
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2. april 2014 

 

 

Pozdravljeni klubovke in klubovci! 

V soboto, 26. aprila, Odbor za izobraževanje organizira zadnjo Škisovo akademijo v letošnjem letu! 

Vsebina delavnic je tudi tokrat prilagojena vašim željam, delavnice pa so namenjene tako novim na 

področju klubskega dela, kot tudi starim mačkom. Vsaka od štirih delavnic bo trajala po 3 ure, izvajali pa 

jih bodo klubovci in Škisovi trenerji z obilo praktičnih ter strokovnih znanj. 

Aprilska Škisova akademija bo potekala na zadnjo soboto v aprilu v Ljubljani (Srednja gradbena, 

geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, http://bit.ly/1dCJqR0). Parkirali boste 

lahko na brezplačnih parkiriščih v bližini (poleg Fakultete za družbene vede), 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. Število 

prijav na klub ni omejeno; v primeru prevelikega števila prijav, pa bodo klubi naprošeni, da med svojimi 

aktivisti izberejo določeno število udeležencev. S prijavo se zavežete tudi k temu, da boste spoštovali 

urnik ter na delavnice prišli pravočasno. 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 (pazite, da ne potekajo vzporedno), ne nujno vseh ponujenih, 

vendar vas prosimo, da se izbranih delavnic res udeležite. V primeru, da ste na delavnico prijavljeni in ne 

pridete, klub ne bo pridobil točk v pridnostni sklad, poleg tega pa bo poravnal kotizacijo. 

Kot lahko vidite v urniku, bosta v dopoldanskem in popoldanskem delu vzporedno potekali dve 

delavnici. Pri prijavi pazite, da ne izberete dveh delavnic, ki potekata v istem času. Vsake izbrane 

delavnice se morate udeležiti v celoti. 

http://bit.ly/1dCJqR0


Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/P3qdg3. Rok za prijavo (in odjavo) je 19. april 2014; 

po tem datumu se vaša prijava upošteva in ob tem plačate tudi vse storitve. Prispevek na udeleženca 

znaša 5 EUR na delavnico in dodatne 5 EUR za kosilo. Znesek je tako odvisen od količine izbranih delavnic. 

Znesek bo klub poravnal z dotacijsko pogodbo. 

 
 
URNIK v soboto, 26. aprila: 

9.15 – 9.45 Prihod in registracija  

10.00 – 13.00 Strateško vodenje Google orodja 

13.00 – 14.15 Kosilo  

14.15 – 17.15 Javno nastopanje Strateško 

pridobivanje članov 

 

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. Strateško vodenje (3 ure)  

 

2. Google orodja (3 ure) 

 

3. Javno nastopanje (3 ure) 

 

4. Strateško pridobivanje članov (3 ure) 

 

 

http://bit.ly/P3qdg3


Opis delavnic in trenerjev:  

1. Strateško vodenje, izvajata Ingrid Molan in Saša Ljubec 

Kot vodje ekip se srečate z različnimi problemi, težavami in ovirami: da bi delo v skupini potekalo gladko 

in mirno, je potrebno izvajati dobro strateško vodenje. Na delavnici boste spoznali kako prepoznati kdo 

od članov ekipe je primeren za kakšno delo, kako opazovati razvoj ekipe in na kakšen način to opazovanje 

uporabiti. Dotaknili se boste tudi motivacije in integracije ekipe za delo, učinkovitega komuniciranja z 

ekipo ter vse pridobljeno znanje navezali na izobraževanja, prenos znanja in sistematizacijo. 

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.  

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 +). 

 

2. Google orodja, izvajata Miha Vahčič in Ambrož Volek 

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 Drive, 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. 

Miha Vahčič je absolvent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in nekdanji predsednik Kluba 

jeseniških študentov.  Trenutno sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenije pri projektu Izzivi 

gospodarskega razvoja. S spletnimi Google orodji aktivno dela že dolgo vrsto let, tako v študijske kot 

organizacijske namene. Dandanes je to eno izmed najbolj vsestranskih orodij, ki ga boste v takšni in 

drugačni obliki uporabljali še dolgo, in zato bo na tej delavnici z veseljem prenesel znanje na vas in se 

potrudil, da se boste ob tem tudi dobro počutili. 

 



Ambrož Volek je vpisan v dodatno leto na Fakulteti za elektrotehniko, poleg študija je zelo aktiven še na 

mnogo področjih – predvsem na področju mladinskega organiziranja in spletnih tehnologij. Brez 

računalništva v oblaku in posledično orodij za delo z njim si ne predstavlja tako aktivnega življenja. Google 

orodja so njegovo najbolj uporabno orodje in skozi leta si je nabral ogromno znanja ter izkušenj iz njihove 

uporabe. Ker ve, kako mu je prišla prav vsaka informacija ali trik, ki ga je pridobil, bo le te z veseljem delil z 

vami in vam poskušal Google orodja predstaviti tako, da boste prepoznali njihovo uporabnost ter, da vam 

bodo služila kot dober pripomoček pri vašem delu. 

 

3. Javno nastopanje, izvajata Urška Simonišek in Mojca Jagodic 

Veščine javnega nastopanja nam lahko pridejo vedno prav – da bomo obdržali pozornost poslušalcev, da 

nas bood res slišali, da bomo naredili dober vtis in, da se končno vsaj malo znebimo treme. Na delavnici 

boste spoznali pravila neverbalne in verbalne komunikacije, se seznanili s strukturo javnega nastopa in 

opredelili ter preizkusili nemalo pravil, ki opredeljujejo to aktivnost. 

Urška Simonišek je trenerka zveze mednarodnih društev in članica odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS, z 

javnim nastopanjem in pripravo mladih na le-to pa se ukvarja že nekaj let, predvsem v študentskih 

društvih, od lanskega leta pa tudi kot lastnica licence za TEDxUniversityofLjubljana.  

 

Mojca Jagodic ima veliko izkušenj z javnim nastopanjem: po izobrazbi je 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. 

 

4. Strateško pridobivanje članov, izvajata Andraž Šiler in Matej Jemec 

Mnogi klubi se srečujete s problemom pridobivanja novih članov. Na delavnici boste spoznali različne 

način pridobivanja novih članov – tako skozi način komuniciranja z lokalno skupnostjo, kot tudi skozi 

tehnike PR-a. Dotaknili se boste pomembnosti analize potreb vašega okolja in izvedeli kako rezultate 

analize smiselno uporabiti v praksi. Delavnica bo vsebovala tudi predstavitev načinov komuniciranja z 

ostalo lokalno skupnostjo in opredelitev kako jo vključiti v delovanje vašega kluba. 

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. S pridobivanjem članov se je prvič srečal kot predsednik Dijaškega odbora na Klubu 

študentov Kranj, kasneje pa je, kot predsednik Kluba študentov Kranj v svojem 4-letnem mandatu, razvil 



dolgoročno strategijo pridobivanja članov, s katero so na leto pridobili tudi do 3000 članov. To strategijo 

Klub študentov Kranj še danes uspešno nadaljuje in nadgrajuje, kar ga uvršča v klube, ki obvezno članstvo 

vedno izpolnjejo do 1. novembra, njihove število članov pa se vseskozi giblje v štirimestnih številkah. 

Matej Jemec je v različnih društvih aktiven že od začetka študija. Začel je v lokalnem študentskem klubu, 

društvu HOPe, ki deluje na Pravni fakulteti, civilno angažiranem Gibanju za dostojno delo in socialno 

družbo, nogometnem klubu ter klubu Savate. V teh društvih je imel (in še ima) različne funkcije od tistih 

najbolj odgovornih do preprostega članstva. Tako iz lastnih izkušenj ve kako se počutijo tisti, ki pridejo v 

neznan kolektiv in tisti, ki skušajo pridobiti nove člane za društvo. Na delavnici bo izhajal predvsem iz 

lastnih opažanj, kako delujejo kolektivi, ki imajo veliko aktivistov, ter iz lastnih izkušenj, na kakšne načine 

je za različna društva pridobil največ članov. 

 

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za izobraževanje, 

izobrazevanje@skis-zveza.si 

 
 
 


