
 
 

 
 

 
Drugi ŠKIS-ov trening trenerjev 

 
Zveza ŠKIS bo v marcu 2014 organizirala že drugi trening trenerjev, katerega namen je združiti 
ekipo visoko motiviranih bodočih trenerjev in jih usposobiti za kakovostno izvajanje 
izobraževanj. Zavedamo se namreč, da je znanje pomembna vrednota in da imajo mladi veliko 
strokovnega znanja, ki bi, če bi ga lahko na ustrezen način podali drugim, omogočil boljše 
delovanje mladih na zasebnem, študijskem in delovno-organizacijskem področju.  
Kot ŠKIS-ov trener/-ka te čaka veliko priložnosti za honorarno delo, lastno izpopolnjevanje, 
pridobivanje izkušenj in grajenje socialne mreže. V kolikor si zainteresiran/-a te vabimo, da se 
prijaviš, še prej pa natančno preberi razpisno dokumentacijo.  
 
1. Predmet razpisa  
 
Zveza ŠKIS želi širiti bazen trenerjev, ki na kakovosten način podaja strokovno znanje v obliki 
neformalnega učenja za potrebe Zveze ŠKIS. S tem namenom organizira drugi trening trenerjev, 
ki bo potekal od 05. 03. 2014 do 09. 03. 2014 v Krškem. Vse zainteresirane vabi, da se odzovejo 
povabilu.  
 
2. Pogoji  

  
 Vsak zainteresirani mora izpolniti prijavnico v priponki ter jo poslati na 
 izobrazevanje@skis-zveza.si. Rok prijave je 19. 02. 2013 do polnoči. Prijavljeni mora soglašati z 
vsemi pogoji tega razpisa, saj bo v primeru, da bo izbran za trenerja, povabljen k podpisu 
dogovora z Zvezo ŠKIS.  
 
Zveza ŠKIS trenerju nudi:  

 začetno brezplačno usposabljanje na treningu trenerjev;  

 dodatna brezplačna izobraževanja in usposabljanja na narodni in mednarodni ravni, ki 
bodo trenerju pomagala pri nagrajevanju svojega strokovnega in metodičnega znanja; 

 strokovno podporo pri izvajanju izobraževanj;  

 plačilo za izvajanje izobraževanj;  

 referenco za (nadaljnje) delo;  

 izgradnjo portfelja trenerja;  

 posredovanje dela;  

 nabiranje izkušenj in širjenje socialne mreže.  

 
Zahteve do trenerjev in pogoji za prijavo na ŠKIS-ov trening trenerjev:  
 

 biti motivirani in pripravljeni razvijati svoje trenerske kompetence; 

 imeti izkušnje na področju študentskega organiziranja in/ali dela z mladimi ter po 
možnosti študentskimi klubi; 
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 odgovorno sodelovati in biti navzoči pri zastavljenem projektu v vseh fazah projekta; 

 soglašati z vsemi pogoji, ki so zapisani v Poslovniku Odbora za izobraževanje Zveze 
študentskih klubov Slovenije in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in 
Prilogi št. 1 tega poslovnika, saj bodo v primeru, da bodo izbrani za trenerja, povabljeni 
k podpisu dogovora z Zvezo ŠKIS.  

 
 
3. Izbor in dodatna vprašanja  
 
Izbrani kandidati, ki bodo povabljeni na trening trenerjev, bodo o tem obveščeni  
do 24. 02. 2014.  
Za kakršna koli dodatna vprašanja smo na voljo na izobrazevanje@skis-zveza.si. 
 
Odbor za izobraževanje zveze ŠKIS, 
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Vsebina dogovora 
 
 
ŠKIS-ov trener bo naprošen, da v primeru uspešno opravljenega treninga trenerjev, podpiše in 
spoštuje dogovor o sodelovanju z Zvezo ŠKIS, katerega vsebina bo zajemala naloge, 
kompetence, funkcije posameznih trenerskih nazivov, pogoje sodelovanja, plačilo in etični 
kodeks trenerjev, ki ga bo sestavila prva generacija ŠKIS-ovih trenerjev. 
  
ŠKIS-ovi TRENERJI 

 
Naloge ŠKIS-ovih trenerjev: 
 izvajanje izobraževanj za in preko Zveze ŠKIS; 
 pisanje poročil; 
 sodelovanje pri pisanju priročnikov; 
 sodelovanje v interviziji in superviziji; 
 konstantno samo-izobraževanje in izpopolnjevanje. 
  
Kompetence ŠKIS-ovega trenerja: 
 splošne kompetence 

 organizacijske zmožnosti 
 učenje in razvoj na osebnostnem in strokovnem področju 

 spodobnost sodelovanja 

 upravljanje odnosov 

 komunikacijske spretnosti 
 odgovornost 
 samoiniciativnost 
 kritičnost in zmožnost podajanja kakovostne povratne informacije 

 specifične kompetence 

 vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji 
 delo z mlajšimi odraslimi 
 argumentacija in retorika 

 poznavanje zakonitosti učinkovitega učenja 

 načrtovanje in izvedba izobraževanja 

 tehnike in metode dela pri izvedbi izobraževanja 

 vrednotenje izobraževanja 

 informacijsko komunikacijsko tehnološka pismenost 
 dobro poznavanje 1–3 strokovnih področij 

  
ŠKIS-ovi trenerji se srečujejo vsaj enkrat mesečno v intervizijski skupini, ki pomaga pri njihovi 
strokovni in osebnostni rasti. Intervizijsko skupino vodi glavni trener. Namen intervizije je deliti 
trenerske izkušnje, iskati rešitve za morebitne probleme, na katere naletijo trenerji pri svojem 
delu, pomagati en drugemu z nasveti izvedbe izobraževanja, deliti ideje za nadaljnje delo itd. 
Trenerji se po potrebi srečujejo z glavnim trenerjem tudi individualno. 
  
Naloge in kompetence posameznih trenerskih nazivov: 
GLAVNI TRENER: 
 Naloge: 

 Glavni trener je en sam in je vodja vseh trenerjev.  



 Je v konstantni komunikaciji z vodjo izobraževanja, kateri posreduje že oblikovano mnenje  
skupine trenerjev, ki jo vodi.  

 Sam organizira srečanja s skupino trenerjev.  
 Ugotavlja in vodji izobraževanja poroča o potrebah izpopolnjevanja trenerjev, soodloča o  

statusu trenerjev (trenerski vlogi), pomaga pri njihovi interviziji in rasti. 
 Skrbi, da do vodje izobraževanja pridejo vsa poročila projektov.  
 Prevzema vodenje pisanja priročnikov. 

 Kompetence: 
 Vsaj 20 ur izkušenj s treningi in delavnicami na/z Zvezo ŠKIS; 
 dobre povratne informacije s strani udeležencev in sotrenerjev; 
 samoiniciativnost, 
 veščine vodenja skupine. 

  
TRENER: 
 Naloge trenerja so prav tiste, opisane zgoraj pri nalogah in kompetencah vseh trenerskih  

vlog. 
 Kompetence: 

 Strokovnost na vsaj enem področju in največ treh področjih; 
 izobraževanje na treningu trenerjev v organizaciji Zveze ŠKIS (izjemoma tudi na treningu  

trenerjev v izvedbi drugih organizacij, v primeru odobritve vodje izobraževanja in glavnega 
trenerja); 

 opravljenih vsaj 10 ur dela na/z Zvezo ŠKIS, dobre ocene in poročila s strani udeležencev in 
ostalih trenerjev ali vsaj glavnega trenerja. Poleg tega mora po tem pod supervizijo 
trenerja sam pripraviti in izvesti delavnico za preimenovanje v trenerja.  

  
POMOČNIK TRENER: 
 Naloge: 

 Pomaga trenerju pri izvajanju delavnic. (V primeru, da na voljo ni dovolj trenerjev, lahko  
izvaja trening v sodelovanju s pomočnikom trenerjem, vendar mora načrt treninga 
posredovati v vpogled glavnemu trenerju ali vodji izobraževanja, v primeru, da glavni 
trener ni imenovan ali je nedosegljiv.) 

 Kompetence:  
 Izobraževanje na treningu trenerjev v organizaciji Zveze ŠKIS (izjemoma tudi na treningu  

trenerjev v izvedbi drugih organizacij, v primeru odobritve vodje izobraževanja in glavnega 
trenerja); 

 strokovno znanje iz vsaj enega ali največ treh področij. 
  
Plačilo: 
  
Delo vseh trenerjev (katerekoli trenerske vloge) je plačano glede na trajanje izobraževanja 
(zajema pripravo, izvedbo in pisanje poročila). Materiale za izobraževanje dobavi ŠKIS. Če 
potrebnih materialov ni na zalogi, mora trener svoje potrebe sporočiti vsaj 5 dni pred izvedbo, v 
nasprotnem primeru stroške potrebnih materialov krije sam. Dobro napisano in oddano poročilo 
je pogoj za izplačilo honorarja. Zneski v tabeli so v EUR/1 uro izobraževanja.  
 
 
 
 
  



  SAM V PARU 

trener 30 20 

glavni trener 40 30 

Pomočnik trenerja je plačan 15 EUR/1 uro izobraževanja. 
  
Te cene veljajo za notranje izobraževanje (izobraževanje za Zvezo ŠKIS, izobraževanje za 
študentske klube, izobraževanja za študentske klube na klubih samih, npr. klubski delovni 
vikendi).  
  
V kolikor trener opravlja delo za zunanje organizacije (ne za Zvezo ŠKIS ali študentske klube v 
Svetu ŠOLS) nad zneskom 200 EUR bruto, v času prvih dveh let, 20 % bruto honorarja odstopi 
Zvezi ŠKIS (velja v primeru, ko trener zunanje delo dobi sam). 
V primeru, da Zveza ŠKIS posreduje trenerja zunanji organizaciji (torej trener zunanjega dela ne 
dobi sam), ceno honorarja določi Zveza ŠKIS v dogovoru z zunanjo organizacijo; 20 % bruto 
honorarja pa ne glede na višino honorarja obdrži Zveza ŠKIS. Ta denar je namenjen  
izobraževanju trenerjev, materialom itd. Denarja si ne more izplačati nobena oseba. Izplačan 
honorar ŠKIS-ovemu trenerju ne sme biti nižji od notranjih honorarnih postavk Zveze ŠKIS v 
zgornji tabeli. 
 
Glavni trener je za vodenje skupine trenerjev plačan po redni postavki Zveze ŠKIS.  
 
ŠKIS-ov trener se ob vstopu v odbor zavezuje, da bo najmanj 2 leti od vstopa: 
 predstavljal sebe kot ŠKIS-ovega trenerja na vseh izobraževanjih, ki jih bo izvedel (tako 

notranjih kot zunanjih); 
 predstavitev zajema nošenje ŠKIS-ove majice, uvodna predstavitev trenerja kot ŠKIS-ovega  

trenerja, postavitev ŠKIS-ove zastavice, deljenje promocijskega materiala; 
 v nasprotju navzkrižja interesov (npr. ko izobraževanja potekajo hkrati na Zvezi ŠKIS in v 

zunanji organizaciji) dal prednost Zvezi ŠKIS; 
 delal transparentno, širil vrednote in vizijo Zveze ŠKIS; 
 pozitivno predstavljal Zvezo ŠKIS navzven; 
 spoštoval etični kodeks ŠKIS-ovih trenerjev; 
 spoštoval dogovor z Zvezo ŠKIS. 
  
 Odvzem naziva ŠKIS-ovega trenerja: 
  
ŠKIS-ov trener lahko v določenih primerih izgubi naziv ŠKIS-ovega trenerja in vseh pravic, ki jih je 
imel s tem nazivom. Naziv mu lahko odvzame vodja izobraževanja v primerih, ko: 
 trener ne spoštuje dogovora z Zvezo ŠKIS; 
 ne spoštuje etičnega kodeksa ŠKIS-ovih trenerjev; 
 trener nekaj časa dobiva slabe ocene s strani udeležencev in drugih trenerjev; 
 je dolgo časa neaktiven brez utemeljenih razlogov; 
 ne izvršuje nalog ŠKIS-ovih trenerjev; 
 in drugih utemeljenih razlogih. 
  
Pred izključitvijo se trener sestane z glavnim trenerjem in vodjo izobraževanja in poskuša 
popraviti nepravilnosti. V primeru, da se stanje ne izboljša, sledi odvzem naziva ŠKIS-ovega 
trenerja.  



  
Prenehanje naziva ŠKIS-ovega trenerja: 
 
V primeru, da ŠKIS-ovemu trenerju naziv ni odvzet, je ta v bazi trenerjev prisoten toliko časa, 
dokler ta sam ne zaprosi za odstranitev iz baze (to lahko stori po najmanj dveh letih od vstopa).  
 
IZOBRAŽEVANJE ZA BODOČE TRENERJE 
  
 Udeležba na izobraževanju za trenerje v organizaciji Zveze ŠKIS je pogoj* za vstop v skupino  

trenerjev Zveze ŠKIS. 
 Trening trenerjev je izveden vsaj enkrat letno (odvisno od potreb Zveze ŠKIS).  
 Za udeležbo na treningu trenerjev je potrebno izpolniti prijavnico, ki je objavljena v razpisu  

Zveze ŠKIS. Vodja projekta s svojo delovno ekipo pogleda vse prijave, jih rangira in glede na 
zmožnosti treninga trenerjev, na začetno izobraževanje povabi najvišje na rangirani lestvici. 

 Prijavljeni udeleženci morajo že predhodno soglašati z zahtevami, predpisanimi nalogami in  
dogovorom, ki ga bodo podpisali z Zvezo ŠKIS v primeru uspešno zaključenega treninga 
trenerjev. 

 Udeležba na treningu trenerjev udeležencu še ne prinese naziva ŠKIS-ov trener. Za slednjega  
mora biti izbran po končanem treningu trenerjev, kjer pokaže dobro osvojene trenerske 
kompetence ali potencial za njihovo osvojitev. Izbor naredi vodja projekta s svojo ekipo po 
posvetu z izvajalci treninga trenerjev in njihovimi ocenami udeležencev. V primeru, da je 
udeleženec treninga trenerjev povabljen v skupino ŠKIS-ovih trenerjev, je to z nazivom 
"trener pomočnik". Podpisati mora dogovor z Zvezo ŠKIS o skupnem sodelovanju.  

  
* Zainteresirani za vstop v skupino ŠKIS-ovi trenerji (brez opravljenega ŠKIS-ovega treninga 
trenerjev) se lahko preko izpolnjene prijavnice pridružijo skupini in Zvezi ŠKIS skozi celo leto. 
Vstopni pogoji v tem primeru so: 

 Udeležba na enem izmed treningov trenerjev drugih organizacij. 

 Uspešno izveden osebni intervju zainteresiranega z vodjo izobraževanja in sodelavci.  

 Vsaj 15 ur izvedenih izobraževanj (delavnic, treningov) in njihovih poročil (po formatu ŠKIS-
ovega poročila). 

 Ogled vsaj ene izvedbe delavnice s strani vodje izobraževanja ali enega trenerja odbora za 
izobraževanje.  

 Izpolnjevanje vseh ostalih pogojev, ki jih morajo dosegati ŠKIS-ovi trenerji (z izjemo udeležbe 
na ŠKIS-ovem treningu trenerjev). 

 Zaželena so tudi priporočila drugih trenerjev. 
  

 


