

podpredsednica in predsednica), 2 leti je članica upravnega odbora Zveze Komisp, 

podpredsednica za izobraževanje in promocijo, 2 leti je članica TEDxLjubljana, odgovorna za 
komunikacijo. Že 1 leto dela v komunikacijski ekipi projekta Simbioza in v komunikacijski agenciji 

Poslovni mediji. Ima enoletne izkušnje s treniranjem mehkih veščin. 

3. VODENJE SESTANKOV; delavnico izvajata Staša Jager in Saša Ljubec 

Ker je uspešno voden sestanek temelj za nadaljnje delo in učinkovito upravljanje s časom, se 
bomo natančno posvetili strukturi uspešnega sestanka. Skozi delavnico se boste spoznali s 

sestavnimi deli učinkovitega sestanka (vabilo, vodenje, povzetki, zapisnik, vloge). Osredotočili se 
bomo na konkretno pisanje vabila, oblikovanje dnevnega reda, podajanje pričakovanj in 
razdeljevanje vlog. Osredotočeno si bomo ogledali, kakšne so obveznosti vodje sestanka in 

udeležencev ter ostalih možnih vlog. Ob koncu se bomo pogovorili o težavah (zamujanje, 
zmedenost, motenje, neosredotočenost), ki lahko nastanejo pri vodenju sestankov, in poiskali ter 
izpostavili načine reševanja.  

Staša Jager je študentka druge bolonjske stopnje Fakultete za družbene vede; Sociologija –

upravljanje človeških virov in znanja, ter se že od leta 2007 ukvarja s projektnim delom. Svoje 
izkušnje je najprej nabirala na Študentskem klubu mladih Šentjur, bila je vodja projekta Sejem 

rabljenih učbenikov 2010 in 2011 na Zvezi ŠKIS, koordinatorka projektov na  Zvezi ŠKIS 2010/2011, 

predsednica operativnega dela Zveze ŠKIS 2011/2012, sekretarka Zveze ŠKIS 2012 in vodja projekta 

Škisov izobraževalni seminar 2012. V zadnjem letu se je udeležila treninga za trenerje Zveze ŠKIS in 
izvaja različne delavnice mladinskega dela.  
 

Saša Ljubec je nekdanji predsednik Kluba ptujskih študentov, Nadzorne komisije Zveze ŠKIS in 

Sveta ŠOLS, LEO kluba Ptuj; vodja projektov Škisova tržnica Maribor, Vsi na ŠKIs, Bazeni energije, 
Kurentanc, TerasaFest, Mladost v prastarem mestu in vodja mednarodnih projektov v sklopu EU 
programa Mladi v akciji. V zadnjem letu se je udeležil treninga za trenerje Zveze ŠKIS in izvaja 
različne delavnice mladinskega dela. 
 



 

4. DELO V TIMU; delavnico izvaja Maruša Naglič 

Učinkovit tim je osnova za uspešno delovanje v klubu. Delavnica bo izpostavila razliko med 

skupino in timom. Nadalje se bo osredotočila na vzpostavljanje učinkovite strukture in vlog v timu, 
njegove dinamike ter na učinkovito komuniciranje glede pričakovanj in pravil v timu. Poudarek bo 
na pomembnosti odkrite komunikacije in vzpostavitvi zaupanja s konstruktivno povratno 

informacijo. 

Maruša Naglič je psihologinja, ki uživa v kreativnosti ter v raziskovanju medosebnih razlik v 
doživljanju in delovanju. Svoje veščine in znanje je dopolnjevala na številnih izobraževanjih v 
Sloveniji in tujini, med drugim na izobraževanjih za trenerje mehkih veščin Youth Trainers 

Academy (Slovenija, 2011) in Leadership Summer School (Madžarska, 2012). Ima več kot 150 ur 
izkušenj vodenja delavnic in treningov na temo komunikacijskih veščin, ekipnega dela, motivacije, 
ustvarjalnosti in uspešnega učenja. Je avtorica treninga socialnih veščin za mladostnike Se 

poznam, te poznam?, ki je bil kot diplomsko delo nagrajen s Prešernovo nagrado Filozofske 

fakultete.  

5. PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ DRUGIH VIROV (razpisi in marketing/trženje): delavnico 

izvajata Urška Simonišek in Marina Bračić 

Delavnica je sestavljena iz dveh področij pridobivanja sredstev iz drugih virov; iz razpisov in iz 
učinkovitega marketinga/trženja. Spoznali bomo, katere vrste razpisov poznamo, kako razviti 
razpisno govorico in izpolniti pričakovanja razpisnih partnerjev. Pogledali si bomo, kje iskati nove 

razpise (spletišča) in primere dobrih praks. V drugem delu pridobivanja sredstev skozi uspešen 
marketing in trženje se bomo dotaknili vsebinske razlike med marketingom in trženjem.  
Izpostavili bomo, kako vzpostaviti stik s partnerji in ga dolgoročno vzdrževati ter kakšne 
obveznosti lahko imamo do partnerjev ter kako jih izpolnjujemo. V nadaljevanju bomo konkretno 

spoznali tehnike učinkovitega telemarketinga, kako napisati sponzorski dopis, in kako poiskati 
potencialne partnerje glede na potrebe kluba.  

Urška Simonišek je trenerka zveze mednarodnih društev, z razpisi se ukvarja v različnih društvih 
od leta 2007. Zveza društev, katere predsednica je, je ena največjih prejemnic razpisnih sredstev 
na področju mladinskega dela v MOL. Izvaja svetovanje za razpise za društva od 2010. Pomaga pri 

sestavljanju in prenovi razpisov za projekte in legislative ŠOU v Ljubljani; bila je članica različnih 

razpisnih komisij. Ukvarja se z razpisi: MOL, URSM, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za 
promet, ŠOS, ŠOU, Mladi v akciji (mednarodni razpisi). Marketing izvaja v okviru DŠMS in 

TEDxUniversityofLjubljana. 
 

Marina Bračić je bila vodja celoletne sponzorske ekipe Študentske sekcije društva za 

marketing Slovenije 2010/2011 in vodja Marketinške konference Fanfare 2012. Izvajala je 

trženje na GEM Interaktivni in pri Linea media d.o.o. Od leta 2011 do 2013 je vodja trženja 
na Zvezi ŠKIS. Zdaj je vodja projekta Business hive 2013 in vodja trženja Škisove tržnice 
2013.  Nekaj dni pred vikendom Škisove akademije boste udeleženci na vaš osebni elektronski 

naslov dobili še natančna navodila glede kraja bivanja, poti ter druge natančne podrobnosti za 
prijetno bivanje.   

 



 

Lep izobraževalni pozdrav,  

Zveza ŠKIS

 

 

 

 

 

 


