
 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke, 

 

v soboto, 1. decembra, Odbor za dijake Zveze ŠKIS v sodelovanju z Odborom za izobraževanje 
pripravljamo za vas zadnjo Dijaško akademijo v letošnjem koledarskem letu! Delavnice so namenjene 
starim in novim na področju klubskega dela. Delavnice bodo izvajali Škisovi trenerji in klubovci z obilo 
praktičnih ter strokovnih znanj. 

 

Decembrska Dijaška akademija bo potekala na prvo soboto v decembru v Ljubljani (Srednja gradbena, 
geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, https://goo.gl/gOrSda). Parkirate 
lahko na brezplačnih parkiriščih pred šolo, kosilo pa bo organizirano v restavraciji Glažuta v neposredni 
bližini. 

Mesta za prijavo bodo odprta do zapolnitve mest, zato vam priporočamo, da se prijavite čimprej.  

 

Število prijav na klub ni omejeno; v primeru prevelikega števila prijav pa bodo klubi naprošeni, da med 
svojimi aktivisti izberejo določeno število udeležencev. S prijavo se zavežete tudi k temu, da boste 
spoštovali urnik ter 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. 

 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: https://goo.gl/forms/v3xBC8Q9VamFEKsT2. Rok za prijavo 
(in odjavo) je sreda, 28. November 2018; po tem datumu se vaša prijava upošteva in ob tem plačate 
tudi vse storitve. Prispevek na udeležence znaša 5 EUR (ne glede na število izbranih delavnic) in 
dodatnih 5 EUR za kosilo, znesek bo poravnal klub z dotacijsko pogodbo. 

 

V primeru prepozne odjave oz. ne-odjave od delavnice bo na študentski klub poslana dotacija z 
zneskom 20 EUR na udeleženca; aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 EUR od mesečnega honorarja. 



 

URNIK v soboto, . Decembra 

Ura Predavanja 

9:00 – 9:30 Prihod udeležencev in registracija 

9:30 – 12:30 Strateško načrtovanje 

12:30 – 14:00 KOSILO 

14:00 – 17:00 Izgradnja tima 

17:00 – 18:00 Pridobivanje aktivistov 

 

 

Princip dela 

 

Namen Decembrske dijaške akademije je vam, klubom, posredovati znanja, ki vam bodo pomagala 
upešno delovati v sklopu vaše lokalne skupnosti in klubskem delovanju. S tem namenom smo se 
poslužili delavniškega načina neformalnega izobraževanja, ki vam bo omogočil, 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, poslušni in delite svoje dosedanje znanje z 
drugimi in se tako naučite še več! 

 

Delavnice, ki so na voljo: 

1. Strateško načrtovanje (3 ure) 
2. Izgradnja tima (3 ure) 
3. Predavanje o pridobivanju aktivistov (1 ura) 

 

 

Opis delavnic in trenerjev: 

1. Strateško načrtovanje, izvaja jo Anja Brelih  
 
V sklopu delavnice Strateško načrtovanje boste spoznali celoten krog strateškega razvoja projekta (fazo 
načrtovanja, fazo izvedbe ter fazo evalvacije in prenove). Večji del delavnice bo namenjen fazi 
načrtovanja, kjer boste preko teorije razmišljali in skladno s tem postavili cilje za klubske vrednote, 
poslanstvo, vizijo, potrebe iz katerih bodo izhajale strategije, taktike ter tudi strateški cilj posameznega 
kluba. 
 
Anja Brelih je študentka Informacijsko komunikacijskih tehnologij na Fakulteti za elektrotehniko. Na 
Zvezi ŠKIS deluje v Bazenu trenerjev zveze ŠKIS in je vodja Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS. 
 
 



 

2. Izgradnja tima, izvaja jo Urška Simonišek 
 
Na delavnici Izgradnja tima boste se boste spoznali s pomembnostjo delitve dela znotraj Dijaške sekcije 
Študentskega kluba ter kako se s tem optimizira delo vsakega posameznika in kako se s tem ustvarja 
močen in dobro delujoč tim. Dotaknili se boste tudi teme, kako se Dijaška sekcija s svojim delom 
izboljšuje delovanje celotnega Študentskega kluba. 
 
Urška Simonišek je doktorica medicine, ki je bila v svojih študentskih letih zelo aktivna na vseh 
področjih študentskega delovanja. Med drugim je bila tudi članica Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS 
ter Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS. 
 

3. Predavanje o pridobivanju aktivistov, izvaja ga Urška Simonišek 
 

Na predavanju o pridobivanju aktivistov boste spoznali s problematiko pridobivanja aktivistov ter kako 
se kot Študentski klub predstavit, da privabite nove aktiviste. Veliko klubov se v zadnjem času srečuje 
s problemom, da ne pridobijo novih aktivistov in jih je za optimalno delovanje kluba premalo. Sledeče 
vprašanje je, kako privabiti aktiviste že v času dijaških let, da se lahko začne prenos znanja za 
naslednike. 
 
Predavanje bo izvedla Urška Simonišek, doktorica medicine, ki je bila aktivna vseh področjih 
študentskega delovanja tudi kot članica Kluba posavskih študentov. 
 

 

Se vidimo na akademiji! 

 

Odbor za dijake, 

dijaki@skis-zveza.si 

 

Odbor za izobraževanje, 

izobrazevanje@skis-zveza.si 

 

 


