
  

Ljubljana, 17. november 2015 

Pozdravljeni klubovcke in klubovci,  

v soboto, 5. decembra, Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS organizira zadnjo Škisovo akademijo v 

letošnjem koledarskem letu! Vsebina delavnic je tudi tokrat prilagojena vašim željam, delavnice pa 

so namenjene tako novim na področju klubskega dela kot tudi starim mačkom. Delavnice bodo 

izvajali Škisovi trenerji in klubovci z obilo praktičnih ter strokovnih znanj. 

Decembrska Škisova akademija bo potekala na prvo soboto v decembru 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.  

Izberete si lahko več delavnic (pazite, da ne potekajo vzporedno), ne nujno vseh ponujenih, 

vendar vas prosimo, da se izbranih delavnic res udeležite in da se jih udeležite v celoti. V 

nasprotnem primeru klub ne bo pridobil točk za izobraževanja, poleg tega pa bo poravnal polno 

kotizacijo. 

Kot lahko vidite v urniku, bodo v dopoldanskem in popoldanskem delu vzporedno potekale tri 

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

delavnice se morate udeležiti v celoti. 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi http://bit.ly/1S9cM8D. Rok za prijavo (in odjavo) je petek, 

27. november 2015; po tem datumu se vaša prijava upošteva in ob tem plačate tudi vse storitve. 

Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR (ne glede na število izbranih delavnic; prispevek na 

udeleženca tako ni odvisen od količine izbranih delavnic) in dodatnih 5 EUR za kosilo. Znesek bo 

klub poravnal z dotacijsko pogodbo. 
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URNIK v soboto, 5. decembra: 

8.30-9.15 prihod in registracija 

9.30-12.30 Project management 

Škisove tržnice 2015 

(1. del): Špela Oset in 

Matic Škufca 

Motivacija in delo v 

timu: Rok Kalan in 

Aljaž Zupan 

Prenos znanja in 

mentorstvo: Mojca 

Jagodic in Tamara 

Lacić 

12.30-13.45 kosilo 

14.00-17.00 Project management 

Škisove tržnice 2015 

(2. del): Špela Oset in 

Matic Škufca 

Delo blagajnika in 

osnove 

računovodstva: Miha 

Rezar in Miha Vahčič 

Delavnica 

Mednarodnega 

odbora: Po izkušnje v 

tujino: Meta Brečič in 

Nika Gerbec. 

Traja 2 uri (14.00-

16.00)! 

 

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, 

odvisno predvsem od vas. Bodite aktivni, sodelujte, delite svoje znanje z drugimi in se tako 

naučite še več. 

Delavnice, ki so na voljo: 

1.  Project management Škisove tržnice 2015 (6 ur) 

2.  Motivacija in delo v timu (3 ure) 

3. Prenos znanja in mentorstvo (3 ure) 

4. Delo blagajnika in računovodstvo  (3 ure) 

5. Delavnica Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS: Po izkušnje v tujino (2 uri) 

 

 

 



  

Opis delavnic in trenerjev:  

1. Project management Škisove tržnice 2015, izvajata Špela Oset in Matic Škufca 

Delavnica bo udeležence popeljala skozi vodenje projektov na primeru Škisove tržnice 2015. 

Udeleženci delavnice Project management Škisove tržnice 2015 boste spoznali projektno ekipo in 

razdelitev nalog v skupini glede na vloge posameznika. Matic in Špela vam bosta pokazala, kako 

napisati dober terminski načrt organizacijske ekipe ter funkcionalen projektni in finančni  načrt. 

Predstavljena bo tudi pomembnost evalvacije projekta z  najboljšimi načini za evalviranje 

projektnega dela. Na delavnici vam bo omogočen vpogled v ozadje organizacije Škisove tržnice 

2015. 

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 6. 

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 je postala 

predsednica Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS. To funkcijo opravljala 2 leti, vmes 

pa je bila tudi sekretarka Zveze ŠKIS. Trenutno je predsednica Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. 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 v Krškem udeležila tudi treninga trenerjev Zveze ŠKIS.  

Matic Škufca je v letošnjem študijskem letu vpisal dodatno leto podiplomskega študija na 

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Obramboslovje. Leta 2014 je zaključil 

prvostopenjski študij in diplomiral na isti fakulteti, smer Politologija – Obramboslovje. S 

študentskim organiziranjem se je srečal v prvem letniku študija v Ljubljani, in sicer preko Zveze 

ŠKIS in prireditve Škisova tržnica, kjer je prvo leto deloval kot vodja segmenta sanacije in dela 

tehnike. Naslednja leta je posvetil delu Škisove tržnice kot pomočnik vodje tehnike, leta 2012 je 

prevzel vodenje tehnike, leta 2014 pa vodenje projekta, kar je njegova trenutna funkcija. Poleg 

dela na Zvezi ŠKIS je leta 2014 postal član upravnega odbora Društva novomeških študentov, v 

letu 2015 pa tudi svetnik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. 

 

 



  

2. Motivacija in delo v timu, izvajata Rok Kalan in Aljaž Zupan 

Udeleženci boste na delavnici spoznali razliko med najpomembnejšimi elementi delovanja v timu 

ter faze razvoja in oblikovanja tima. Z metodami, ki vam bodo pomagale definirati cilje in 

pričakovanja udeležencev tima, bo timsko delo potekalo učinkovito in hitreje. Na delavnici se 

boste naučili tudi pomembnosti komunikacije v timu ter tega, kako posamezniki različno 

dojemamo posamezna sporočila. Znanje krepitve timskega dela in ohranjanja motivacije bo prišlo 

prav vsakemu aktivistu študentskega kluba. 

Aljaž Zupan je že vrsto let aktiven na področju mladinskega in študentskega organiziranja. 

Izkušnje je med drugim nabiral v soorganiziranju mladinskih planinskih taborov (kot vodnik 

Planinske zveze Slovenije in član UO matičnega društva), vodenju lokalnega študentskega kluba, 

članstvu v svetu Zavoda Mladinskega centra Litija, po preoblikovanju  tudi s članstvom v svetu 

Zavoda za kulturo mladino in šport Litija, z rednim sodelovanjem z enoto Mladinskega centra Litija 

na področju mladine in športa ter z vodenjem ali udeležbo na mednarodnih projektih. Je velik 

ljubitelj narave, športa, timskega dela in novih spoznanj.  

Rok Kalan  je preko športa in šole prišel do prvih spoznanj, nato pa s študentskim delom in 

študijem do lastnih dognanj. Teorijo v prakso je postavljal v vodstvu Kluba jeseniških študentov, 

sedaj pa to Sizifovo delo nadaljuje kot profesionalni vodja projektov. 

3. Prenos znanja in mentorstvo, izvajata Mojca Jagodic in Tamara Lacić  

Udeleženci boste na delavnici spoznali, kakšno znanje vse se kopiči na študentskemu klubu in 

zakaj je prenos tega tako pomemben. Na delavnici bodo predstavljeni različni načini in tudi 

konkretna orodja prenosa znanja, ki vam lahko pridejo prav prid delu na študentskem klubu.  

Udeleženci se boste seznanili z vlogo mentorja in z njegovimi najpomembnejšimi značilnostmi ter 

tudi metodami za mentoriranje tako novih kot starih aktivistov z zagotavljanjem konstantnega 

napredka študentskega kluba. 

Mojca Jagodic je po izobrazbi diplomirana novinarka. Štiri leta je bila predstavnica za odnose z 

javnostmi v Klubu študentov Kranj, še enkrat toliko časa pa tudi vodja projektov in klubska 

aktivistka. Pri svojem klubskem delu je veliko časa namenjala tudi prenosu znanja med 

generacijami in mentorstvu novopečenih aktivistov 

Tamara Lacić je diplomirana varstvoslovka. V mladinskem delu je aktivna že nekaj let predvsem na 

ŠKIS-u, Študentski svetovalnici in na Sindikatu Mladi plus. Pri svojem delu se je velikokrat srečevala 



  

s prenosom znanja, saj je le-to zelo pomembno za nemoteno delo v organizacijah. Prav tako je po 

njenem mnenju zelo pomembno mentorstvo, ki lahko nove aktiviste popelje v njihovo delo. 

4. Delo blagajnika in računovodstvo, izvajata Miha Rezar in Miha Vahčič 

Udeleženci delavnice boste spoznali dokumentacijo, ki predstavlja obvezni del vsakega 

blagajniškega dela (naročilnice, dobavnice, račune, predračune, letna poročila in načrte, UPN 

naloge, dotacijske in donacijske pogodbe …). Skozi delavnico boste udeleženci skupaj s 

trenerjema pregledali osnovno zakonodajo, ki ureja finance društev. Spoznali boste osnove 

računovodstva (davčni zavezanci, DDV, profitne, neprofitne dejavnosti). Preleteli bomo novosti 

na področju izdaje in plačila računov. V zadnjem delu bomo pridobljeno znanje uporabili pri 

izdelavi letnega finančnega poročila ŠOS. 

 

Miha Rezar je diplomant politologije. Z mladinskim delom in vsemi področji, ki jih ta oznaka 

pokriva se je dodobra spozna na Klubu jeseniških študentov. Z osnovami finančnega načrtovanja 

se je seznanil pri projektnem delu. Kasneje je pomagal ustanavljati Mladinski svet Jesenice (MSJ), 

ki mu predseduje še danes. V službi se pogosto ukvarja z raznimi finančnimi vidiki poslovanja, 

največjo preizkušnjo pa mu vsak dan znova predstavlja vodenje MSJ, kjer se je naučil osnov 

računovodstva in čarov blagajniškega poslovanja. 

 

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

Kluba jeseniških študentov, še vedno pa občasno sodeluje pri projektih Mladinskega sveta 

Jesenice. Trenutno je zaposlen kot poprodajnik v družbi Elan marine, v preteklosti pa je aktivno  

sodeloval z Gospodarsko zbornico Slovenije pri projektu Izzivi gospodarskega razvoja. Izkušnje iz 

finančnega poslovanja so se tako nabirale že zadnjih deset let na različnih področjih delovanja. 

Je pristaš sproščenega načina dela, kjer je vsak član kolektiva sprejet enakovredno, in kjer vsak 

posameznik brez sramu predstavi svoje poglede, ideje in osebne izkušnje, s čimer bogati celotno 

ekipo.  

5. Delavnica Mednarodnega odbora: Po izkušnje v tujino, izvajata Meta Brečič in Nika 

Gerbec 

Mednarodna mobilnost je nekaj, kar si danes veliko mladih želi izkusiti in si tako pridobiti 

neprecenljivo izkušnjo, ki obogati naše osebnosti in odpira nove možnosti tako v Sloveniji kot v 

tujini. Na delavnici Po izkušnje v tujino se bomo skupaj sprehodili skozi različne možnosti 

mednarodnih mobilnosti, od študija v tujini, študijskih praks do mladinskih aktivnosti. Udeleženci 

boste spoznali, kako se lahko z minimalnim finančnim vložkom izobražujete, potujete in širite 



  

svoja poznanstva v tujini. Delavnica je namenjena vsem, ki vas mika tujina, pa ne veste, kje bi se 

lotili iskanja, kako in kam se prijaviti, kako potekajo posamezni programi ali pa samo želite izvedeti 

več o mednarodnih izkušnjah iz prve roke. Govorili bomo tudi o prednostih, ki ti jih udeležba na 

takih projektih prinesejo.  

Meta Brečič je zadnji dve leti članica Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS. Mednarodne izkušnje je 

pridobivala na več različnih mednarodnih izmenjavah ter treningih za mladinske delavce. Bila je 

tudi mentorica za EVS prostovoljce, ki smo jih gostili na Zvezi ŠKIS. 

Nika Gerbec je vodja Mednarodnega odbora na Zvezi ŠKIS. V času svojega študija je eno leto 

študirala na Portugalskem v okviru Erasmus študijske izmenjave. V zadnjem letu si je izkušnje 

pridobivala kot vodja odbora ter z udeležbami na mladinskih izmenjavah.  

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za izobraževanje, 

izobrazevanje@skis-zveza.si 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


