
 

 

 

Pozdravljene klubovke in klubovci! 

Začetek leta je za nami in Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS že pripravlja vsebine za prva 

izobraževanja, ki bodo otvorila izobraževalno sezono na Zvezi ŠKIS v letu 2016. 

Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z organizacijo regijskih delovno-motivacijskih vikendov. 

Vsaka regija bo v letu 2016 izvedla svoj delovno-motivacijski vikend, na katerem bodo vam, 

klubovcem, ponujene priložnosti za izobraževanja. Ta izobraževanja se bodo točkovala v točke 

izobraževanj, so pa tudi priložnost za delo na regijskih in klubskih programih ter dejavnostih, za 

regijsko in medklubsko povezovanje, izmenjavo znanj, idej in dobrih praks ter priložnost za 

kvalitetno druženje. 

Teme izobraževanj na regijskih delovno-motivacijskih vikendih bo Odbor za izobraževanje pripravil 

v sodelovanju s predstavniki klubov, ki jih bodo izbrali predstavniki regije oz. študentskih klubov.  

Standardi regijskih delovno-motivacijski vikendov: 

- regija mora Odboru za izobraževanje datum regijskega delovno-motivacijskega vikenda 

sporočiti 4 tedne pred dejansko izvedbo projekta, 

- na regijskem delovno-motivacijskem vikendu mora biti prisotnih najmanj 50 % študentskih 

klubov iz regije, 

- izobraževanja se izvajajo samo prvi dan delovnega vikenda, 

- na delovno-motivacijskem vikendu mora biti izvedenih najmanj 6 ur izobraževanj, 

- na vsakem izobraževanju mora biti prisotnih najmanj 8 udeležencev, 

- teme izobraževanj se morajo vsebinsko dotikati študentskih klubov ali dela aktivistov na 

klubu, 

- stroške honorarjev trenerjev in potnih stroškov krije Zveze ŠKIS. 

V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih standardov regija sama krije morebitne stroške 

honorarjev in potnih stroškov trenerjev. Datum regijskega delovnega-motivacijskega vikenda 

regija določi sama ob posvetovanju z Varnostnim svetom (ob tem je potrebno upoštevati ostale 

dejavnosti študentskih klubov in Zveze ŠKIS). Na izbran datum lahko poteka le en regijski delovno-

motivacijski vikend. 

Spodaj so naštete okvirne teme, ki jih Bazen trenerjev Zveze ŠKIS pokriva – v kolikor ima regija 

željo po delavnici, ki je bazen še ni izvajal, pa bomo skupaj našli rešitev. 



 

 

V kolikor je regija zainteresirana za izobraževanje, katerega Bazen trenerjev Zveze ŠKIS ne 

pokriva, je protokol naslednji: 

Trženje Razpisi Kreativnost, iskanje idej 

Odnosi z javnostmi (PR) 
Digitalni in klasični komunikacijski 

kanali 
Promocija projektov 

Sponzorstva, partnerstva Namenska raba sredstev Mladi z manj priložnostmi 

Mediacija tima Podajanje povratne informacije Reševanje konfliktov 

Vodenje (leadership) Strateško projektno vodenje Evalvacija 

Nenasilna komunikacija Mreženje Pridobivanje aktivistov 

Prenos znanja in mentorstvo Motivacija Dijaške sekcije 

Administracija, birokracija Strateško načrtovanje Dinamika skupine, tima 

Izgradnja tima Javno nastopanje, retorika Delo in komunikacija v skupini 

Mladinsko in študentsko 

organiziranje 

Mladinske politike in aktivno 

državljanstvo 
Medkulturni dialog in raznolikost 

Zaposlovanje mladih Izobraževalni projekti za mlade 
Socialni in zdravstveni projekti za 

mlade 

Mednarodno mladinsko delo Prostovoljstvo Tembuliding / ice breaking 

Projektno delo (projektni 

management) 

 

Izkušenjsko učenje Facilitacija 

Zaposlitvena pismenost in 

beleženje znanja 
Strukturiran dialog na lokalni ravni Coaching 

Finance Life-work balance 
Struktura študentskega 

organiziranja v Sloveniji 

Družbena omrežja 
IT orodja (Excel, Office, Joomla, 

Drive) 
Učinkovita komunikacija 

Sistematizacija dela (delo 

predsednika, delo blagajnika, delo 

svetnika …) 

Obvladovanje stresa Pridobivanje aktivistov 



 

- če je izobraževanje v domeni Odbora za izobraževanje (IZOPOP, Škisove akademije …) in ga 

izvaja zunanji trener: trenerja v celoti plača Zveza ŠKIS; točke se v celoti štejejo v Točkovnik 

- če izobraževanje ni v domeni Odbora za izobraževanje (zunanji ali klubski projekti) in omenjeni 

odbor sodeluje pri projektu / svetuje / pomaga najti zunanjega trenerja: honorar trenerja krije 50 % 

klub in 50 % Zveza ŠKIS; točke se v celoti štejejo v Točkovnik 

- če izobraževanje ni v domeni Odbora za izobraževanje in odbor ne pomaga pri iskanju trenerja 

oz. ne sodeluje v nobenem spektru klubskega projekta: klub sam plača trenerja; točke se ne 

štejejo v Točkovnik. 

Se vidimo na izobraževanijh! 

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS 

 

 

  


