
 

 

Pozdravljene klubovke in klubovci! 
 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS tudi letos vabi na Decembrsko Škisovo akademijo, ki 
bo potekala v soboto, 2.12. 2017 od 9.30 do 18.00 na Srednji gradbeni, geodetski in 

okoljevarstveni šoli (SGGOŠ: http://www.sggos.si/ ) v Ljubljani. 
Parkirali boste lahko na brezplačnih parkiriščih v bližini (poleg Fakultete za družbene 
vede). 
 

PRIJAVE NA DECEMBRSKO ŠKISOVO AKADEMIJO 

 
Prijavite se lahko na naslednji povezavi http://goo.gl/qoeYKb .  

Prijave za delavnice bodo odprte do srede, 29.11.2017, 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 prišli pravočasno. 
 
Udeležba na delavnicah za člane študentskih klubov in aktiviste Zveze ŠKIS znaša 
5€/udeleženca, v primeru, da boste izbrali kosilo v naši režiji, pa še dodatnih 
5€/udeleženca. Klubi boste znesek poravnali preko dotacijske pogodbe po akademiji.  

 
Do 29. 11. 2017 so možne tudi odjave brez sankcije (na: izobrazevanje@skis-zveza.si ),  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. 
 
VSEBINA IN URNIK DECEMBRSKE ŠKISOVE AKADEMIJE 

 
Na izbiro imate dva sklopa delavnic, ki bosta potekala istočasno, zato lahko izberete le 

enega (prijava na sklop, ne na posamezno delavnico).  
V večernem delu bosta potekali dve predavanji, ki jih pripravljamo v sodelovanju z drugimi 

vsebinskimi odbori Zveze ŠKIS – prav tako izberete zgolj eno predavanje. S prijavo se 
zavezujete, da se boste udeležili celotnega programa v sklopu akademije. Prosimo vas, da 

se izbranih delavnic in predavanj res udeležite in se jih udeležite v celoti. V nasprotnem 
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primeru klub ne bo pridobil točk za izobraževanja, poleg tega pa bo dolžan poravnati 
sankcijo v višini 20€/udeleženca. 
 

Urnik: 

9.00 – 9.30 Prihod udeležencev in registracija 

 
TRŽENJE  

(Mojca Jagodic, Nina 

Podboj) 

STRATEŠKO 
NAČRTOVANJE 

(Patricija 

Premrov, Tim 
Gumilar) 

9.30. – 12.30 
Pridobivanje 

sponzorstev 

Strateško 
načrtovanje I. 

12.30 – 14.00 KOSILO 

14.00 – 17.00 Spletna promocija 
Strateško 

načrtovanje II. 

PREDAVANJA 

17.00 – 18.00 
TE MIKA TUJINA? 
(Zala Zupan, Katja 

Stanonik) 

ŠIRJENJE 
SOCIALNE NOTE 

KLUBA 

(Lea Bosančić, 
Petra Dermota) 

 
PRINCIP DELA 

 
Namen Decembrske 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. TRŽENJE, izvajata: Mojca Jagodic in Nina Podboj 

V sklopu delavnic z naslovom Trženje se boste skupaj z Mojco in Nino ukvarjali z dvema 
zelo aktualnima temama, in sicer: kako pridobivati sponzorstva in z digitalno promocijo .  

Pri delavnici z naslovom Pridobivanje sponzorstev se boste srečali z vrstami sodelovanj s 
podjetji, se naučili pisati ponudbe za sponzorje, kako komunicirati s sponzorji in na koncu 
kako izpolnjevati sponzorske obljube. 
Pri delavnici digitalne promocije boste raziskovali, kdo so ciljne javnosti klubskih 

dogodkov, srečali se poste predvsem s promocijo preko Facebooka, Instagrama, 
Snapchata in s tem, kako pripraviti dobro objavo. Dotaknili se boste tudi promocije preko 

e-maila in na koncu spoznali aplikacije za merjenje uspešnosti digitalnega nastopa.  
 
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. 

Nina Podboj je na aktivistka Zveze ŠKIS in Kluba študentov občin Postojna in Pivka. Je 
absolventka programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi na Fakulteti za 
družbene vede v Ljubljani, kjer je v preteklosti izkušnje s promocijo in trženjem 
pridobivala tudi v ŠS PRSS – Študentski sekciji Slovenskega društva za odnose z javnostmi. 
Na Zvezi ŠKIS je zadolžena za področje marketinga in trženja.  
 

2. STRATEŠKO NAČRTOVANJE, izvajata: Patricija Premrov in Tim Gumilar 
 

Na delavnici boste skupaj s Patricijo in Timom spoznali celoten krog strateškega razvoja 
kluba (fazo načrtovanja, fazo izvedbe ter fazo evalvacije in prenove). Večji del delavnice 
bo obsegala faza načrtovanja, kjer boste preko teorije razmišljali in skladno s tem postavili 
cilje za klubske vrednote, poslanstvo, vizijo, potrebe iz katerih bodo izhajale strategije, 

taktike in končno tudi strateški cilji posameznega kluba. 
 

Patricija Premrov je diplomantka tržnega komuniciranje (UN) na Fakulteti za družbene 
vede in študentka magistrskega programa managementa na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani. Svojo pot na Zvezi ŠKIS je pričela kot članica Odbora za izobraževanje in Škisova 
trenerka, od oktobra 2016 pa uspešno opravlja funkcijo predsednice Zveze ŠKIS in Sveta 
ŠOLS. 

Tim Gumilar je Škisov trener, v preteklosti pa je na Zvezi ŠKIS opravljal tudi delo člana 
nadzorne komisije, v ekipi Škisove tržnice 2017 pa se je preizkusil kot organizator 
večernega programa. Je predsednik enega največjih študentskih klubov v Sloveniji, Kluba 
mariborskih študentov. 

  



 

OPIS PREDAVANJ IN TRENERK V VEČERNEM DELU 

 

1. PREDAVANJE MEDNARODNEGA ODBORA: TE MIKA TUJINA?, izvajata Katja 
Stanonik in Zala Zupan 

 
Te mika tujina? Zakaj tujina? Kakšne so možnosti študentov za mobilnost, delo in 
prostovoljstvo v tujini? Na ta in še marsikatera druga vprašanja vam bodo skušali 
odgovoriti Katja in Zala. Predstavili vam bodo tudi mednarodne izmenjave in kaj vse 

obsega Erasmus + program in podali nekaj praktičnih nasvetov za življenje v tujini.  
 

Predavanje bosta izvedli Katja Stanonik in Zala Zupan, članici Mednarodnega odbora 
Zveze ŠKIS. 

 
2. PREDAVANJE ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO: ŠIRJENJE SOCIALNE 

NOTE KLUBA, izvajata: Petra Dermota in Lea Bosančić 
 

Delavnica Odbora za socialo in zdravstvo vam bo pomagala, da odkrijete, katere socialno 
ranljivejše skupine ljudi prebivajo v vaši lokalni skupnosti in kaj lahko kot študentski klub 
za njih storite oziroma jim ponudite, da bo njihovo življenje kvalitetnejše. Na delavnici bo 
tudi priložnost za izmenjavo dobrih praks med klubi o projektih s tega področja.  

Predavanje bosta izvedli Petra Dermota in Lea Bosančić, članici Odbora za socialo in 
zdravstvo Zveze ŠKIS.  

 
 

Se vidimo na akademiji! 
 

Odbor za izobraževanje, 
izobrazevanje@skis-zveza.si 
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