
 

 

VABLJENI NA DECEMBRSKO ŠKISOVO AKADEMIJO 

Pozdravljeni klubovci in klubovke, 

V soboto, 3. decembra 2016, Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS organizira zadnjo Škisovo 
akademijo v letošnjem koledarskem letu! Vsebine delavnic so prilagojene vašim predlogom 
in željam, namenjene pa so tako starim kot novim aktivistom na področju klubskega dela. 
Delavnice bodo izvajali Škisovi trenerji in klubovci, z obilo strokovnih in praktičnih znanj.  

Prva decembrska sobota bo namenjena izobraževanju. Decembrska Škisova akademija bo 
potekala v Ljubljani, na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli 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 svetujemo, da se čim prej 
prijavite. 

Število prijav na klub ni omejeno; v primeru prevelikega števila prijav bodo klubi naprošeni, 
da med svojimi aktivisti izberejo določeno število udeležencev.  S prijavo se zavezujete, 

da boste upoštevali urnik in boste 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 se jih udeležite v celoti. V 

nasprotnem primeru klub ne bo pridobil ur za točke KKDK, poleg tega pa bo dolžan 
poravnati celotno kotizacijo1.  

                                                           

1 V primeru, da se aktivist ne odjavi od delavnic/-e ali je odjava prepozna, bo klub kaznovan s sankcijo v višini 
20 EUR na udeleženca, ki bo dodana računu. Aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 EUR od mesečnega 
honorarja. Odjave sprejemamo na izobrazevanje@skis-zveza.si.  

http://bit.ly/1dCJqR0
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Kot lahko razberete iz urnika, bosta v dopoldanskem in popoldanskem delu potekali dve 

delavnici vzporedno. Pri prijavi bodite pozorni, 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://goo.gl/8KDJi3. Rok za prijavo (in odjavo) je 

25.november 2016; po tem datumu se vaša prijava upošteva in plačate vse storitve.  
Prispevek na udeleženca znaša 5 EUR (ne glede na število izbranih delavnic) in dodatnih 
5 EUR za plačilo kosila. Znesek bo klub poravnal z računom, ki ga bo Zveza ŠKIS izstavila 
po Akademiji. Odjave sprejemamo na mail: izobrazevanje@skis-zveza.si.  

 

URNIK DECEMBRSKE ŠKISOVE AKADEMIJE 

8.30-9.15 Prihod in registracija 

9.30-12.30 
Napredna promocija 

(Mojca Jagodic in Tina Šoln) 

Iskanje aktivistov 

(Miha Rezar in Miha Vahčič) 

12.30-13.45 KOSILO 

14.00-17.00 
Razpisi 

(Aljaž Zupan) 

Mentorstvo in prenos znanja 

(Špela Oset in Rok Kalan) 

17.00-18.00 

Mednarodni odbor: Hej, tudi tebe mika 

tuijna? 

(Urša Leban in Ema Trobentar) 

Sistematizacija dela na študentskih 
klubih 

(Špela Oset) 

 

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 čim več. 

Delavnice, ki so na voljo: 

1. Napredna promocija (3 ure) 

2. Iskanje aktivistov (3 ure) 

3. Razpisi (3 ure) 

4. Mentorstvo in predajanje znanja (3 ure) 

5. Delavnica mednarodnega odbora: Hej, tudi tebe mika tujina?  (1 ura)  

6.  Sistematizacija dela (1 ura)  
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Opis delavnic in trenerjev: 

1. Napredna promocija, izvajata Mojca Jagodic in Tina Šoln 

Promocija je za klube in dogodke, ki jih izvajamo zelo pomembna, zato je dobro vedeti, 

komu in kako se  učinkovito predstaviti. Delavnica bo udeležencem predstavila, kaj je ciljna 

publika, Mojca in Tina pa vas bosta naučili kako pristopiti do nje in kako pristopiti do medijev 

ter  z njimi navezati dober stik. Spoznali  boste tudi nove digitalne kanale in načine 
obnašanja na družbenih omrežjih.  

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. 

Tina Šoln je študentka novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Skozi večletno delo na 
študentskih organizacijah se je spoznala z različnimi vidiki promocije in oglaševanja 
dogodkov študentkih klubov in ustvarjanja javne podobe študentskega kluba, kjer je 
promocija ključnega pomena. V lanskem letu se je preizkusila kot piarovka Škisove tržnice 
2016, že nekaj časa pa skrbi za marketing in odnose z javnostmi tudi na Klubu posavskih 
študentov.  

2. Iskanje aktivistov, izvajata  Miha Rezar in Miha Vahčič 

Vsi klubi se soočajo s problemom pridobivanja novih aktivistov, ki bi bili motivirani in 

pripravljeni na nove izzive. Trenerja nas bosta  popeljala skozi zahtevnost pridobivanja  

novih aktivistov in vam predstavila nove  pristope pri pridobivanju le-teh. Udeleženci bodo 
spoznali, kako mlade sploh motivirati za delo na študentskih klubih.  

Miha Rezar je diplomant politologije. Z mladinskim delom in vsemi področji, ki jih ta oznaka 
pokriva, se je dodobra spozna na Klubu jeseniških študentov. Kasneje je pomagal 

ustanavljati Mladinski svet Jesenice (MSJ), ki mu predseduje še danes. S problematiko 

pridobivanja novih aktivistov se spopada že vrsto let, zato pozna različne trike in načine 
motiviranja mladih za aktivno soustvarjanje družbenega dogajanja, ki jih bo predstavil na 
delavnici. 

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, v preteklosti pa je aktivno sodeloval z Gospodarsko zbornico 

Slovenije pri projektu Izzivi gospodarskega razvoja. 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. 

 

 



 

3. Razpisi, izvaja Aljaž Zupan 

Razpisi so pomemben del delovanja kluba, zato je nujno, da smo z njimi seznanjeni. 

Udeleženci se bodo spoznali s črpanjem sredstev iz razpisov in z razpisom Erazmus +. 
Trener vam bo predstavil osnove razpisnega jezika in trike, da bodo uspešno pridobili 
sredstva na razpisu Erazmus +. 

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

4. Mentorstvo in predajanje znanja, izvajata Špela Oset in Rok Kalan 

 

Udeleženci boste na delavnici spoznali, kakšno znanje se kopiči na študentskemu klubu in 
zakaj je prenos tega tako pomemben. Na delavnici bodo predstavljeni različni načini in 
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 metodami za mentoriranje, tako novih kot starih aktivistov z 

zagotavljanjem konstantnega napredka študentskega kluba. 

Špela Oset je diplomirana komunikologinja in magistrica sociologije. Skozi dolgoletno 

delovanje v študentskem organiziranju si je pridobila izkušnje na področju vodenja, 
komunikacije, marketinga, odnosov z javnostmi, administracije, projektnega 

menedžmenta, timskega dela, prenosa znanja na mlajše in mentoriranja. Marca 2014 se je 

v Krškem udeležila tudi treninga trenerjev Zveze ŠKIS. 

  

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. 

5. Delavnica mednarodnega odbora, izvajata Urša Leban in Ema Trobentar 

 

Hej, tudi tebe mika tujina? 

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanimajo možnosti, ki jih prinaša tujina. Celotna 
delavnica je zastavljena tako, da se osredotoča na posameznika in na njegove interese 

izven meja naše državice. Tekom delavnice bodo predstavljeni vsi glavni programi 

mobilnosti, v ospredje pa bodo postavljene tudi kompetence, znanja in spretnosti, ki jih 



 

mladi lahko pridobijo skozi izkušnjo medkulturnega učenja. Tako se bo lahko vsak 
posameznik spoznal s priložnostmi, ki ga čakajo ter zagotovo našel nekaj zase. 
Predstavljeni bodo tudi postopki prijave ter druge majhne podrobnosti, ki bodo iskanje 

novih priložnosti v prihodnje olajšale in pospešile. 

Urša Leban je v prostem času je velika oboževalka narave, predvsem Posočja, iz kjer prihaja 

in kjer je začela svojo pot v mladinskih organizacijah in društvih, v prvi vrsti na domačem 
Klubu tolminskih študentov. Trenerstvo povezuje s študijem, saj je študentka psihologije, 

tako so ji blizu mehke in psihološke veščine, poleg tega pa ji  je kot aktivni članici kluba 
znano tudi delovanje in problematika klubov. Na Zvezi ŠKIS je vodja Mednarodnega 

odbora, zato je dobro seznanjena z vsemi možnostmi in priložnostmi, ki jih mladim ponuja 
tujina ter se zaveda pomembnosti informiranja mladih o možnostih mobilnosti.  

Ema Trobentar je študentka mednarodnih odnosov in članica Mednarodnega odbora na 

Zvezi ŠKIS. Zanima jo vse, kar je mednarodnega in mednarodno ji sledi že iz srednješolskih 
klopi. Mednarodne izkušnje so po njenem mnenju nepogrešljiv za poln razvoj kompetenc 

mladih. Kam vas lahko ponesejo noge, kje poiskati informacije in kakšne so možnosti pa 

vam bo skupaj z Uršo predstavila na delavnici. 

6. Sistematizacija dela, izvaja Špela Oset 

Na delavnici bo predstavljen koncept sistematizacije, ki je nujno potreben za optimalno 

razdelitev dela na študentskem klubu in s pomočjo katere se lahko izognemo 
preobremenjenosti enega izmed aktivnih članov študentskega kluba. Predstavljene bodo 

različne funkcije, ki jih aktivisti opravljajo na študentskem klubu, in delitev nalog in 

zadolžitev aktivistov. 

Špela Oset je diplomirana komunikologinja in magistrica sociologije. Skozi dolgoletno 

delovanje v študentskem organiziranju si je pridobila izkušnje na področju vodenja, 
komunikacije, marketinga, odnosov z javnostmi, administracije, projektnega 

menedžmenta, timskega dela, prenosa znanja na mlajše in mentoriranja. Marca 2014 se je 

v Krškem udeležila tudi treninga trenerjev Zveze ŠKIS. 

Za vsa dodatna vprašana glede Decembrske Škisove akademije smo vam na voljo na 
izobrazevanje@skis-zveza.si.  

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za izobraževanje, 
izobrazevanje@skis-zveza.si 
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