
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 26. november 2013 

 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

kot že nekajkrat napovedano, za vas pripravljamo nov sklop delavnic/predavanj na Predbožični Škisovi 
akademiji, ki bo v soboto, 14. 12. 2013, in na kateri tokrat obljubljamo tudi presenečenje. Vsebina te 
akademije je namenjena tako novim na področju klubskega dela kot tudi starim mačkom; vsak bo našel 
nekaj zase. Škisova akademija bo v Ljubljani. Vsi tisti, ki bi potrebovali prenočitev v hostlu, boste na koncu 

dokumenta našli nekaj kontaktov, s pomočjo katerih si lahko uredite nočitev v prestolnici. 

Mesta za prijavo bodo odprta do zapolnitve mest, zato vam priporočamo, da se prijavite čim prej. Na 

posamezno delavnico/predavanje se lahko prijavite največ trije aktivisti s posameznega kluba. S prijavo se 
zavežete tudi k temu, da boste spoštovali urnik ter na delavnice prišli pravočasno. Vašo prisotnost na 
izbranih delavnicah/predavanjih bomo zabeležili za točke v pridnostni sklad; vsi tisti, ki boste želeli, pa 
lahko dobite tudi potrdilo o udeležbi na delavnicah. 

Izberete si lahko kolikor delavnic/predavanj želite, ne nujno vseh ponujenih, vendar vas prosimo, da se 
izbranih delavnic/predavanj res udeležite. V primeru, da ste na delavnico/predavanje prijavljeni in ne 
pridete, klub ne bo pridobil točk v pridnostni sklad, poleg tega pa bo poravnal kotizacijo. 

Kot lahko vidite v urniku, bo sočasno potekalo več delavnic/predavanj. Pri prijavi pazite, da ne izberete 
dveh delavnic/predavanj, ki potekajo v istem času. V kolikor izberete delavnico, katere obseg je 7,5 h, se 
morate udeležiti te delavnice v celoti, ne samo enega dela.  

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/1ewndk0. Rok za prijavo je 9. december 2013, pri 
čemer se lahko odjavite do 10. decembra 2013; po tem datumu se vaša prijava upošteva in ob tem plačate 
tudi vse storitve. Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR na delavnico/predavanje in dodatne 3 EUR za 
kosilo. Znesek je tako odvisen od količine izbranih delavnic/predavanj. Znesek bo klub poravnal z 
dotacijsko pogodbo. 
 
 
 
 
 
 



 
URNIK  
 

9.30 – 9.45 prihod in registracija 

10.00 – 12.30 

Pridnostni sklad in 
administracija 
(predavanje) 

Mreženje (delavnica) 
IT administrativna 

orodja 
(delavnica) 

12.30 – 13.45 kosilo 

13.45 – 16.15 

Namenska poraba in 
osnove računovodstva 

(predavanje) 

Strateško načrtovanje 
(delavnica) 

IT administrativna 
orodja (nadaljevanje) 

16.15 – 16.45 odmor 

16.45 – 19.15  
Pridobivanje aktivistov 

(delavnica) 
IT administrativna 

orodja  (nadaljevanje) 
 

Po končani akademiji si bomo vzeli čas, za kakšen kozarček in neformalno druženje. 
 

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. 

Predavanja, ki so na voljo:  
 

1. Pridnostni sklad in administracija  (2,5 h) 

 

2. Namenska poraba in osnove računovodstva (2,5 ure)  
 
Delavnice, ki so na voljo: 
 

3. Mreženje (2,5 ure)  
 

4. Strateško načrtovanje (2,5 ure)  
 

5. Pridobivanje aktivistov (2,5 ur)  
 
6. IT administrativna orodja (7,5 ure) 

 

 Opis delavnic/predavanj in trenerjev/predavateljev:  

1. PRIDNOSTNI SKLAD IN ADMINISTRACIJA; predavata Ines Gabriel in Aljaž Zupan 
 

V letu 2014 boste klubi s pridnostnim skladom lahko pridobili že 50 % finančnih sredstev s strani 
koncesijskih dajatev, zato je dobro poznavanje pridnostnega sklada za 2014 ključno. Na predavanju, ki bo 



interaktivne narave boste šli skozi celotni katalog, slišali primere dobrih praks, razjasnili, kaj je pri 
določenih točkah upravičeno pridobitve točk in kaj ne, kje mora biti klub še posebej pazljiv ipd. Poleg tega 
boste naredili pregled potrebne dokumentacije za učinkovito delovanje na klubu ter dobili Škisopedijo, 
priročnik za delovanje na študentskem klubu. Veliko časa bo namenjenega vašim vprašanjem.  

Ines Gabriel je absolventka Fakultete za logistiko v Celju. V študentskem organiziranju je prisotna že 5 let. 
Najprej je v Klubu študentov občine Celje delovala kot aktivistka, nato je prevzela vodenje kluba kot 
predsednica. V lanskem študijskem letu je vodila študentske klube 03 regije, letos pa je prevzela funkcijo 
podpredsednice Zveze ŠKIS. V tem času si je nabrala ogromno izkušenj, predvsem na področju 
organizacije in vodenja, sodelovala pa je tudi pri pripravi kataloga za pridnostni sklad 2014. 

Aljaž Zupan je študenstko organiziranje spoznal v letu 2007, ko je postal aktivist v Klubu litijskih in 
šmarskih študentov. V letih 2008–2012 je opravljal funkcijo predsednika in se pobližje spoznal z vsemi 
vidiki klubskega delovanja. Leta 2012 se je udeležil prvega ŠKIS-ovega treninga za trenerje in se preizkusil 
tudi v tej vlogi. Trenutno je zaposlen v Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija, na področjih 
mladine in športa. Društveno življenje kot član Upravnega odbora spoznava še v Planinskem društvu 

Litija. Administracijo dojema kot tisti del poslovanja, kjer pokažemo, da smo projekte sposobni tudi 
ubesediti, prikazati njihove učinke in poskrbeti za finančno brezhibnost poslovanja.  

 

 

2. NAMENSKA PORABA IN OSNOVE RAČUNOVODSTVA; predava Tine Janežič 
 

Na predavanju boste spoznali pravilnik o namenski porabi sredstev; predvsem njegovo bistvo in na katere 
točke je potrebno še posebej paziti. Prav tako boste spoznali nove obrazce za namensko porabo 
sredstev, ki jih boste do aprila morali oddati. Spoznali boste tudi osnove računovodstva in delo blagajnika 
na klubu – razjasnili boste osnovne računovodske pojme, dobili nasvete za učinkovito delovanje in 
pregledali možnosti poslovanja (pogodbe, potni stroški, honorarji, …). Odgovorili bomo na vaše dileme, 
zato priporočamo, da si pripravite vprašanja. 
 

Tine Janežič, univerzitetni diplomiran pravnik. V študentskem organiziranju je več let deloval tako na ravni 
Univerze v Mariboru, študentskega kluba, Študentske organizacije Univerze v Mariboru kot Študentske 
organizacije Slovenije. Je bivši predsednik in svetovalec Nadzorne komisije ŠOS. Sodeloval je pri več aktih 
ŠOS, še posebej pri Pravilniku o namenski in gospodarni rabi sredstev ŠOS in novem obrazcu za letno 
poročanje organizacijskih oblik ŠOS ter vzpostavil notranje revizorski nadzor nad organizacijskimi 
oblikami ŠOS. 
 
 

3.  MREŽENJE; delavnico izvaja Ingrid Molan 

Na delavnici boste govorili o tem, kaj mreženje sploh je, kakšen je njegov namen in kako nam pripomore k 
delovanju na klubu. Spoznali bomo, kako mrežo vzpostaviti in jo vzdrževati. Prav tako bomo govorili o 
»elevator pitch-u« in spoznali, kako predstaviti svojo idejo v kratkem času ter pritegniti poslušalca.  
 
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.  

 

4. STRATEŠKO NAČRTOVANJE; delavnico izvajata Staša Jager in Urška Simonišek 

Na delavnici se boste spoznali, kako načrtovati delo za celotni mandat ter kako v to vključiti svojo ekipo. 
Načrtovanje delovanja je temelj uspešnega dela. Vizija, nameni, cilji in pričakovanja predstavljajo osnove 
priprave strategije, ki pripomore k učinkovitemu delu v timu, komunikaciji, preprečevanju konfliktov in še 
več. Spoznali boste načine, kako priti do strategije (preko analize trenutnega stanja) in kako v 
postavljanje le-te vključiti celoten tim, zato da se bodo počutili kot del celote.  
 

Staša Jager je diplomirana kulturologinja in na drugi bolonjski stopnji zaključuje študij Upravljanja s 
človeškimi viri in znanjem. Svoje izkušnje za vodenje delavnice je pridobivala skozi vodenje vrsto 
projektov in vodenje timov v različnih neprofitnih organizacijah. Že šesto leto je aktivna pri pripravi 
projektov na Zvezi ŠKIS, preteklo leto pa aktivno izobražuje klubske aktiviste kot trenerka. 
 

Urška Simonišek je članica odbora za izobraževanje, sicer pa trenerka Zveze KOMISP od 2010. Do sedaj je 
vodila kar nekaj številčnih projektnih ekip in društev, npr. Zvezo mednarodno usmerjenih društev 
Slovenije, TEDxUniversityofLjubljana; pri čemer je bilo strateško načrtovanje vedno pomembno za 

nemoteno in efektivno delo.  
 

5. PRIDOBIVANJE AKTIVISTOV; delavnico izvajata Ana Šalgaj in Saša Ljubec 

Pridobivanje novih aktivistov je nujno za trenutno in nadaljnje uspešno delovanje kluba, hkrati pa 
marsikateremu klubu predstavlja enega največjih izzivov. Na delavnici boste spoznali načine, kako na 
klube povabiti študente in dijake ter izvedeli veliko primerov dobrih praks.   
 

Ana Šalgaj je diplomantka kulturologije in dolgoletna aktivistka na Klubu študentov občine Koper (3 leta 
je bila predsednica kluba, pred tem pa programski vodja in podpredsednica). Bila je tudi aktivistka Zveze 
ŠKIS, med drugim članica GO. Kot trenerka Zveze ŠKIS ima za seboj več ur delavnic s področja mehkih 
veščin, svoje znanje pa črpa zlasti iz izkušenj z delom na klubu in Zvezi ŠKIS. 
 
Saša Ljubec je univerzitetni diplomirani prevajalec za nemščino in angleščino ter solastnik podjetja Bok & 
Mal, d. o. o. V študentskih letih je bil predsednik Kluba ptujskih študentov, Nadzorne komisije Zveze ŠKIS 
in Sveta ŠOLS ter Dobrodelnega Leo kluba Ptuj. Vodil je dva večja ŠKIS-ova projekta, in sicer Škisovo 
tržnico Maribor in Vsi na ŠKIs, ter številne tradicionalne ptujske projekte (Kurentanc, Bazeni energije, 
TerasaFest itn.). Naslednje leto bo zaznamovalo njegovo desetletnico delovanja na področju 
mednarodnih projektov v sklopu EU programa Mladi v akciji (od 2014 Erasmus+). 

6. IT ADMINISTRATIVNA ORODJA; delavnico izvajata Matic Kašnik in Miha Vahčič 

Na delavnici boste spoznali IT orodja, ki vam bodo pomagala pri delovanju na klubu. Veliko bo praktičnega 
dela, zato prinesite osebne računalnike. Spoznali boste, kako učinkovito uporabljati Microsoft Office 
(predvsem Word in Excel), Drive, Doodle, Google skupine, Gmail in znotraj tega veliko trikov, bližnjic in 



nasvetov, ki vam bodo prihranila marsikatero minuto na klubu, hkrati pa zagotavljala, da bodo stvari 
urejene.  

 

Matic Kašnik je aktiven v več mednarodnih organizacijah, končuje Fakulteto za računalništvo in 
informatiko in obožuje tehnologijo in vse kar je povezano z njo. Ogromno veščin si je pridobil z vpeljavo 
administrativnih orodij v organizacije in tako omogočil sistematizacijo in transparentnost projektov ter 
timskega dela. 
 

Miha Vahčič je absolvent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in predsednik Kluba jeseniških 
študentov. Je pristaš sproščenega načina dela, kjer je vsak član kolektiva sprejet enakovredno in kjer vsak 
posameznik brez sramu predstavi svoje poglede, ideje ter osebne izkušnje, s čimer bogati celotno ekipo. S 
programskim orodjem Microsoft Office aktivno dela že dolgo vrsto let, tako v študijske kot organizacijske 
namene. Dandanes je poleg odprtokodnega Open Office-a to tudi najbolj vsestransko orodje, ki ga boste 
v takšni in drugačni obliki uporabljali še dolgo, in zato bo v tem vikendu z veseljem prenesel svoje bogato 
znanje na vas in se potrudil, da se boste ob tem tudi dobro počutili. 

Hostli v Ljubljani: 

HOSTEL CELICA 
Metelkova ulica 

http://www.hostelcelica.com/ 
Soba z več ležišči (7 in 12) od 19 € naprej.  
Soba z več ležišči (3, 4, 5) od 22€ naprej. 
Celica z dvema ležiščema od 25€.  
 

HOSTEL TRESOR 
Čopova ulica (center) 

http://www.hostel-tresor.si/ 
Sobe z več ležišči od 17€ naprej. 
Sobe z dvema ležiščema od 24€ naprej.  
 

HOSTEL VILA VESELOVA  
Veselova ulica (center) 

http://www.v-v.si/en/price-list 

Sobe z več ležišči od 15€ naprej.  
 

HOSTEL 24 
Poljanska ulica (blizu centra) 

http://www.hostel-spa24.com/index.php/si/  
Soba s kopalnico z več ležišči od 17€ naprej.  
 

H2O HOSTEL 
Petkovškovo nabrežje (center) 

http://www.h2ohostel.com/ 
Sobe z več ležišči od 15€ naprej.  
 



ZEPPELIN HOSTEL 
Slovenska cesta  
http://www.zeppelinhostel.com/  
Sobe z več ležišči od 13€ naprej.  
 

HOSTEL TRUBARJEVA 
Trubarjeva ulica (center) 

http://www.hosteltrubarjeva54.com/rooms/ 
Sobe z več ležišči od 11€ naprej.  
 
HOSTEL AVA 

Trubarjeva ulica  
http://www.hostel-ava.si/en/prices/ 
Sobe z več ležišči od 15€ naprej. 
 

 

Se vidimo na akademiji. 

 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS 


