
 

 

 

 

Ljubljana, 1. 12. 2019 

Pozdravljene klubovke in klubovci!  

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS tudi letos vabi na Decembrsko Škisovo akademijo, ki bo 
potekala v soboto, 14. 12. 2019  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: https://forms.gle/vHRdAQQpujUD41rF9 . 

Prijave za delavnice bodo odprte do srede, 11.12.2019, 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. S prijavo se 
zavezujete, 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 11. 12. 2019 do 20. ure 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 štiri delavnice; dve v dopoldanskem in dve v popoldanskem času. V večernem delu 
pa bo potekalo še 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 primeru klub ne bo pridobil točk za izobraževanja, poleg tega pa bo dolžan 
poravnati sankcijo v višini 20€/udeleženca.  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/vHRdAQQpujUD41rF9


 

 

Urnik: 

9.00 – 9.30 Prihod udeležencev in registracija 

9.30. – 12.30 
Strateško načrtovanje 

(Tina Šoln, Tim Gumilar) 

Projektno vodenje 

(Mojca Jagodic, 
Mark Pralica) 

12.30 – 14.00 KOSILO 

14.00 – 17.00 
Finančno delovanje na 
klubu (Tina Šoln, Jaka 

Kregar) 

Kako organizirati 

izmenjavo (Zala 
Zupan) 

17.00 – 18.00 
Predavanje Po delovne izkušnje v tujino (Anja 

Oset) 

 

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. STRATEŠKO NAČRTOVANJE, Izvajata: Tina Šoln in Tim Gumilar 
 
Na delavnici boste skupaj s  Tino 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. 
 
Tina Šoln je nekdanja predsednica Kluba posavskih študentov. Na Zvezi ŠKIS je delovala 
kot vodja Odbora za izobraževanje in članica Varnostnega sveta Zveze ŠKIS, sodelovala je 
tudi pri organizaciji Škisove tržnice. Trenerka Zveze ŠKIS je od marca 2015, od takrat pa je 
izvedla že več kot 100 ur delavnic. Je študentka magistrskega študija komunikologije na 
Fakulteti za družbene vede.  
 



 

 

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. 

 

2. PROJEKTNO VODENJE, izvajata: Mojca Jagodic in Mark Pralica 
 
Na delavnici boste skupaj z Mojco in Markom spoznali faze projektnega načrtovanja, 
razliko med cilji in nameni in vse trike kako napisati dober projektni načrt in poročilo. Delali 
boste tudi na konkretnih primerih in med sabo delili izkušnje iz prakse. 
 
Mojca Jagodic je veteranka Kluba študentov Kranj, ki je v svojem študentskem 
udejstvovanju dodobra spoznala ustroj študentskega delovanja skozi projektno delo, delo 
predstavnice za odnose z javnostmi in blagajničarke. Zdaj deluje na področju digitalnega 
marketinga, kjer je bila vrsto let vodja projektov, zdaj pa svetovalka za področje prodaje. 
 
Mark Pralica je študent Fakultete za organizacijske vede. Tekom študija je začel 
pridobivati izkušnje z organizacijo dogodkov kot vodja za fakultetno politiko in 
izobraževanje, kasneje je postal vodja študentske organizacije Fakultete za organizacijske 
vede v Kranju. Izkušnje s projektnim vodenjem je nabiral z organizacijo dogodkov, 
podjetniškimi tekmovanji in izdelavo spletnih strani. 

 

3. FINANČNO DELOVANJE NA KLUBU, Izvajata: Tina Šoln in Jaka Kregar 
 
Delavnica je namenjena predvsem (novim) blagajnikom in predsednikom, ter drugim 
aktivistom, ki se na klubu ukvarjajo s financami. Na delavnici se boste spoznali s vsemi 
finančnimi zadevami na klubu; potnimi stroški, honorarji, pripravo finančnega 
načrta/poročila, delovanje z davčno blagajno in še mnogo drugega. 
 
Tina Šoln je nekdanja predsednica Kluba posavskih študentov. Med vodenjem 
študentskega kluba in organizacijo različnih projektov se je spoznala z vsemi vidiki 
finančnega delovanja na študentskem klubu, trenutno pa deluje tudi kot članica Nadzorne 
komisije ŠOS s strani Sveta ŠOLS. 
 
Jaka Kregar je po izobrazbi biolog, zaposlen pa je kot regionalni koordinator mladinskega 
programa in trener za mladinsko delo. Ima večletne izkušnje s področij vodenja nevladnih 
organizacij, projektnega načrtovanja, pridobivanja sredstev in finančnega poslovanja v 
društvih in zavodih. Od 2013 do 2018 je vodil finančno poslovanje v treh nevladnih 
organizacijah in uspešno zaključil več občinskih, nacionalnih in mednarodnih projektov. 



 

 

 

4. KAKO ORGANIZIRATI IZMENJAVO, Izvaja: Zala Zupan 

 
Na delavnici boste spoznali, kako načrtovati in prijaviti svoj projekt mladinske izmenjave v 
programu Erasmus+. Osredotočili se boste na pisanje prijavnice, izbiro partnerjev, ter 
oblikovali vizijo projekta tako, da se bo skladala s cilji Erasmus+ programa. Delavnica je 
namenjena vsem aktivistom, ki imajo idejo in željo po organizaciji mednarodne izmenjave v 
svojem lokalnem okolju. 

Zala Zupan, se je pri 16 letih začela udeleževati mladinskih izmenjav, kasneje pa tudi treningov 
za trenerje in usposabljanj za mladinskega delavca. Je članica mednarodnega odbora Zveze 
ŠKIS, in aktivistka študentskega kluba litijskih in šmarskih študentov- Kliše. S klubom so poleti 
uspešno organizirali svojo prvo mladinsko izmenjavo 'Ecodaily!' na temo eko življenskega stila. 
Pri organizaciji je pridobila dragocene izkušnje, ki jih z veseljem delii naprej. 

 

OPIS PREDAVANJA IN TRENERKE V VEČERNEM DELU 

PO DELOVNE IZKUŠNJE V TUJINO, izvaja: Anja Oset 

Potep po ZDA odtehta marsikaj, ampak delo v ZDA ... to pa je povsem drugačna zgodba. Anja se je 
na delo odpravila dve poletji zapored, tako za nov izziv kot za novo znanje, ki ga je potem lahko 
primerjala z izkušnjami pridobljenimi v Sloveniji. Zgodba je bila popolnoma drugačna, svetovna! To 
kar vidiš v filmu to živiš. Vse ideje o tradicionalnih ameriških kampih, o aktivnostih za otroke ... vse 
to je postala realnost. Se ti zdi pretiravanje? Predlagamo, da prideš in počekiraš. 
 
Anjo Oset, bi ljudje opisali po svoje, vsak ima svoje mnenje. Njej najljubši opis pa je, da je nekdo, ki 
težko požene korenine. Tudi sedaj, ko ždi v Sloveniji se koreninice še niso uspele zariti dovolj pod 
zemljo.  
 
 

 

Se vidimo na akademiji!  

 

Odbor za izobraževanje,  

izobrazevanje@skis-zveza.si 

 


