
 

 

VABLJENI NA DIJAŠKO ŠKISOVO AKADEMIJO 

Pozdravljeni klubovci in klubovke, 

V soboto, 3. decembra 2016, Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS in Odbor za dijake Zveze ŠKIS 
organizirata Dijaško Škisovo akademijo! 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. Dijaška 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. Naprošamo 
vas, 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.1 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://goo.gl/G3ABHD. Rok za prijavo (in odjavo) 

je petek, 25. november 2016. 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 računom, ki ga bo Zveza ŠKIS 
izstavila po Akademiji. Odjave sprejemamo na mail: izobrazevanje@skis-zveza.si.  

                                                           

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.  
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URNIK DIJAŠKE ŠKISOVE AKADEMIJE: 

8.30 – 9.15 prihod in registracija 

9.30 – 12.30 
Kreativnost: 

(Urša Leban, Patricija Premrov) 

12.30 – 13.45 kosilo 

14.00 – 17.00 
Projektni management: 

(Aleš Meglič in Miha Vahčič) 

 

Princip dela 

Namen Dijaške 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. Kreativnost (3 ure) 

 2. Projektni management (3 ure) 

 

Opis delavnic in trenerjev:  

1. Kreativnost, izvajata Patricija Premrov in Urša Leban 

 

Udeleženci bodo na delavnici spoznali, kaj kreativnost sploh je in kako jo lahko uporabimo pri delu 
v študentskem klubu. Seznanili se bodo z novimi pristopi h kreativnosti in z njimi poskusili 

izboljšati svoje kreativno mišljenje. 

Patricija Premrov je  študentka magistrskega programa na Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Od leta 2011 do 2014 je bila članica Študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z 
javnostmi, med letoma 2012 in 2013 tudi članica upravnega odbora. V letu 2014 je nastopila kot 
svetnica Kluba študentov občin Postojna in Pivka. Prav tako je članica ekipe TEDxFDV in ekipe PR 
Teater. Lani je vodila odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS, z letošnjim letom pa je na Zvezi ŠKIS 
prevzela predsedniško vlogo. Skozi delovanje v študentskem organiziranju si je pridobila izkušnje 
na področju vodenja, projektnega vodenja,  organizacije, tradicionalnega in digitalnega PR, 

družbenih omrežji, promocij, vodenja projektov, komunikacije, trženja in seveda, kreativnosti.  



 

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.  

2. Projektni management, izvajata Aleš Meglič in Miha Vahčič 

 

Udeleženci bodo spoznali razloge, zakaj je izpolnjevanje projektne dokumentacije pomembno. 
Trenerja jih bosta popeljala skozi delo pred dogodkom, na dan dogodka in po dogodku. 

Udeležencem bosta posredovala znanja glede pomembnosti time managementa pri organizaciji 

dogodkov in jih popeljala čez izdelavo časovnice organizacije dogodka. Poleg vsega pa bodo 
udeleženci iz delavnice odšli bogatejši še z eno izmed metod projektnega managementa.   

Aleš Meglič je dolgoletni aktivist študentskega organiziranja. Zanimajo ga predvsem ekonomske 

vede, podjetniške smernice, gospodarstvo in spremembe na političnem parketu. V letih delovanja 
v študentskem organiziranju je pridobil izkušnje vodenja projektov, študentskega organiziranja, 
strateškega načrtovanja, prenašanja znanja in mentorstva. Treninge za študentske klube opravlja 
s strastjo.  

Miha Vahčič se sam opiše kot nenehen nabiralec življenjskih izkušenj iz različnih področji. Na 
področju mladinskega organiziranja je sodeloval v Mladinskem svetu Jesenice in predsedoval 

Klubu jeseniških študentov. Z delom je pridobil izkušnje na vodenju, projektnem vodenju, 
študentskem organiziranju trženje, mentorstvo, prenos znanja, evalvacija, pridobivanje sredstev iz 
drugih virov,  upravljanje s časom, projektna administracija in birokracija pri organizaciji dogodkov. 

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na dijaki@skis-zveza.si in izobrazevanje@skis-zveza.si.  

 

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za dijake in Odbor za izobraževanje, 
dijaki@skis-zveza.si, izobrazevanje@skis-zveza.si  
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