
 

 

VABLJENI NA JESENSKO TEHNIČNO AKADEMIJO! 

Pozdravljeni klubovci in klubovke, 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS vabi na Jesensko tehnično akademijo, ki bo potekala 

dve zaporedni sredi, 18. in 25. oktobra 2017, od 17. do 20. ure na Srednji gradbeni, geodetski 

in okoljevarstveni šoli Ljubljana (SGGOŠ: Dunajska cesta 102, http://bit.ly/1dCJqR0). 

Parkirali boste lahko na brezplačnih parkiriščih v bližini (poleg Fakultete za družbene vede). 

PRIJAVE NA JESENSKO TEHNIČNO AKADEMIJO 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: https://goo.gl/forms/CNf3wJClpw6a2ChI2. Prijave 

za delavnice bodo odprte do 13. oktobra 2017 do 20. ure oz. do zapolnitve prostih mest na 

posamezni delavnici. Število prijav na klub ni omejeno, v primeru prevelikega števila prijav 
bodo klubi naprošeni, da med svojimi aktivisti izberejo določeno število udeležencev.  
Prijava velja za cel sklop delavnic, z njo se zavezujete tudi, da boste upoštevali urnik in 
boste na delavnice v obeh terminih prišli pravočasno.  
 

Udeležba na delavnicah je za člane študentskih klubov in aktiviste Zveze ŠKIS brezplačna. 

V primeru neopravičene odsotnosti na delavnici se izreče sankcija 20 €/udeleženca. Znesek 

bo klub poravnal z dotacijsko pogodbo, aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 EUR od 

mesečnega honorarja.  
 

Odjave od delavnic so mogoče do 15. oktobra 2017, in sicer preko maila: 
izobrazevanje@skis-zveza.si 

 

VSEBINA IN URNIK JESENSKE TEHNIČNE AKADEMIJE 

Na izbor imate dve delavnici, ki bosta potekali v obeh terminih, zato lahko izberete le eno 

izmed njiju. S prijavo na eno se zavezujete, da boste prišli na oba termina. Prosimo vas, da 
se izbranih delavnic res udeležite in se jih udeležite v celoti. V nasprotnem primeru klub ne 
bo pridobil točk za izobraževanja, poleg tega pa bo dolžan poravnati sankcijo v višini 20 
€/udeleženca.  

http://bit.ly/1dCJqR0
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Kot lahko razberete iz urnika, bodo delavnice potekale vzporedno, od 17.00 do 20.00.  

Vsake izbrane delavnice se morate udeležiti v celoti. 

URNIK: 18. 10. 2017 in 25. 10. 2017 

17.00 – 20.00 Upravljanje s spletnimi aplikacijami 

 

(izvajalki: Mojca Jagodic in Anja 

Brelih ) 

Microsoft Word: tricks&tips 

 

(izvajalec: Vid Pajek 

Arambašič) 

 

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. 

 

OPIS DELAVNIC IN TRENERJEV: 

1. Upravljanje s spletnimi aplikacijami, izvajata: Mojca Jagodic in Anja Brelih 

Upravljanje s spletnimi aplikacijami je del našega vsakdana. Na delavnici se boste s 

trenerkama Mojco in Anjo spoznavali in rokovali z aplikacijami, ki vam bodo olajšale delo 
tako na klubu kot v zasebnem življenju. Delavnica se bo poglobila v aplikacije za 

upravljanjem s časom, usklajevanje sestankov, izmenjavo podatkov in dokumentov …  

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. 

Anja Brelih je študentka elektrotehnike na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko in 
dolgoletna aktivistka Kluba idrijskih študentov, kjer je zadnje leto opravljala funkcijo 
podpredsednice. Marca 2017 je v Krškem uspešno opravila trening za trenerje Zveze ŠKIS.  

 

 

 

 



 

2. Microsoft Word: tricks&tips, izvaja: Vid Pajek Arambašič 

 

Delavnica, ki vam bo olajšala tako delo na faksu kot v klubu. Triki in nasveti glede Microsoft 

Worda vam bodo predstavljeni na zanimiv način in vas opolnomočili za učinkovitejše ter 
bolj dovršeno uporabo Wordovih dokumentov.   

Vid Pajek Arambašič je tehnični vodja in predavatelj statistike in uporabniških izkušenj v 
Društvu družboslovnih informatikov. Poznamo ga tudi kot statistični analitik na 
Študentskem klubu GROŠ. V prostem času pa se ukvarja tudi z razvijanjem določenih 
spletnih vsebin.  

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za izobraževanje, 

izobrazevanje@skis-zveza.si 

 

 

 

 

 

 


