
Ljubljana, 22. marec 2016 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

v aprilu pripravljamo nov sklop delavnic, 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. 

Aprilska Škisova akademija bo letos potekala nekoliko drugače kot po navadi. Odbor za dijake se je v 

sodelovanju z Odborom za izobraževanje odločil, da želimo v Škisovo akademijo vključit tudi vaše 

najmlajše aktiviste, saj menimo da je pomembno da se že dijaki vključujejo v naš proces prenosa 

neformalnega znanja. Tako bomo poleg standardnih delavnic izvajali tudi dve delavnici za dijake in eno 

namenjeno mentorjem dijaških sekcij. Vzporedno bodo potekale tudi delavnice za ostale aktiviste 

klubov.  

 

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. 

 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://goo.gl/forms/7oXkmPm99g. Rok za prijavo in odjavo je 

9. april 2015. Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR (ne glede na število udeleženih delavnic) in 

dodatne 5 EUR za kosilo. V primeru, da ste na delavnico prijavljeni in se je nenapovedano ne udeležite 

, je predivdena sankcija 20 EUR na udeleženca. Prosimo vas, 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/7oXkmPm99g


 

URNIK:  

16. 4. 2016 

8.30 – 9.00 Registracija 

9:00-12.00 Delo v timu 

(Špela Oset in Tina Šoln) 

12.00 – 13.30 Kosilo 

13.30 – 16.00 Kreativnost in iskanje idej  

(Tina Šoln in Patricija Premrov) 

16.00 – 18.30 Prenos znanja in mentorstvo (za mentorje) 

(Rok Kalan in Miha Rezar) 

 

 

Princip dela  

Namen letos prve, dijaške, 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 za dijake: 

1. Delo v timu (3 ure) 

2. Kreativnost in iskanje idej (2,5 ure) 

 

Delavnice, ki so na voljo za mentorje dijaških sekcij: 

1. Prenos znanja in mentorstvo (2 uri) 

 

 

 

 



 

OPISI DELAVNIC: 

1. Delo v timu (Špela Oset in Tina Šoln) 

Dijaki dijaških sekcij študentskih klubov boste na delavnici spoznali razlike med najpomembnejšimi 

elementi delovanja v skupini ter faze razvoja in oblikovanja tima. Na delavnici se boste naučili tudi 

pomembnosti komunikacije v timu ter tega, kako posamezniki različno dojemamo posamezna 

sporočila. 

 

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. 

 

Tina Šoln je študentka Novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Svoje izkušnje na področju 

študentskega organiziranja je pričela pridobivati v Klubu posavskih študentov, kjer trenutno opravlja 

tudi funkcijo podpredsednice. V lanskem letu se je pridružila odboru za izobraževanje, sodeluje pa tudi 

v organizacijski ekipi Škisove tržnice 2016. 

2. Kreativnost in iskanje idej (Tina Šoln in Patricija Premrov) 

Udeleženci delavnice, dijaki dijaških sekcij študentskih klubov, boste spoznali zakaj je kreativnost 

ključna pri načrtovanju in organizaciji dogodkov. Skozi delavnico boste udeleženci skupaj s trenerjema 

spoznali kako najbolj učinkovito iskati ideje ter kako naj bodo te ideje čimbolj kreativne. 

Tina Šoln je študentka Novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Svoje izkušnje na področju 

študentskega organiziranja je pričela pridobivati v Klubu posavskih študentov, sprva v dijaški sekciji, 



nato kot mentorica dijaške sekcije. Na klubu trenutno opravlja tudi funkcijo podpredsednice. V 

lanskem letu se je pridružila odboru za izobraževanje, sodeluje pa tudi v organizacijski ekipi Škisove 

tržnice 2016.  

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.  

 

3. Prenos znanja in mentorstvo (Rok Kalan in Miha Rezar) 

Udeleženci delavnice, namenjeni mentorjem Dijaških sekcij, boste na njej spoznali, kakšno znanje vse 

se kopiči na študentskemu klubu in zakaj je prenos le-tega tako pomemben. Na delavnici bodo 

predstavljeni različni načini in tudi konkretna orodja prenosa znanja, ki vam lahko pridejo prav pri delu 

na študentskem klubu. Udeleženci se boste seznanili z vlogo mentorja in z njegovimi 

najpomembnejšimi značilnostmi ter tudi metodami za mentoriranje dijaške sekcije z zagotavljanjem 

konstantnega napredka študentskega kluba. 

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. 

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.  

 

 

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za dijake, 

dijaki@skis-zveza.si  

Odbor za izobraževanje  

izobrazevanje@skis-zveza.si  
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