
 

 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke ter aktivisti Zveze ŠKIS, 

vstopili smo v novo leto, ki je čas za uresničitev novoletnih zaobljub, ki smo jih pisali v zadnjih 

dneh preteklega leta. Pri zaobljubi, da boste v letošnjem letu osvojili nova znanja in se več 

izobraževali na neformalnih področjih, vam bo tudi letos pomagal Odbor za izobraževanje Zveze 
ŠKIS. 

Od 10. januarja do 11. aprila se bomo skupaj izobraževali na Škisovih izobraževalnih popoldnevih, 
ki so vam bolj znani kot IZOPOP. Letos smo za vas pripravili sedem različnih tematik in devet 
delavnic, ki se osredotočajo na osebno rast posameznika, nekaj delavnic pa bo tehnične narave. 
Upamo, da vam bodo znanja, ki jih boste pridobili v okviru projekta IZOPOP 2018, pomagala tako 

pri delu na študentskem klubu oziroma Zvezi ŠKIS, kot tudi na kasnejši poklicni poti in na splošno v 
življenju. 

Delavnice bodo potekale ob sredah s pričetkom ob 17. uri na SGGOŠ (Srednja gradbena, 

geodetska in okoljevarstvena šola) v Ljubljani (Dunajska cesta 102). 

Prijave na delavnico se bodo odprle 7 dni pred njeno izvedbo, ob sredah ob 20. uri, ko boste 

prejeli povezavo do prijavnega obrazca in natančno predstavitev delavnice. Prijave na posamezno 

delavnico bodo odprte do nedelje pred izvedbo delavnice do 20. ure, v tem času pa se lahko tudi 
odjavite od delavnice tako, da pošljete mail na izobrazevanje@skis-zveza.si. 

Vse delavnice so za aktiviste študentskih klubov in Zveze ŠKIS brezplačne. V primeru prepozne 

odjave oz. ne-odjave od delavnice bo na klub poslana dotacijska pogodba z zneskom 20 € na 
udeleženca; aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 € od mesečnega honorarja. 

 

Pregled delavnic, ki se bodo izvedle: 

 

Kako se učiti? 10. 1. 2018 

Orodja za produktivnost 17. 1. 2018 

Adobe Premiere I 14. 2. 2018 

Adobe Premiere II 21. 2. 2018 

Podajanje konstruktivne kritike* 7. 3. 2018  

Lobiranje 14. 3. 2018 

WordPress I 28. 3. 2018 

WordPress II 4. 4. 2018 

Poslovno komuniciranje 11. 4. 2018 

 

 
*delavnica bo potekala od 17.30 do 20.00 

  



 

 

 

Opis delavnic: 

KAKO SE UČITI? 

10. 1. 2018 od 17.00 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Bliža se izpitno obdobje in s tem tudi veliko učenja. Časa ni več veliko, snovi pa je toliko, da nisi 

prepričan ali boš vse to uspel stlačiti v svoje možgane. 
Udeleženci se boste spoznali z tehnikami in metodami, ki bodo olajšale vaše učenje in ga naredile 
bolj zabavnega. Spoznali boste trike kako do dobre koncentracije in motivacije za učenje. Pa tudi 
marsikatere druge stvari, ki bodo naredile vaše učenje bolj zabavno. 

ORODJA ZA PRODUKTIVNOST 

17. 1. 2018 od 17.00 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Se ti kdaj zgodi, da kar v nedogled odlašaš z učenjem, ko se začneš učit pa se okoli tebe pojavi en 
kup stvari, ki motijo tvojo koncentracijo? 

Pri tej delavnici se boste udeleženci srečali z različnimi načini, kako povečati svojo produktivnost 
pri učenju, kako se izogniti motečim dejavnikom iz okolja in kako pri učenju enostavno uživati. 

ADOBE PREMIERE 

14. 2. in 21. 2. 2018 od 17.00 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Ste si vedno želeli oblikovati zabavne videe za promocijo dogodkov na vaših klubih pa niste vedeli 
kako bi se tega lotili? Potem je ta delavnica pravšnja za vas. 
Na delavnici bomo spoznali sam program; kako deluje, osnovna orodja za delo ter njegove 

bližnjice. Pridobljeno znanje bomo uporabili tudi na praktičnih primerih. S seboj prinesite 

prenosne računalnike. 

PODAJANJE KONSTRUKTIVNE KRITIKE 

7. 3. 2018 od ¸17.30 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Kako podati pravo in utemeljeno kritiko? Zakaj sploh podati kritiko? In kako sprejeti kritiko 

nekoga? Ne nazadnje, kaj sploh je kritika? Na ta in še na marsikatero podobno vprašanje boste 
udeleženci izvedeli odgovor na tej delavnici. 

LOBIRANJE 

14. 3. 2018 od 17.00 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Kaj sploh je lobiranje in ali se to sploh razlikuje od prepričevanja?  
Na delavnici boste poleg odgovora na ta vprašanja spoznali tudi kje nam lobiranje lahko pride prav 
in kakšne so najpogostejše napake pri tej veščini. Opredelili bomo različne tehnike in metode 
uspešnega lobiranja in vse znanje uporabili na praktičnih primerih. 

  



 

 

WORDPRESS 

28. 3. in 4. 4. 2018 od 17.00 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Na delavnici se boste udeleženci spoznali z osnovnim delovanjem spletnih strani, s sistemom za 

upravljanje s spletnimi vsebinami WordPress in njegovo uporabo. Na delavnici si boste pridobili 

znanje s katerim boste lahko sami izdelali in urejali osnovno spletno strani. Udeleženci boste  
tekom delavnice delali na svoji spletni strani, kamor boste tekom delavnice nalagal različne vrste 
vsebin in jih tako sproti spoznavali. Na delavnico s seboj prinesite prenosne računalnike. 

POSLOVNO KOMUNICIRANJE 

11. 4. 2018 od 17.00 do 20.00, učilnica na SGGOŠ v Ljubljani 

Kako se obleči za na poslovni sestanek ali razgovor za službo? Kako pravilno oblikovati dopis za 
poslovne partnerje in kako se izogniti slovničnim napakam? Vse te in podobne dileme in vprašanja 
boste udeleženci skupaj s trenerjema razrešili na tej delavnici. Udeleženci boste spoznali tudi 
osnove poslovnega bontona in osnove boljšega komuniciranja tako v virtualnem kot realnem 
svetu. 

 

Se vidimo na delavnicah! 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS 

 


