
 

                                                        
 

Razpis za članstvo v bazenu trenerjev za leto 2019 
 
 
MOVIT, nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna 
enota, želi razširiti bazen trenerjev za pripravo in izvajanje različnih mednarodnih in 
nacionalnih usposabljanj ter seminarjev, ki jih MOVIT organizira v okviru obeh programov. 
Več informacij o obeh programih najdete na www.movit.si.  
 

 
 
OZADJE IN NAMEN RAZPISA 
 
Razpis za razširitev članstva v bazenu trenerjev je nadaljevanje prizadevanja k bolj 
strukturiranemu pristopu k delu s trenerji, ki ga Movit načrtuje v tudi prihodnje. Namen tega 
razpisa je zato:  
 
- Identificirati 6 novih zainteresiranih kandidatov za sodelovanje z nacionalno agencijo na 

področju izvajanja usposabljanj, seminarjev in drugih podobnih aktivnosti. Tistim, ki so že 
člani bazena trenerjev, se na ta razpis ni treba prijavljati. 
 

Način dela z bazenom trenerjev, v katerem je trenutno 20 samostojnih trenerjev in 14 
trenerjev pripravnikov, sproti prilagajamo glede na potrebe in povratne informacije članov. 
Prav tako skupaj določamo tudi prednostne teme in področja, ki bi jih bilo potrebno še 
dodatno podpreti z morebitnimi usposabljanji za trenerje in drugimi podobnimi aktivnostmi. 
Movit bo bazenu trenerjev še naprej omogočal medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj ter 
skrbel za redno informiranje članov tako o zadevah, povezanih z razvojem programov 
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, kot tudi za obveščanje o morebitnih 
mednarodnih razpisih za trenerje, ki jih nacionalna agencija prejema od partnerskih agencij v 
tujini. Člani bodo imeli tudi prednost pri izboru za udeležbo na mednarodnih usposabljanjih za 
trenerje v letu 2019. 
 
PODROČJA DELA 
 
1. Priprava in izvajanje nacionalnih in mednarodnih usposabljanj 
Nacionalna agencija redno izvaja tematska usposabljanja, katerih namen je bodisi dvig 
kapacitet akterjev na področju mladinskega dela za uspešno izvajanje projektov v okviru 
mladinskega dela programa Erasmus+ ali programa Evropska solidarnostna enota bodisi 
spodbujanje vzpostavljanja mednarodnih partnerstev, prenosa dobrih praks in modelov na 
področju mladinskega dela in mladinske politike. Usposabljanja so tako namenjena ali novim 
in še neizkušenim ali pa tudi že izkušenim organizatorjem oz. vodjem projektov, mladinskim 
voditeljem, mentorjem in koordinatorjem projektov prostovoljstva ali drugim akterjem, 
povezanim s projekti E+: MVA in ESE. Usposabljanja organizira nacionalna agencija sama ali pa 
v sodelovanju z drugimi akterji na področju mladinskega dela pri nas ali s partnerskimi 
nacionalnimi agencijami iz drugih držav. 

http://www.movit.si/


 

 
 

 

                                                        
 

  
2. Priprava in izvajanje kroga obveznih usposabljanj za prostovoljce  
Skladno z Vodnikom po programu ESE imajo vsi prostovoljci pravico in odgovornost, da se 
udeležijo usposabljanj pred odhodom, med izvajanjem in po zaključku njihove aktivnosti. Za 
zagotavljanje kroga usposabljanj prostovoljcev v Sloveniji je odgovorna Nacionalna agencija. 
Cilj tovrstnih usposabljanj je prispevati k dvigu kakovosti projektov in vključujejo tako 
podporno kot gostiteljsko organizacijo v Sloveniji ter zagotavljanje podpore, do katere so 
upravičeni prostovoljci in organizacije, vključeni v izvajanje projektov.  
 
Vsebina usposabljanj v Sloveniji je v skladu s predpisanimi minimalnimi standardi kakovosti za 
izvajanje kroga usposabljanj za prostovoljce s strani Evropske komisije.  
 
PROFIL TRENERJEV 
 
Od kandidatov pričakujemo: 
 
1. ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanj in seminarjev v kontekstu neformalnega 

izobraževanja, 
2. ustrezna znanja, potrebna za delo v kontekstu programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in 

Evropska solidarnostna enota, 
3. sposobnost kritične samorefleksije in interes za nadaljnji strokovni razvoj, 
4. aktivno delovanje na področju mladinskega sektorja in/ali širše. 
 
Podrobnejša opredelitev pričakovanih kompetenc in znanj je na voljo v Prilogi I. 
 
Ustrezne pretekle izkušnje z delom na omenjenih ali podobnih področjih predstavljajo 
prednost, niso pa pogoj za včlanitev v bazen trenerjev, saj želi Movit vanj pritegniti tudi tiste 
manj izkušene, ki imajo željo po izobraževanju in usposabljanju na tem področju.  
 
ODGOVORNOSTI TRENERJEV 
 
Od trenerjev se pričakuje izvajanje naslednjih nalog, povezanih s pripravo, izvedbo in 
zaključevanjem aktivnosti: 
 

- seznanitev s tematiko aktivnosti in dosedanjimi tovrstnimi ali podobnimi aktivnostmi,  
- aktivno sodelovanje in usmerjanje dela skupine na pripravljalnem sestanku skupaj s 

sotrenerjem/sotrenerko v skladu z navodili nacionalne agencije, 
- vsebinska, časovna in metodološka priprava aktivnosti, 
- priprava programa aktivnosti za interno uporabo in za udeležence, 
- priprava seznama potrebnih gradiv in materialov, 
- izvedba aktivnosti v skladu z dogovorjenim, 
- priprava vsebinskega poročila v skladu z dogovorom na pripravljalnem sestanku. 

 
 
TRAJANJE USPOSABLJANJ, POGOJI IN PLAČILO  
 
Informacije o trajanju usposabljanj, pogojih in tarifah so na voljo v Prilogi II.  
 



 

 
 

 

                                                        
 

PRIJAVA 
 
Vsi, ki menite, da ste kompetentni za kakovostno pripravo, vodenje, izvajanje in nadgrajevanje 
tovrstnih aktivnosti v Sloveniji in tujini ali pa bi to z nekaj vaje in priložnosti lahko postali, ste 
torej vabljeni k prijavi preko elektronske prijavnice, in sicer najkasneje do 3. februarja 2019.  
 
IZBOR 
 
MOVIT bo prijavljene kandidate o rezultatih razpisa obvestil najkasneje do 6. februarja 2019. 
Izbrani trenerji bodo povabljeni na trenerske preizkuse, ki bodo potekali v naših prostorih 15. 
in 16. 2. 2019. Šest (6) izmed povaljenih kandidatov pa bo nato uvrščenih v bazen trenerjev, s 
katerimi bo Movit v letu 2019 sodeloval na področju zagotavljanja trenerskih storitev. 
Uvrstitev v bazen še ne pomeni, da bo vsak od trenerjev v letu 2019 dejansko tudi povabljen k 
sodelovanju na katerikoli od aktivnosti. 
 
Z izbranimi trenerji za izvedbo usposabljanj za prostovoljce bodo sklenjene pogodbe o 
sodelovanju na letni ravni, na podlagi katerih bodo nato za posamezne aktivnosti nacionalni 
agenciji izdajali račune/zahtevke za izplačilo. 
 
Za druga nacionalna in mednarodna usposabljanja bodo trenerji povabljeni k sodelovanju 
glede na vsako posamezno aktivnost, pogodba pa se bo sklepala za vsako aktivnost 
posamično.   
 
VEČ INFORMACIJ 
 
E-pošta: info@movit.si  
Telefon: 01 430 47 47 (Maja ali Meta) 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bazentrenerjev
mailto:info@movit.si


 

 
 

 

                                                        
 

PRILOGA I 
 
 
PRIČAKOVANE KOMPETENCE IN ZNANJA 
 
 
1. Ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanj in seminarjev 
 
Splošne kompetence: 
 
- razumevanje in usmerjanje individualnih in skupinskih učnih procesov  

(pod to kompetenco razumemo: izbiranje, prilagajanje ali oblikovanje ustreznih metod, 
ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja, podpiranje udeležencev pri 
opredeljevanju njihovih učnih potreb in doseganju učnih ciljev ter premagovanju 
morebitnih ovir na tej poti, razumevanje in usmerjanje skupinske dinamike na način, ki 
upošteva različne načine učenja, spodbujanje aktivne participacije ter motiviranje 
udeležencev, spodbujanje ustvarjalnosti, reševanja problemov ter razmišljanja izven 
ustaljenih okvirov, učinkovito obvladovanje lastnih čustev na usposabljanjih ter 
spoštovanje etičnih meja udeležencev); 
 

- učenje učenja  
(pod to kompetenco razumemo: vrednotenje lastnih učnih dosežkov in kompetenc, 
opredeljevanje učnih ciljev ter proaktiven odnos do njihovega doseganja, sposobnost 
osebnostnega in strokovnega razvoja preko povratnih informacij, upoštevanje in uspešno 
spopadanje z nepredvidenimi učnimi situacijami ter rezultati, opredeljevanje ter 
razširjanje ustreznih virov za podporo individualnemu učenju); 

 
- oblikovanje izobraževalnih programov 

(pod to kompetenco razumemo: razvijanje izobraževalnega pristopa na podlagi principov 
in vrednot neformalnega učenja, prenašanja znanja ali vrednot, povezanih s posamezno 
aktivnostjo, na udeležence, upoštevanje socialno-političnega ozadja udeležencev pri 
oblikovanju izobraževalnega programa, po potrebi vključevanje IKT, e-učenja ter drugih 
orodij in metod v izobraževalno aktivnost, oblikovanje procesa vrednotenja učinkov, 
izbiranje ter oblikovanje ustreznih metod za zbiranje, interpretacijo in razširjanje 
informacij (podatkov, virov, izsledkov ipd.));  

 
- učinkovito sodelovanje v timih 

(pod to kompetenco razumemo: aktivno prispevanje k izvajanju nalog tima, pripravljenost 
za prevzemanje odgovornosti, spodbujanje in vključevanje drugih članov tima, učenje z 
drugimi in od njih, zavedanje timskih procesov in njihovega vpliva na učinkovitost timov, 
uspešno obvladovanje nesporazumov); 

 
- sposobnost učinkovite komunikacije z drugimi 

(pod to kompetenco razumemo: sposobnost aktivnega poslušanja, sposobnost empatije, 
sposobnost jasnega izražanja misli in čustev, zavedanje vprašanj, povezanih z identiteto 
posameznika, zavedanje o raznolikosti); 

 
- medkulturne kompetence  

(pod to kompetenco razumemo: kritično sprejemanje nejasnosti in sprememb, 
sposobnost vzdrževanja zavedanja o identiteti posameznikov, pripravljenost in 
sposobnost razmišljanja o identiteti, kulturi in s tem povezanimi razsežnostmi z različnih 



 

 
 

 

                                                        
 

vidikov, sposobnost kritičnega premisleka in distanciranja od lastnih videnj, pristranskosti 
ter stereotipne izgradnje realnosti, uporaba različnih načinov in metod za dvig 
samozavedanja, delovanje v skladu s človekovimi pravicami). 

 
Za mednarodna usposabljanja in usposabljanja prostovoljcev  dodatno še: 
 
- sposobnost suverene priprave in izvedbe usposabljanj v angleškem jeziku (ostali jeziki so 

prednost). 
 
2. Ustrezna znanja, potrebna za delo v kontekstu programov Erasmus+: Mladi v akciji in 

Evropska solidarnostna enota 
 
Splošna znanja: 

 
- dobro poznavanje področja neformalnega učenja v mladinskem delu 

(pod tem razumemo: poznavanje osnovnih teoretičnih konceptov, kot so razlike med 
formalnim izobraževanjem, neformalnim in priložnostnim učenjem, razumevanje 
uporabe neformalnega učenja v mladinskem delu, še posebej pri delu z mladimi z manj 
priložnostmi);  
 

- poznavanje področja mladine, mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji 
(pod tem razumemo: poznavanje ključnih akterjev na področju mladine pri nas, 
seznanjenost s ključnimi zakoni, dokumenti in procesi na področju mladinskega dela in 
mladinske politike); 
 

- dobro poznavanje programa Erasmus+, še posebej poglavja mladine  
(pod tem razumemo: poznavanje širših ciljev novega združenega programa Erasmus+, 
razumevanje ciljev in umestitve mladinskega poglavja (Erasmus+: Mladi v akciji) v 
kontekstu programa Erasmus+, seznanjenost z ureditvijo glede izvajanja programa v 
Sloveniji, poznavanje ključnih ukrepov na področju mladine ter osnovnih značilnosti 
aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti podporo iz programa, poznavanje osnovnih 
tehničnih pravil programa, kot so prijavni roki, sodelujoče države ipd.); 
 

- dobro poznavanje programa Evropska solidarnostna enota 
(pod tem razumemo: poznavanje širših ciljev novega programa, seznanjenost z ureditvijo 
glede izvajanja programa v Sloveniji, poznavanje ključnih ukrepov ter osnovnih značilnosti 
aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti podporo iz programa, poznavanje osnovnih 
tehničnih pravil programa, kot so prijavni roki, sodelujoče države ipd., poznavanje 
koncepta solidarnostni); 

 
- poznavanje evropske mladinske politike je prednost  

(pod tem razumemo: seznanjenost s Prenovljenim okvirom evropskega sodelovanja na 
področju mladine ter ključnimi procesi in dokumenti razvoja mladinske politike na 
evropski ravni). 
 

Za usposabljanja prostovoljcev dodatno še: 
 

- odlično poznavanje pravil in filozofije projektov prostovoljstva; 
- vključenost v projekte v preteklosti predstavlja prednost. 

 
3. Sposobnost samorefleksije in interes po nadaljnjem strokovnem razvoju 



 

 
 

 

                                                        
 

 
Od kandidatov pričakujemo, da so sposobni s premislekom ovrednotiti svoje močne in šibke 
strani, tako na področju potrebnih kompetenc kot tudi znanja, in da imajo interes za njihovo 
nadgradnjo in strokovni razvoj z namenom zagotavljanja kakovostnih trenerskih storitev.  
 
4. Aktivno delovanje na področju mladinskega sektorja 
 
Od kandidatov pričakujemo aktivno delovanje na področju mladinskega sektorja. Pod tem 
razumemo bodisi delovanje v okviru lokalnih, nacionalnih ali mednarodnih mladinskih 
organizacij ali mrež bodisi samostojno delovanje na področju mladinskega dela oz. mladinske 
politike.  



 

 
 

 

                                                        
 

PRILOGA II 
 
TRAJANJE, POGOJI IN PLAČILO TRENERSKIH STORITEV S STRANI NACIONALNE AGENCIJE 
PROGRAMOV ERASMUS+: MLADI V AKCIJI IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA V LETU 
2019 
 
DURATION, CONDITIONS AND TRAINER'S FEES OF THE SLOVENIAN NATIONAL AGENCY OF 
THE E+: YOUTH IN ACTION AND EUROPEAN SOLIDARITY CORPS IN 2019 
 
 
Mednarodna usposabljanja  
 
Mednarodna usposabljanja trajajo praviloma 2-5 dni in se izvajajo bodisi v Sloveniji bodisi v 
tujini. Pripravljalni sestanek traja predvidoma 2 dni.  
 
Predvidena dnevna postavka (=DP) za mednarodna usposabljanja v letu 2019 je 280,00 EUR 
(bruto, razen v primeru zavezanca za DDV, ki ga  lahko obračuna). Načina izračuna plačila je: 
 
- Za razvojne aktivnosti: (DP x število dni trajanja aktivnosti) za izvedbo + (DP x število dni 

trajanja pripravljalnega sestanka) za priprave ter (DP x 1) za poročilo. 
 

- Za ponavljajoče se aktivnosti: (DP x število dni trajanja aktivnosti) za izvedbo + 70 % (DP x 
število dni trajanja pripravljalnega sestanka) za priprave ter (DP x 1) za poročilo. 

 
Trenerjem bo zagotovljena tudi nastanitev s polnim penzionom na lokaciji izvajanja 
posameznega usposabljanja ter povrnjeni stroški poti do kraja izvedbe usposabljanja in nazaj. 
Morebitne potne stroške za udeležbo na pripravljalnem sestanku nosijo trenerji sami oz. so ti 
že všteti v DP za pripravljalni sestanek, razen v kolikor pripravljalni sestanek poteka v tujini.  
 
International activities  
 
International trainings usually last from 2-5 days and take place either in Slovenia or abroad. 
The preparatory meeting usually lasts for two days.   
 
The foreseen daily trainers' fee (=DF) for international trainings in 2019 is 280,00 EUR (gross). 
The total fee is calculated according to the following formula:  
 
- For newly developed activities: (DF x duration of activity in days) for implementation + (DF 

x duration of preparatory meeting in days) for preparation + (DF x 1) for the report.  
 

- For repeating activities: (DF x duration of activity in days) for implementation + 50% (DF x 
duration of preparatory meeting in days) for preparation + (DF x 1) for the report.  

 
The trainers' accomodation and food (full-board) during the preparatoy meeting as well as 
during the activity will be covered separately. Travels costs to the preparatory meeting and 
the activity (and back) will be reimbursed afterwards.  
 
 
 



 

 
 

 

                                                        
 

Nacionalna usposabljanja ter usposabljanja za prostovoljce 
 
Nacionalna usposabljanja in usposabljanja za prostovoljce trajajo praviloma 1-5 dni (odvisno 
od vrste aktivnosti) in se izvajajo v Sloveniji. Pripravljalni sestanek traja od 0,5 dneva do 1 
dneva (odvisno od vrste aktivnosti).  
 
Predvidena dnevna postavka (=DP) za nacionalna usposabljanja ter usposabljanja za 
prostovoljce v letu 2019 je 200,00 EUR (bruto, razen v primeru zavezanca za DDV, ki ga lahko 
obračuna). Način izračuna plačila je: 
 
- Za razvojne aktivnosti: (DP x število dni trajanja aktivnosti) za izvedbo + (DP x število dni 

trajanja pripravljalnega sestanka) za priprave ter (DP x 1) za poročilo. 
 

- Za ponavljajoče se aktivnosti: (DP x število dni trajanja aktivnosti) za izvedbo + 70 % (DP x 
število dni trajanja pripravljalnega sestanka) za priprave ter (DP x 1) za poročilo. 

 
Trenerjem bo zagotovljena tudi nastanitev s polnim penzionom na lokaciji izvajanja 
posameznega usposabljanja ter povrnjeni stroški poti do kraja izvedbe usposabljanja in nazaj. 
Morebitne potne stroške za udeležbo na pripravljalnem sestanku nosijo trenerji sami oz. so ti 
že všteti v dnevno postavko za dneve sodelovanja na pripravljalnem sestanku.  
 
 
 
V Ljubljani, 18. 1. 2019 
 
  
 
 


