
           Ljubljana, 22. marec 2016 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

v aprilu Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS pripravlja izobraževalni dan, Aprilsko Škisovo akademijo. Potekala 

bo v soboto, 16. aprila 2016, od 9.00 do 18.30 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli 

(SGGOŠ) Ljubljana. Delavnice bodo potekale v različnih tematikah, poleg pa bo potekala še delavnica v 

sodelovanju z Mednarodnim odborom Zveze ŠKIS. Vzporedno bo potekala tudi Dijaška akademija, kamor so 

vabljeni dijaki in mentorji dijaških sekcij. 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 izobraževanj. Vsi tisti, ki boste želeli, lahko dobite tudi potrdilo o udeležbi na delavnicah. 

Izberete si lahko kolikor delavnic želite, ne nujno vseh ponujenih, vendar vas prosimo, da se izbranih delavnic 

res udeležite.  Kot lahko vidite v urniku, bo sočasno potekalo več delavnic. Pri prijavi pazite, da ne izberete 

dveh delavnic, ki potekajo vzporedno.   

V primeru, da ste na delavnico prijavljeni in se je nenapovedano ne udeležite , je predivdena sankcija 20 EUR 

na udeleženca. 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://goo.gl/forms/oJsH4f2XOp. Rok za prijavo in odjavo je 

sobota, 9. april 2016. Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR (ne glede na število udeleženih delavnic) in 

dodatne 5 EUR za kosilo. V kolikor se prijavite na kosilo in se ga ne boste udeležili, je predvidena sankcija 20 

EUR, tako da vas prosimo, da se na kosilo prijavite samo v primeru, da boste na kosilu res ostali. Znesek bo 

klub poravnal z dotacijsko pogodbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/oJsH4f2XOp


URNIK:  

18. 4. 2015 

8.30 – 9.00 Registracija 

9:00-12.00 Digitalni komunikacijski kanali 

(Mojca Jagodic in Petra Jontez) 

Osnove trženja 

(Nika Grašič in Patricija Premrov) 

12.00 – 13-30 Kosilo 

13.30 – 16.00 Google orodja 

(Ambrož Volek in Miha Vahčič) 
Reševanje konfliktov 

(Aljaž Zupan) 

16.00 – 18.30  Po izkušnje v tujino 

(Nika Gerbec in Meta Brečič) 

 

 

Princip dela  

Namen Škisove akademije je vam, študentskim 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. Digitalni komunikacijski kanali (Mojca Jagodic in Petra Jontez) 

Razvoj družbenih omrežij in digitalnih komunikacijskih kanalov je vedno hitrejši, spletna stran pa zagotovo ni 

več edino sredstvo za širjenje informacij. Zraven Facebooka in Twitterja sta se pojavila še Instagram in 

Snapchat s katerima lahko člane in širšo publiko obveščamo o dogajanju in novostih ter še mnogi drugi, ki 

svoj veliki BUM šele pričakujejo Seznanili se bomo z digitalnimi komunikacijskimi kanali, ki so najbolj primerni 

za klube in spoznali njihove osnove. V okviru le tega bomo izvedeli več o njih ter o tem kdaj in kaj je primerno 

za objavo.  

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. V času študija in 

tudi kot aktivistka na klubu se je srečevala z različnimi oblikami promocije ter različnimi komunikacijskimi 

kanali, ki so uporabni za klube ter njihove projekte.  



Petra Jontez je po izobrazbi diplomirana komunikologinja, trenutno pa študentka Grafičnih in interaktivnih 

komunikacij. V času študija je bila aktivna v različnih študentskih organizacijah, kjer je sodelovala pri različnih 

projektih. Zadnja tri leta je aktivistka na Študentskem klubu Sevnica in dve leti sodeluje na Odboru za 

izobraževanje. Z različnimi komunikacijskimi kanali se je srečevala v okviru študija, prav tako je izkušnje 

nabirala tudi kot aktivistka.  

2. Google orodja (Ambrož Volek in Miha Vahčič) 

Kako nam lahko orodja, ki jih nudi Google, pomagajo pri upravljanju z našim časom, dokumenti in projekti? 

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 delavnici, kjer bo predstavljena uporaba 

Google orodij tako za osebne namene kot tudi za lajšanje dela na študentski organizaciji. 

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. 

 

Ambrož Volek je aktivist in nekdanji svetnik na Študentskem klubu GROŠ. V času študija in sodelovanja na 

klubu se je srečal s številnimi IT orodji, ki so uporabna za lažje delo na klubu. Sodeluje pri različnih projektih, 

zato bo z vami lahko delil praktične vidike uporabe Google orodij.  

 

3. Osnove trženja (Nika Grašič in Patricija Premrov) 

Pri procesu trženja je pomembnih veliko različnih dejavnikov, ki niso vedno pod našim nadzorom. Na 

delavnici bomo spoznali osnove trženja, celoten proces sponzorskega 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.  

Patricija Premrov je študentka Komunikologije na Fakulteti za družbene vede. Svoje izkušnje v študentskih 

organizacijah je pridobivala v Študentski sekciji Slovenskenaga društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS), kjer 

je sodelovala pri številnih projektih. Bila je aktivistka na Klubu študentov občin Postojna in Pivka. Že drugo 

leto zapored je vodja Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS in tudi trenerka.  

 



Nika Grašič je predsednica Študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi, kjer je aktivna že 

nekaj let. Prav tako sodeluje tudi v ekipi trženja Škisove tržnice 2016. Sodelovala je že pri številnih 

študentskih projektih, kjer je trženje pomemben del uspešne izvedbe projekta. Na delavnici bo tako skušala 

predstaviti čim več primerov iz prakse, ki so primerni za klubske projekte.  

4. Reševanje konfliktov (nenasilna komunikacija) (Aljaž Zupan) 

Ustrezna komunikacija v timu je velikega pomena za dobro in uspešno delo ter sodelovanje. Kakšna pa sploh 

je ta ustrezna komunikacija? Na delavnici bomo govorili o tem, kakšen način komunikacije je primeren, da v 

timu ne pride do konfliktov, kako podati strukturirano povratno informacijo, kako organizirati komunikacijo 

znotraj kluba  ter predvsem kako konflikte in nejasnosti reševati, če do njih vseeno pride. 

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. 

5. Po izkušnje v tujino (Nika Gerbec in Meta Brečič) 

Izkušnje pridobljene na različnih mladinskih mobilnostih v tujini bogatijo naše osebnostne lastnosti, odkrivajo 

nove priložnosti ter širijo krog poznanstev širom Evrope. 

Na tokratni delavnici “Po izkušnje v tujino” bomo najprej predstavili tiste mednarodne mobilnosti, ki jih lahko 

izkoristimo v prihajajočem poletju, v drugem delu pa se bomo pobližje spoznali s programom Evropske 

prostovoljne službe (EVS) za katerega je akreditirana tudi Zveza ŠKIS. Spoznali bomo, kako se lahko z 

minimalnim finančnim vložkom izobražujemo, raziskujemo tuje države in kulture, potujemo in sklepamo nova 

prijateljstva. Spraševali se bomo o razlogih zakaj po izkušnje v tujino in kaj nam te vrste mobilnosti prinesejo 

na osebni ter karierni ravni.  

Delavnica je namenjena vsem, ki vas mika tujina pa ne veste, kje bi se lotili iskanja, kako se prijaviti, kako 

posamezni programi potekajo ali pa samo želite izvedeti več o mednarodnih izkušnjah iz prve roke.  

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 ter treningih.  



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 EVS 

prostovoljcem, ki smo jih gostili na Zvezi ŠKIS. 

 

Se vidimo na Aprilski Škisovi akademiji! 

 izobrazevanje@skis-zveza.si.  
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