
 

 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke ter aktivisti Zveze ŠKIS,  

vstopili smo v novo leto, ki je čas za uresničitev novoletnih zaobljub, ki smo jih pisali v zadnjih 
dneh preteklega leta. Pri zaobljubi, da boste v letošnjem letu osvojili nova znanja in se več 
izobraževali na neformalnih področjih, vam bo tudi letos pomagal Odbor za izobraževanje Zveze 
ŠKIS.  

Od 20. januarja do 13. aprila se bomo skupaj izobraževali na Škisovih izobraževalnih popoldnevih, 
ki so vam bolj znani kot IZOPOP. Letos smo za vas pripravili osem različnih tematik in devet 
delavnic, ki se osredotočajo na osebno rast posameznika, nekaj delavnic pa bo tehnične narave. 
Upamo, da vam bodo znanja, ki jih boste pridobili v okviru projekta IZOPOP 2016, pomagala tako 

pri delu na študentskem klubu oziroma Zvezi ŠKIS, kot tudi na kasnejši poklicni poti in na splošno v 
življenju. 
Vse delavnice bodo potekale ob sredah s pričetkom ob 17. uri na Fakulteti za upravo UL. 

Prijave na delavnico se bodo odprle 7 dni pred njeno izvedbo, ob sredah ob 20. uri, ko boste 

prejeli povezavo do prijavnega obrazca in natančno predstavitev delavnice. Prijave na posamezno 

delavnico bodo odprte do nedelje pred izvedbo delavnice do 20. ure, v tem času pa se lahko tudi 
odjavite od delavnice.  

Vse delavnice so za aktiviste študentskih klubov in Zveze ŠKIS brezplačne. V primeru prepozne 

odjave oz. ne-odjave od delavnice bo na klub poslana dotacijska pogodba z zneskom 20 € na 
udeleženca; aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 € od mesečnega honorarja.  

Pregled delavnic, ki se bodo izvedle:  

Google orodja 20. 1. 2016 (3 h) 

Kako do najboljše ideje 27. 1. 2016 

Majhni koraki velikih uspehov 10. 2. 2016 

Izgorelost? Ne, hvala! 24. 2. 2016 

Ni oblikovalca – ni panike (1. del) 2. 3. 2016 (3 h) 

Ni oblikovalca – ni panike (2. del) 9. 3. 2016 (3 h) 

Učenje za življenje 23. 2. 2016 

Izrazi svoje mnenje 30. 3. 2016 

Mreženje: Priložnost 21. stoletja 13. 4. 2016 

 

* Delavnice trajajo 2,5 ure, razen označenih, ki so 3-urne.  

  



 

 

Opisi delavnic:  

GOOGLE ORODJA 

20. 1. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo UL  

Kako nam lahko orodja, ki jih nudi Google, pomagajo pri upravljanju z našim časom? Zakaj 
uporabljati hranjene podatkov v Google oblaku?  Katere uporabne novosti se nam obetajo in zakaj 

se sploh poslužiti Google orodij? Vse to in še več boste izvedeli na prvi delavnici v sklopu projekta 
IZOPOP 2016, kjer bo predstavljena uporaba Google orodij tako za osebne namene kot tudi za 

lajšanje dela na študentski organizaciji.  
* Za delo na delavnici boste potrebovali prenosne računalnike. 

KAKO DO NAJBOLJŠE IDEJE 

27. 1. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo UL 

Današnji življenjski stil nam zaradi globalnega napredka vse večkrat narekuje iskanje novih, 
inovativnih idej. Hiter tempo naših življenj nam ne omogoča, da bi lahko ideje razvijali dlje časa, 
zato se velikokrat zgodi, da moramo idejo ovreči in se poslužiti tradicionalnih rešitev. Da temu v 
prihodnje ne bo tako, bomo na delavnici Kako do najboljše ideje spoznali metode za iskanje idej in 

metode za produktivnosti ter se osredotočili na vidik, kako jih povezati in uporabiti v vsakdanjem 
življenju.  

MAJHNI KORAKI VELIKIH USPEHOV 

10. 2. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo UL 

V življenju se nam včasih zgodi, da se znajdemo v začaranem krogu negativnih misli, ki se jih ne 
moremo rešiti. Pri premagovanju nastale situacije nam lahko pomagajo metode s področja 
pozitivne psihologije. Ena takšnih metod je tudi metoda appreciative inquiry (AI), ki jo boste 
spoznali na delavnici Majhni koraki velikih uspehov. Metoda AI je ena izmed metod 
organizacijskega razvoja, lahko pa se uporablja tudi na individualni ravni – za osebni razvoj. 
Temelji na iskanju in uporabi pozitivnih lastnosti organizacije ali posameznika, ki so pomembne za 
spremembo in napredek. Gre za voden proces,  v katerem iščemo svoje prednosti, sanjarimo o 
prihodnosti in načrtujemo, kako doseči svoje cilje.  
 
IZGORELOST? NE, HVALA! 

24. 2. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo UL 

Po koncu enomesečnega izpitnega obdobja, ki za aktiviste študentskih organizacij ne pomenijo 
samo neprestanega učenja, ampak tudi priprave dogodkov za druge študente in urejanje 
dokumentacije za preteklo leto, se lahko začne pojavljati neprestana utrujenost, izčrpanost, 
nenehno slabo počutje in različne bolezni. Na delavnici, ki je posvečena temi izgorelosti, bomo 
spoznali, kaj izgorelost sploh je, kako se je izogniti in kaj narediti, ko ugotovimo, da se je izgorelost 

pojavila tudi pri nas.   

 

 



 

 

NI OBLIKOVALCA – NI PANIKE 

2. in 9. 3. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo UL 

Poznavanje in uporaba grafičnih orodij je v današnjem načinu komunikacije zelo pomembna. Že ko 
odpremo dnevni časopis, nas ta razveseli z kopico infografik z različnih področij družbenega 
življenja, vse večkrat pa tudi oblikovalci do nas zahtevajo grafične življenjepise. Da vam v 
prihodnosti grafično oblikovanje ne bo povzročalo težav, vam bomo na delavnici Ni oblikovalca – 

ni panike predstavili osnove grafičnega oblikovanja v dveh najbolj poznanih oblikovalskih 
programih – Adobe Illustrator in Adobe Photoshop. Sprehodili se bomo skozi vsa osnovna orodja, 

na koncu pa bomo oba programa uporabili tudi izdelek po želji. Da oblikovanje, tudi ko bo 
oblikovalec na študentskem klubu na dopustu, ne bo predstavljalo težave.  
* Za delo na delavnici boste potrebovali prenosne računalnike. 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE 

23. 3. 2016 ob 17.oo, Fakulteta za upravo UL 

Izobraževanje in učenje v vseh obdobjih človekovega življenja postajata vedno bolj nujna, da bi si 
ljudje z obnavljanjem starega in pridobivanjem novega znanja omogočili učinkovito delovanje na 
delovnem mestu, doma  in v družbi. Na delavnici Učenje za življenje boste izvedeli, kaj je 

vseživljenjsko učenje, kaj so motivi in vzroki zanj, kaj so doprinosi vseživljenjskega učenja in zakaj 
se ga sploh poslužiti.  

IZRAZI SVOJE MNENJE 

30. 3. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo UL 

Se tudi ti spopadaš s problemi, da težko izražaš svoje mnenje, pri komuniciranju raje ustrežeš 
sogovorniku kot sebi in svojim interesom in si ne upaš reči »ne« ali pa te ob tem, ko zavrneš 
nekoga napada občutek krivde? Če si na vsaj eno vprašanje odgovoril/-a z »da«, je delavnica Izrazi 
svoje mnenje kot nalašč zate. Na delavnici vam bomo predstavili metode, ki vam bodo olajšale 
izražati svoje mnenje in povedati, kaj si želite povedati.  

MREŽENJE: PRILOŽNOST 21. STOLETJA 

13. 4. 2016 ob 17.00, Fakulteta za upravo 

Mreženje ali networking je eno najpomembnejših in najuspešnejših orodij za doseganje uspeha v 
poslovnem svetu in na splošno v življenju, zato je še kako pomembno, da se veščin mreženja 
naučimo že v študentskih letih. Na delavnici Mreženje: Priložnost 21. stoletja boste udeleženci 
spoznali vsebine, ki so neposredno in posredno povezane z mreženjem. Skozi praktične vaje 
boste lahko svoje znanje preizkusili pod vodstvom trenerjev in tako izpopolnili svoj pristop in 

nastop.  

Za morebitna vprašanja nam pišite na izobrazevanje@skis-zveza.si. 

 

Se vidimo na delavnicah, 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS 

mailto:izobrazevanje@skis-zveza.si

