
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 11. november 2014 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

konec novembra in v začetku decembra pripravljamo nov sklop delavnic in predavanj na Zimski Škisovi 

akademiji. Potekala bo v soboto, 29. 11. 2014 in 6. 12. 2014. Vsebine so namenjene tako novim klubovcem, 

ki se uvajajo v projektno delo in vodenje, kot tudi starejšim, ki bodo nadgradili svoje znanje. Akademija bo v 

obeh terminih potekala v Ljubljani.  

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

zavežete tudi k temu, da boste spoštovali urnik ter na delavnice/predavanja prišli pravočasno. Vašo 

prisotnost na izbranih delavnicah/predavanjih bomo zabeležili za točke v pridnostni sklad; to je tudi zadnja 

Škisova akademija v tem koledarskem letu. Vsi tisti, ki boste želeli, 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 vzporedno.   

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/1x5mgJI. Rok za prijavo in odjavo je 22. november 

2014. Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR na delavnico/predavanje in dodatne 5 EUR za kosilo. Znesek je 

tako odvisen od količine izbranih delavnic/predavanj. Znesek bo klub poravnal z dotacijsko pogodbo. 

 

 

 

 

http://bit.ly/1x5mgJI


URNIK  

29. 11. 2014 

8.45 – 9.15 Prihod in registracija 

.30 – 12.30 
Projektno načrtovanje in 

administracija 
Kdo je vodja? 

2.30 – 13.30 Kosilo 

13.30 – 16.30 Izvedba projekta Vodenje tima 

16.30 – 16.45 Odmor 

16.45 – 17.45 Birokracija  

 

6. 12. 2014 

8.45 – 9.15 Prihod in registracija 

9.30 – 12.30 Kreativa in PR Komunikacija v timu 

12.30 – 13.30 Kosilo 

13.30 – 16.30 Pridobivanje sredstev 
Prenos znanja in 

mentorstvo 

16.30 – 16.45 Odmor 

16.45 – 17.45 Finance in delo blagajnika Delo predsednika 

 

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. 

Delavnice, ki so na voljo (trajajo 3 ure):  

Projektno delo: 

1. Projektno načrtovanje in administracija 

2. Izvedba projekta  

3. Kreativa in PR  

4. Pridobivanje sredstev 

 

Projektno vodenje: 

5. Kdo je vodja? 

6. Vodenje tima 

7.  Komunikacija v timu 

8. Prenos znanja in mentorstvo 



 

Predavanja, ki so na voljo (trajano eno uro): 

1. Birokracija 

2. Finance in delo blagajnika 

3. Delo predsednika  

  

Opis delavnic in predavanj in trenerjev/predavateljev:  

1. Projektno načrtovanje in administracija izvajata Miha Rezar in Matej Jemec  

Pravijo, da je dober načrt že pol celotnega dela. Vsekakor je projektno načrtovanje pomemben del vsakega 

projekta in dela kluba. Na tej delavnici se bomo dotaknili priprave časovnice projekta z zanimivimi metodami  

in pokazali nekaj primerov, kako načrtovati aktivnosti na klubu ter med aktiviste razdeliti naloge. Opredelili 

bomo tudi, zakaj so projektni načrti, poročila in evalvacija nujni elementi vsakega projekta na klubu.  

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, 

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

odgovornih, do preprostega članstva.  

 

2. Izvedba projekta izvajata Neža Sovinc in Martin Retelj 

Ste se kdaj spraševali, kako izboljšati produktivnost svoje ekipe? Je odgovor pritrdilen? Potem je ta delavnica 

prava za vas. Pogledali si bomo, kako v timu razdelimo naloge in potem tudi sledimo njihovi izvedbi. Spoznali 

bomo metode za izboljšanje produktivnosti ekipe in se posvetili tudi vodenju sestankov, da bodo ti kar najbolj 

učinkoviti in bo delo na projektu potekalo nemoteno.  

Neža Sovinc je študentka magistrskega študija etnologije in kulturne antropologije. Je aktivistka Zveze ŠKIS, 

prav tako pa je tudi članica Odbora za socialo in zdravstvo Študentske organizacije Slovenije, članica izvršnega 

odbora sindikata Mladi plus, aktivistka študentske Civilno družbene iniciative ter prav tako mlada globalna 

zagovornica platforme Sloga. V trenerske vode se je spustila marca 2014, ko je opravila izobraževanje za 

trenerje Zveze ŠKIS. Sama pravi, da jo v življenju zanima preveč stvari, a ob enem trdi, da jo ravno ta 

radovednost dobro pelje po poti do uresničitve njenih sanj. 

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 Prostovljnega gasilskega društva Stožice. Je idejni vodja in začetnik dijaškega izobraževalnega 

projekta Dijaški boomerang, do sedaj pa je bil že vodja in koordinator številnih projektov takoj 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 ...).  

 

3. Kreativa in PR izvajata Patricija Premrov in Mojca Jagodic 

Ob poplavi različnih projektov in oglasov, nam pogosto zmanjka idej, kako svoj projekt, dogodek predstaviti 

na odmeven in drugačen način. Si želite spoznati kreativne načine promocije? Potem je ta trening pravi za 

vas. Spoznali bomo proces iskanja idej za projekte in izdelave celostne kreativne podobe projekta ter  

kreativno plat odnosov z javnostmi. Prav tako pa se bomo pogovarjali tudi o tem, kako lahko nadgradimo 

tradicionalne projekte, da bodo bolj privlačni za vašo ciljno skupino.  

 

Patricija Premrov je študentka 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer Tržno komuniciranje in odnosi z 

javnostmi. Je aktivistka Kluba občin Postojna in Pivka, članica Odbora za izobraževanje Zveze Škis ter trenerka 

v bazenu trenerjev Zveze ŠKIS. Tekom preteklih let je bil del večih projektov, kjer je sodelovala od same 

idejne zasnove do dejanske izvedbe projekta, zato pozna pomembnost premišljenega komuniciranja z 

javnostmi in dobre kreative v ozadju. 

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.  

 

4. Pridobivanje sredstev izvajata Urška Simonišek in Mojca Jagodic 

Pri procesu trženja je pomembnih veliko različnih dejavnikov. Na tej delavnici bomo spoznali celoten proces 

trženja, od vzpostavitve stika s sponzorji in kako ohranjati dolgoročen odnos z njimi. Posvetili se bomo tudi 

inovativnim načinom trženja, kaj ponuditi in kako biti drugačen. Spoznali bomo tudi kateri razpisi so primerni 

za študentske klube in kako razviti ustrezni razpisni jezik, ki bo povečal vaše možnosti pridobitve sredstev.  

Urška Simonišek je članica Odbora za izobraževanje in vodja razpisnega dela Zveze ŠKIS, trenerka je od leta 

2011. V preteklosti je sodelovala pri prenovi in pripravi raznih večjih razpisov na ŠOU v Ljubljani (legislative, 

sociala in zdravstvo, mednarodni projekti, izobraževalni projekti, dotacije), ter seveda v razpisnih komisijah 

ter prevzemala svetovanje o razpisih pri Zvezi KOMISP. Uspešno se prijavlja tako na nacionalne, kot na 



mednarodne mladinske razpise. Z nami bo delila kje in kako iskati informacije o razpisih ter kako uporabiti 

razpisno dokumentacijo in razpisni jezik v svoj prid. 

 

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.  

 

5. Kdo je vodja? izvajata Miha Vahčič in Aljaž Zupan 

Uspešno delovanje kluba ali tima je v veliki meri pogojena tudi z načinom vodenja. Za začetek je pomembna 

sistematizacija dela in razdelitev nalog, pa tudi učinkovito vodenje tima. Na treningu bomo spoznali, zakaj je 

sistematizacija dela pomembna, kdo je vodja, katere so njegove naloge in kakšni so različni načini vodenja. 

Aljaž Zupan trenutno zaključuje študij ekonomije in je zaposlen na Javnem zavodu za kulturo, mladino in 

šport Litija. V prostem času se redno prijavlja na različne razpise, zlasti evropskega programa Erasmus+, saj 

meni, da je to odlična priložnost za pridobivanje izkušenj. Trenutno je tudi predsednik društva za osebni in 

poklicni razvoj mladih Lojtra. V prostem času rad zahaja v naravo, se ukvarja s športom in jogo. Je velik 

ljubitelj gora in je kot planinski vodnik aktiven v planinskem društvu Litija. V preteklosti je štiri leta vodil Klub 

litijskih in šmarskih študentov.  

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

jeseniških študentov. Na svojih dosedanjih področjih dela se je pogosto srečeval s tematikami, ki vam jih bo 

predstavil s sotrenerjem. 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. Na tej delavnici bo z veseljem prenesel znanje na vas in se potrudil, da se boste ob tem tudi dobro 

počutili. 

 

6. Vodenje tima izvajata Urška Simonišek in Petra Jontez 

Na tej delavnici bomo spoznali, kako vzpostaviti in motivirati ekipo, da bo le ta uspešno delovala skozi celo 

mandatno obdobje. Pogovarjali se bomo o tem, kaj ekipo povezuje, kaj jo motivira in navsezadnje kako 

vzdrževati vzdušje v ekipi (da se aktivisti pri delu tudi zabavajo) in kako aktiviste v ekipi čim bolj povezati 

(spoznali bomo osnove teambuildinga).  



Urška Simonišek je članica Odbora za izobraževanje in vodja razpisnega dela Zveze ŠKIS, trenerka je od leta 

2011. Z delom v timih se srečuje zadnjih 6 let tako pri strokovnih projektih s področja medicine kot s projekti 

za splošno javnost, kjer koordinira ali je koordinirala ekipe za pripravo programa (TEDxUniversityofLjubljana, 

noVEMber), mednarodne projekte, operativi del projektov ali celotna društva. Njen pristop k ekipi je 

usmerjen v napredek posameznih članov in dvig kvalitete projektov. Ker se ukvarja tudi z alternativnimi viri 

financiranja, zna na delo tima pogledati z različnih zornih kotov. 

 

Petra Jontez je članica Odbora za izobraževanje ter aktivistka in svetnica na Študentskem klubu Sevnica. S 

timskim delom se je srečala že pri projektnem delu v Študentski sekciji Slovenskega društva za odnose z 

javnostmi, kjer je aktivna že tri leta ter v drugih študentskih društvih in projektih, prav tako pa pri delu na 

klubu. Trenutno je absolventka Komunikologije na Fakulteti za družbene vede in aktivistka v Študentskem 

klubu Sevnica.  

 

7.  Komunikacija v timu izvajata Špela Oset in Staša Jager 

Za uspešno delo v klubu je pomembno dobro razumevanje, za lažje sporazumevanje pa je pomemben sistem 

komunikacije. Na delavnici bomo spoznali, kako vzpostaviti učinkovit sistem komunikacije, pogovarjali pa se 

bomo tudi o reševanju konfliktov med člani in tem, kako podati konstruktivno kritiko. 

 

Špela Oset je absolventka podiplomskega študija na Fakulteti za družbene vede, smer Sociologija - 

upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Leta 2013 je na isti fakulteti diplomirala iz smeri 

Komunikologija - medijske in komunikacijske študije. V študentskem organiziranju je aktivna že 5. leto. Štiri 

leta je bila aktivna na Klubu študentov občine Celje, kjer je bila prva tri leta v Upravnem odboru predstavnica 

za odnose z javnostmi in eno leto koordinatorka projektov. Na Zvezi ŠKIS je aktivna že četrto leto. Prvo leto je 

bila članica Skupine za oblikovanje dodatnih pogojev Pridnostnega sklada in hkrati aktivno sodelovala pri 

projektih na Zvezi, nato pa je postala predsednica Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS in to 

fukcijo opravlja še danes. Trenutno je tudi sekretarka Zveze ŠKIS. Skozi delovanje v študentskem 

organiziranju si je pridobila izkušnje na področju vodenja, komunikacije, marketinga, odnosov z javnostmi, 

administracije, projektnega menedžmenta, timskega dela. Marca 2014 se je udeležila tudi treninga trenerjev 

Zveze ŠKIS.  

Staša Jager je diplomirana kulturologinja in na drugi stopnji zaključuje študij Upravljanja s človeškimi viri in 

znanjem. Svoje izkušnje za vodenje delavnice je pridobivala skozi 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.  



8. Prenos znanja in mentorstvo izvajata Aljaž Zupan in Miha Vahčič 

Z delovanjem v študentskih klubih posamezniki pridobijo pomembna znanja, katerega pa je potrebno za 

nadaljevanje uspešnega delovanja tudi uspešno prenesti na naslednike. Na delavnici bomo spoznali različne 

načine, kako uspešno prenesti znanje, kako vzpostavljati kontikuiran prenos znanja ter zakaj je pri delovanju 

v klubu pomembno mentorstvo, kako ga vzpostaviti in izvajati.  

Aljaž Zupan trenutno zaključuje študij ekonomije in je zaposlen na Javnem zavodu za kulturo, mladino in 

šport Litija. V prostem času se redno prijavlja na različne razpise, zlasti evropskega programa Erasmus+, saj 

meni, da je to odlična priložnost za pridobivanje izkušenj. Trenutno je tudi predsednik društva za osebni in 

poklicni razvoj mladih Lojtra. V prostem času rad zahaja v naravo, se ukvarja s športom in jogo. Je velik 

ljubitelj gora in je kot planinski vodnik aktiven v planinskem društvu Litija. V preteklosti je štiri leta vodil Klub 

litijskih in šmarskih študentov.  

Miha Vahčič je absolvent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Je pristaš sproščenega načina 

dela, kjer je vsak član kolektiva sprejet enakovredno in kjer vsak posameznik brez sramu predstavi svoje 

poglede ter osebne izkušnje, s čimer bogati celotno ekipo. Z vodenjem in prenosom znanja se je srečal 

predvsem kot predsednik Kluba jeseniških študentov.  

Opisi predavanj:  

1. Birokracija, predava Saša Ljubec 

Na delu pri klubu se pojavi tudi veliko birokracije, še posebaj pri organizaciji in potem prijavi dogodkov. Na 

predavanju bomo govorili o SAZAS-u, IPF-u, kako in kdaj prijaviti dogodke, da je strošek čim nižji. Spoznali 

bomo celotno birokracijo, ki se lahko pojavi pri prijavljanju dogodka (na občini, policiji ipd.) ter spoznali bomo 

obrazec poročila za ŠOS. 

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, Vino ni voda, Bazeni energije, 

TerasaFest itn.). Z različnimi društvi že več kot 10 let deluje na področju mednarodnih projektov v sklopu EU 

programa Mladi v akciji (zdaj Erasmus +). 

 

 

 



2. Finance in delo blagajnika; predava Matej Šavs  

Na predavanju Finance in delo blagajnika se bomo pogovarjali o tem, katere so naloge blagajnika na 

študentskih klubih, pa tudi o administraciji, ki je povezana z njegovim delom. Spoznali pa bomo tudi nekaj 

preprostih orodij za uspešno vodenje financ, na koncu pa spoznali načine, kako kar najbolje racionalizirati 

stroške na klubu. 

 

Matej Šavs je študent Finančne matematike na Univerzi v Ljubljani in se s treningi ukvarja ob maja 2014. Na 

Klubu študentov Kranj opravlja funkcijo blagajnika, na Zvezi Škis pa člana Nadzorne komisije. Poleg tega se 

navdušuje nad Excelom ter reševanjem matematičnih problemov in optimizacij. 

 

3. Delo predsednika; predava Andraž Šiler  

Na tem predavanju se bomo seznanili z znanjem, ki je nujno za vse predsednike študentskih klubov. Govorili 

bomo o politični strukturi ŠKIS-a in ŠOS-a, o birokraciji, ki jo mora predsednik poznati v povezavi z 

organizacijo dogodkov, glede pravnih in finančnih zadev. Predstavili bomo obrazce, ki se uporabljajo na 

klubih in izpostavili pomembne datume, ki jih klubovci za pravočasno oddajo poročil morajo poznati. 

Dotaknili pa se bomo tudi postopkov kako se sprejemajo sklepi in odločitve na klubu.  

Andraž Šiler je dolgoletni študentski aktivist. V svet študentskega organiziranje je vstopil še kot dijak, ko je na 

Klubu študentov Kranj ustanovil dijaško sekcijo. Kasneje je bil 4 leta predsednik Kluba študentov Kranj, 

predsednik Nadzorne komisije Zveze ŠKIS ter član Varnostnega sveta Zveze ŠKIS. Zadnje dve leti pa deluje, kot 

član predsedstva Študentske organizacije Slovenije. 

 

Se vidimo na akademiji. 

Za vprašanja smo na voljo na izobrazevanje@skis-zveza.si 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS 
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