
 

 

 

 

 

 

       Ljubljana, 25. marec 2015 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

v aprilu pripravljamo nov sklop delavnic, Aprilsko Škisovo akademijo. Potekala bo v soboto, 18. aprila 2015 

od 9.00 do 18.00 na Srednji gradbeni šoli (SGGEŠ) Ljubljana. Delavnice bodo potekale v različnih tematikah, 

v grobem pa smo jih razdelili na mehke veščine dela v timu in malo bolj tehnične, kar se tiče dela na klubu ter 

sodelovanja kluba z lokalnim okoljem. Delavnice so primerne  za nove aktiviste in tiste, ki bi radi osvežili ter 

nadgradili svoje znanje.         

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. 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://goo.gl/forms/O3jAo2KyU4. Rok za prijavo in odjavo je 14. 

april 2015. Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR na delavnico/predavanje in dodatne 5 EUR za kosilo. 

Znesek bo klub poravnal z dotacijsko pogodbo. 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/O3jAo2KyU4


URNIK:  

18. 4. 2015 

9:00-9:30 Registracija 

9:30-12.30 Soočenje s težavami in 

razreševanje konfliktov v 

timu 

Izobraževalni projekti 

za mlade in 

zaposljivost mladih 

12.30-14.00 Kosilo 

14.00-17.00 Zgradi in ohrani tim 

 

Strukturiran dialog na 

lokalni ravni 

17.05-18.05 Uspešno evalviraj tim Birokracija na klubu 

 

 

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. 

OPISI DELAVNIC: 

1. Soočenje s težavami in razreševanje konfliktov v timu; izvajata Urška Simonišek in Petra Jontez 

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da je pri skupinskem delu prišlo do konfliktov. Kako ste takrat reševali 

konflikt? Vas zanima, kakšne so metode reševanja konfliktov? Na delavnici se bomo pogovarjali o tem, zakaj 

do konfliktov v ekipi sploh prihaja in kakšna je vloga vodje ekipe pri preprečevanju. Predelali bomo nekaj 

različnih metod, ki se uporabljajo pri razreševanju konfliktov in se posvetili tudi temu, kako lahko v prvi vrsti 

konflikte preprečimo. 

 

Urška Simonišek je članica OZI 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 in članica Odbora za izobraževanje.  

 

 

2. Zgradi in ohrani tim; izvajata Staša Jager in Anja Avberšek 

 

Na treningu “Zgradi in ohrani ekipo” bomo razpravljali o tem, kako se sploh formira ekipa, katere stopnje 

razvoja ekipe obstajajo in kako v vsaki od the stopenj voditi ekipo, da bo kar najbolje delovala. Pogovarjali se 

bomo tudi o različnih vlogah posameznikov v timu ter kako razdeliti naloge med člane, da bodo prilagojene 

njihovim zmožnostim. Za konec pa se bomo še posvetili temu, kako skozi celo leto načrtovati aktivnosti za 

ohranjanje ekipe.  

 

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.  

Anja Avberšek je študentka komunikologije - tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Ker jo študij in 

delo povezano z njim že od nekdaj veseli, je v prostem času članica Študentske sekcije za odnose z javnostmi 

(ŠS PRSS), kjer v praksi spoznavajo delo povezano z odnosmi z javnostmi. Aktivna je tudi v ekipi izobraževanja 

na Zvezi ŠKIS, kjer skrbijo za izobraževanje aktivistov študentskih društev in članov zveze ŠKIS. Delo v 

omenjenih organizacijah zahteva veliko ekpinega dela in timskega duha, s čimer ima že kar precej izkušenj. 

 

3. Izobraževalni projekti za mlade in zaposljivost mladih; izvajata Rok Kalan in Tamara Lacič 

Na delavnici »Izobraževalni projekti za mlade in zaposljivost mladih« si bomo pogledali različne primere 

dobrih izobraževalnih projektov za mlade v Sloveniji. Spoznali bomo, kaj vse spada pod izobraževalne 

projekte, da boste mogoče našli kakšno novo idejo za projekt na vašem klubu. V drugem delu se bomo 



posvetili neformalnemu izobraževanju in načinom beleženja. Spoznali boste, kako lahko na klubu beležite ter 

s kom se mora klub za beleženje povezati.  

 

Rok Kalan je absolvent magistrskega študija na Fakulteti za organizacijske vede, med študijem je bil še 

dodatno aktiven in svoji izobrazbi dodal dve mednarodni poletni šoli, kar nekaj case study tekmovanj, 

konferenc in raznih izobraževanj za študentske aktiviste. Zadnja štiri leta je deloval na Klubu jeseniških 

študentov, kjer je pričel kot predstavnik za odnose za javnostmi, nato pa je bil dve leti predsednik. Danes 

deluje kot poslovni asistent in projektni vodja. 

 

Tamara Lacić je diplomirana varstvoslovka in aktivna pri večih mladinskih organizacijah. Kot aktivistka 

Sindikata Mladi plus že dalj časa spremlja problematiko zaposlovanja mladih, v letošnjem letu pa je postala 

tudi članica odbora za socialo in zdravstvo na Zvezi Škis, kjer pokriva problematiko zaposlovanja. 

 

4. Strukturiran dialog na lokalni ravni; izvaja Andraž Šiler 

Na delavnici »Strukturiran dialog na lokalni ravni« bomo spoznali, kako se lahko klub poveže z drugimi 

deležniki na področju mladine v vašem lokalnem okolju. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako naj klub 

komunicira v času volitev in tudi naprej, da ohranja dolgotrajne in dobre odnose z občino v kateri deluje. Na 

koncu pa bomo poznali tudi evropske mehanizme strukturiranega dialoga.  

 

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. 

 

OPISI PREDAVANJ: 

1. Kako uspešno evalvirati tim; izvaja Špela Oset 

Po vsakem zaključene projektu ter ob zaključku mandata je potrebna evalvacija ekipe. Na delavnici bomo 

spoznali, kakšen je namen te evalvacije in kaj lahko klub pridobi z rednimi in učinkovitimi evalvacijami 

projektov. Pogledali si bomo tudi nekaj različnih metod evalvacije, ki jih boste lahko uporabili potem pri delu 

na klubu. 

 



2. Birokracija; izvaja Miha Rezar 

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 ipd.) ter spoznali bomo 

obrazec poročila za ŠOS. 

Miha Rezar je diplomant politologije. Z mladinskim delom sem je prvič srečal na Klubu jeseniških študentov, 

kjer se je kot tajnik in projektni vodja kmalu soočil s polno težo birokracije, ki je po njegovem mnenju nujna, a 

pogosto tudi nelogična, kar jasno povzroča še večje težave tistim, ki se je ne lotijo pravilno. Kot vodja večjih 

javnih prireditev je dobro seznanjen z dokumentacijo, ki jo taka prireditev terja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


