
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 02. februar 2014 

 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS tudi v teh zimskih mesecih ne počiva. Tako smo za vas pripravili novo 

Škisovo akademijo, ki bo v skladu z aktualno tematiko olimpijsko obarvana. Tako, kot morajo športniki 
nenehno trdo trenirati, da bi postali zmagovalci, se morate tudi vi klubovci nenehno izobraževati, da 
boste lahko postali najboljši. Vsebino te akademije, smo prilagodili vašim željam. Tako vam tokrat prvič 
ponujamo dve celodnevni delavnici v obsegu 7,5 ure, ter tri klasične 2,5 urne delavnice. Kot ste verjetno 

že navajeni do sedaj, vse delavnice izvajajo izkušeni klubovci z obilo praktičnih in strokovnih znanj.   

Olimpijska Škisova akademija bo potekala na zadnji dan zimski olimpijskih iger v Sočiju, 22. februarja v 

Ljubljani (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, 
http://www.sggos.si/srednja-gradbena-geodetska-in-okoljevarstvena-sola-ljubljana.html  ). Parkirali boste 

lahko na brezplačnih parkiriščih v bližini (poleg FDVja), kosilo pa bo organizirano v restavraciji Glažuta v 
neposredni bližini.  

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

se lahko največ dva aktivisti s posameznega kluba. S tem želimo zagotoviti možnost udeležbe na 
akademiji prav vsem klubom. Po zaključku prvega kroga prijav, se bodo na prosta mesta lahko prijavili tudi 

morebitni dodatni interesenti s strani vašega kluba. S prijavo se zavežete tudi k temu, da boste spoštovali 
dogovore in pravila, ki jih bo skupina na začetku delavnic oblikovala. Vašo prisotnost na izbranih 
delavnicah 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 želite, vendar pa bodite pozorni na to, da delavnici PR-ja in Marketinga 

ter Trženje in pridobivanje sredstev iz drugih virov potekata cel dan, tako da se ob izboru ene od teh dveh 

ostalih delavnic žal ne morete udeležiti. V primeru, da ste na delavnico prijavljeni in ne pridete, klub ne bo 

pridobil točk v pridnostni sklad, poleg tega pa boste morali vseeno poravnati kotizacijo. 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/1j3ZJaF  
 
Rok za prijavo je 14. februar. Po tem datumu bomo še za 1 dan odprli ti. proste prijave, kar pomeni, da se 
lahko do vključno 15. februarja na Škisovo akademijo prijavite vsi interesenti (tudi tisti klubi, ki so že 

http://www.sggos.si/srednja-gradbena-geodetska-in-okoljevarstvena-sola-ljubljana.html
http://bit.ly/1j3ZJaF


zapolnili 2 mesti) vse do zapolnitve prostih mest. Ta dan je tudi zadnji dan odjave od akademije; po tem 
datumu se vaša prijava upošteva in ob tem plačate tudi vse storitve. Še enkrat bi vas radi prosili in 
opozorili, da se držite rokov za prijavo.  
Prispevek na udeleženca znaša 15 EUR za 7,5 urno delavnico in 5 EUR za 2,5 urno delavnico in dodatnih 5 
EUR za kosilo. Vaš končni znesek je tako odvisen od količine izbranih delavnic. 
 
 
URNIK  
Sobota, 22. februar:  
 

9.30 – 9.45 prihod in registracija 

10.00 – 12.30 Dijaške sekcije PR in marketing Trženje in razpisi 

12.30 – 13.45 kosilo 

13.45 – 16.15 Pridobivanje aktivistov PR in marketing (nad.) Trženje in razpisi (nad.) 

16.15 – 16.45 odmor 

16.45 – 19.15 Strateško načtovanje PR in marketing (nad.) Trženje in razpisi (nad.) 

 
 
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. PR in marketing  (7,5 ure)  
 
2. Trženje in  razpisi (7,5 ure)  
 
3. Dijaške sekcije (2,5 ure)  
 
4. Pridobivanje aktivistov (2,5 ure)  
 
5. Strateško načrtovanje (2,5 ur)  
 

Opis delavnic in trenerjev:  

1. PR in Marketing; delavnico izvajata Staša Jager in Mojca Jagodic 

V tej celodnevni delavnici boste konkretno zagrizli v področje PR-ja in marketinga na študentskih klubih. 
Najprej se bomo zaustavili pri celostni grafični podobi kluba. Pogledali bomo zakaj je pomembna, ter se 

naučili, kako to podobo ustvariti in negovati. Nato bomo definirali našo ciljno publiko in se naučili 
analizirati njene želje in potrebe. Sledila bo priprava celostne strategije komuniciranja, nato pa bomo to 
strategijo še podrobneje razčlenili ter analizirali njene sestavne dele (adreme, časovnice, klipingi, spletna 

stran…). Posebno pozornost bomo tu namenili še komuniciranju prek socialnih omrežjih in kriznem 



komuniciranju.   

 

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 akt ivna pri pripravi 

projektov na Zvezi ŠKIS, preteklo leto pa aktivno izobražuje klubske aktiviste kot trenerka. Svoje izkušnje 
z vsebinskim marketingov je pridobila tudi z delom pri različnih drugih organizacijah in podjetjih. 

Mojca Jagodic je po izobrazbi diplomirana novinarka. Štiri leta je bila predstavnica za odnose z javnostmi 
v Klubu študentov Kranj, hkrati pa je ves ta čas delovala tudi kot novinarka in urednica. Je tudi navdušena 
uporabnica sodobne tehnologije in profesionalna ljubiteljica besed, ki v skrbi za slovenski jezik pogosto in 

darežljivo deli jezikovne nasvete.  

 

2. Trženje in razpisi; delavnico izvajata Urška Simonišek in Marina Bračič 

 

V luči vsesplošne gospodarske krize ter ob stalnem padanju koncesijskih sredstev je za klube nujno, da si 

poiščejo še dodatne vire financiranja. V tej celodnevni delavnici bomo natančno spoznali dva najbolj 
klasična načina za pridobivanje dodatnih sredstev. Najprej se bomo lotili pridobivanja sredstev skozi 

uspešno trženje. Na začetku bomo enkrat za vselej razčistili razlike med marketingom in trženjem ter 
sponzorstvom in donatorstvom. 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 učinkovite sestave trženje adreme, kako napisati sponzorski dopis, 
kako poiskati potencialne partnerje glede na potrebe kluba, s čim te partnerje prepričati in kako na koncu 
tudi uspešno podpisati pogodbo. V drugem delu delavnice se bomo osredotočili na razne za klube 
primerne razpise. Spoznali bomo, katere vrste razpisov poznamo, kako razviti razpisno govorico in 

izpolniti pričakovanja razpisnih partnerjev. Pogledali si bomo tudi, kje iskati nove razpise ter kako jim 

slediti. Skupaj bomo identificirali najprimernejše razpise za študentske klube ter jih konkretno pregledali 
in izpolnili, dotaknili pa se bomo tudi primerov dobrih praks klubov in drugih primerljivih društev. 
 

Urška Simonišek je trenerka zveze mednarodnih društev ter Zveze ŠKIS, z razpisi pa se ukvarja v različnih 
društvih od leta 2007. Zveza društev, katere predsednica je bila, 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). Je vodja projekta TEDxUniversityofLjubljana, od letos pa tudi 

vodja vse razpisne dejavnosti na Zvezi ŠKIS. 
 

Marina Bračič je navdušenka nad trženjem projektov že 5 let. Za seboj ima že nekaj več kot 40 projektov 
raznih študentskih društev in Zveze ŠKIS, kjer je spoznala veliko nenapisanih pravil trženja in skrbi za 
poslovne partnerje. Z vami jih bo z veseljem delila na prihajajoči Škisovi akademiji. Kot vodja trženje je 
sodelovala že na številnih večjih projektih ( Škisova tržnica, Zveza ŠKIS, Business Hive, Fanfara, …). 

 



3.  Dijaške sekcije; delavnico izvajata Martin Retelj in Larisa Tomšič 

  

»Na mladih svet stoji« je priljubljena floskula naših politikov. Za klub pa bi lahko rekli da stoji na 
podmladku, na dijakih. Na delavnici nas bosta izkušena »dijaka« naprej prepričala, zakaj je sploh potrebno 

imeti dijaško sekcijo oziroma kako ponovno aktiviati pasivno dijaško sekcijo. Potem se bomo osredotočili 
na načine in metode pridobivanja in motiviranja dijakov za delovanje v dijaški sekciji. Pogledali bomo 
kateri so najprimernejši projekti, ki jih lahko izvajajo dijaki. Tu se bomo osredotočili predvsem na nabor 
dobirh, že obstoječih dijaških praks. Na koncu pa se bomo dotaknili še področja mentorstva dijakov in 
vključevanja le teh v širše delovanje kluba.   
 

Martin Retelj je študent mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Tekom svojega 
udejstvovanja je bil podpredsednik Dijaške organizacije Slovenije, ter svetovalec predsedstva Dijaške 
organizacije Slovenije, zadnja dva mandata pa je bil vodja odbora za dijake Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS ter 
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Stožice. Je idejni vodja in začetnik dijaškega 
izobraževalnega projekta Dijaški boomerang, do sedaj pa je bil že vodja oziroma koordinator številnih 
projektov tako na Zvezi ŠKIS, kot tudi na Študentski organizaciji Slovenije (Sejem rabljenih učbenikov, 
Škisov piknik, predstavitev ŠOS in ŠKIS na Študentski areni, 15-letnica Škisove tržnice, …). 

 
Larisa Tomšič, študentka 2. letnika biotehnologije in predsednica Notranjskega študentskega kluba, se je 
z dijaškimi sekcijami prvič srečala leta 2011, ko je postal predstavnica dijaške sekcije NŠK. V letih 2012 in 

2013 je delovala v Odboru za dijake Zveze ŠKIS, kjer je bila zadolžena za spremljala delovanja različnih 
dijaških sekcij in vodila pa je tudi delavnice na Dijaških boomerangih. Še danes pa deluje na svojem klubu 

kot mentorica dijaški sekciji. 

4. Pridobivanje aktivistov; delavnico izvajata Andraž Šiler in Saša Ljubec 

Človeški resursi, kadri, so ključen del in največje bogastvo vsake organizacije. Brez njih ni organizacije in ni 
projektov. Še toliko bolj to pride do izraza na študentskih klubih, kjer zaradi narave dela in študentskega 
statusa navadno prihaja do zelo velike fluktuacije človeških virov. Na delavnici bomo najprej osvetlili zakaj 
je pomembno, da imamo na klubu širok nabor aktivistov. Potem se bomo osredotočili na različne načine 
in metode pridobivanja aktivistov, skupaj pa bomo pripravili tudi nekakšno univerzalno strategijo 
pridobivanja aktivistov.  

 

Andraž Šiler je magistrski študent obramboslovja in dolgoletni aktivist ter predsednik Kluba študentov 
Kranj. Bil je tudi predsednik Nadzorne komisije Zveze ŠKIS, trenutno pa je član Predsedstva Študentske 
organizacije Slovenije. Delo z različnimi ljudmi mu je vedno predstavljalo izziv in veselje. S pridobivanje in 

ohranjanjem aktivistov ima že kar nekaj izkušenj, saj je v času njegovega mandata na Klubu študentov 
Kranj aktivno, konstantno, sodelovalo prek 60 aktivistov.   

 

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.). Letošnje leto zaznamuje njegovo desetletnico delovanja na področju mednarodnih 
projektov v sklopu EU programa Mladi v akciji (zdaj Erasmus +). 



5. Strateško načrtovanje; delavnico izvaja Ingrid Molan 

Kot je hiša brez trnih temeljev zelo nestabilna in je se bo prej kot slej zrušila, tako je tudi timsko delo brez 

trdnih temeljev obsojeno na nesoglasja in težave. Strateško načrtovanje dela je ključno za vzpostavitev 
trdnih temeljev ter uspešno delo v celotnem mandatnem obdobju. 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. 
 

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.  

 

Srčno upamo, da boste izmed bogate ponudbe delavnic uspeli najti nekaj zase, natrenirali svoj um ter 

osvojili zlato olimpijsko medaljo. 

 

V upanju na skorajšnje snidenje vas lepo pozdravljamo. 

 

Ekipa Škisove akademije 

izobrazevanje@skis-zveza.si  

mailto:izobrazevanje@skis-zveza.si

