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DVA PROGRAMA USPOSABLJANJA - MODEL M SLOVENIJA 
Ljubljana, 25. in 26. avgust 2018 

MENCINGERJEVA 7, 1000 LJUBLJANA IN KOPALIŠČE KOLEZIJA LJUBLJANA 
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: INFO@IRDO.SI, WWW.MODEL-M.SI, 031 344 883 

 

»M-SKILLZ BOOT CAMP« ZA MLADE - 2. STOPNJA 

USPOSABLJANJA MMSI  (usposabljanje mladih brezposelnih, dijakov, 

študentov  za hitrejšo zaposlitev – nadgradnja) 

 TRAIN THE TRAINER USPOSABLJANJE  
(usposabljanje kandidatov za moderatorje MMSI v okviru programa 
Train the trainer) 

mailto:INFO@IRDO.SI
http://www.model-m.si/
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PREDSTAVLJAMO VAM DVA PROGRAMA,  

KI POTEKATA HKRATI IN SE MEDSEBOJNO POVEZUJETA: 
 
Kaj? »M-SKILLZ BOOT CAMP« ZA MLADE 

- 2. STOPNJA USPOSABLJANJA MMSI  
(usposabljanje mladih brezposelnih, dijakov, 
študentov  za hitrejšo zaposlitev – nadgradnja) 

 Kaj? TRAIN THE TRAINER USPOSABLJANJE 
(usposabljanje kandidatov za moderatorje MMSI v okviru 
programa Train the trainer) 

Kje in kdaj? Mencingerjeva 7, Ljubljana, 25. in 26.8.2018  Kje in kdaj? Mencingerjeva 7, Ljubljana, 25. in 26.8.2018 
Kdo? Mladi udeleženci – brezposelni, dijaki, študentje 

(samo dosedanji udeleženci projekta, ki še niso zaposleni) 
 Kdo? Kandidati za trenerje, moderatorje, koordinatorje 

(prednost imajo do sedaj vključeni regijski moderatorji, partnerji 
in dosedanji mladi udeleženci projekta (brezposelni in zaposleni) 

Št. prostih mest: 14  Št. prostih 
mest: 

14 

Št. ur 
usposabljanja: 

20  Št. ur 
usposabljanja: 

20 

Cena: Za udeležence so program usposabljanja, gradivo, 
nastanitev in prehrana brezplačni, prav tako kopanje po 
dogovoru. 

 Cena: Za kandidate  za trenerje so program usposabljanja, gradivo, 
nastanitev in prehrana brezplačni, prav tako kopanje po 
dogovoru. 

Prejeta dokazila: Potrdilo o udeležbi na usposabljanju  Prejeta 
dokazila: 

Potrdilo o udeležbi na usposabljanju, certifikat o opravljenem 
izpitu za trenerja 

Moderatorji: dr. Martina Rauter, Mitja Špes, Monika Rajšp  Moderatorki: mag. Natalie C. Postružnik, Nataša Čebulj 
 

 
Kratek opis projekta:  
Model M Slovenija pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. V projekt se lahko vključijo mladi 
brezposelni v starosti od 18. do 29. let z najmanj srednješolsko izobrazbo. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika 
Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Traja od 1.8.2016 do 15.9.2018, z njim pa želijo organizatorji za večjo zaposljivost in zaposlenost 
usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.    
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PROGRAM ZA 1. DAN – SOBOTA, 25.8.2018 
 

Kaj? »M-SKILLZ BOOT CAMP« ZA MLADE   Kaj? TRAIN THE TRAINER USPOSABLJANJE 
12 ur Moderatorki: dr. Martina Rauter, Monika Rajšp, Mitja Špes  12 ur Moderatorki: mag. Natalie C. Postružnik, Nataša 

Čebulj 
URA 1. MODUL MMSI  URA 1. MODUL TT 
9.30-10.00 Prihod in registracija udeležencev  9.30-10.00 Prihod in registracija udeležencev 
10.00 Pozdravni nagovori, predstavitev dela v okviru usposabljanja 

MMSI (dr. Martina Rauter, Monika Rajšp) 
 10.00 Pozdravni nagovori, predstavitev dela v okviru 

usposabljanja TT (mag. Natalie C. Postružnik, Nataša 
Čebulj) 

10.30 PREDAVANJE: Pasti trga dela in podporno okolje za zaposlovanje 
mladih (Smiljana Černezel Hrastar) 

 10.30 PREDAVANJE: Pasti trga dela in podporno okolje za 
zaposlovanje mladih (Mirjana Zgaga) 

11.30 PREDAVANJE: Socialni kapital in Model M Skupnost (dr. Martina 
Rauter, Monika Rajšp) 

 11.30 PREDAVANJE: Socialni kapital in Model M Skupnost 
(mag. Natalie C. Postružnik) 

12.30-14.00 Odmor za mreženje  12.30-14.00 Odmor za mreženje 
14.00 PRIPOVEDOVANJE PODJETNIŠKIH ZGODB: Šport,  kultura  in 

kulinarika kot posel: 
 Evropsko prvenstvo Teamgym 2016  in Sončni vzhod na 

Mariborskem Pohorju 2018 (dr. Martina Rauter) 

 Svetovno veteransko prvenstvo v sabljanju  in Evropsko veteransko 
prvenstvo v košarki "Maxibasketball 2018" (Mitja Špes) 

 Operna noč v mestnem parku in Festival EZL EK (Mitja Špes in 
Monika Rajšp) 

 Mednarodni festival Čili in Čokolada, Veriga dogodkov v okviru 
avstrijske turneje festivalov ulične hrane pod znamko STREET FOOD 
MARKET (23 dogodkov po Avstriji in 3 dogodki v Sloveniji, 2 Hrvaška) 
(Mitja Špes) 

 14.00 PREDAVANJE IN DELAVNICA: Metode skupinskega in 
individualnega dela (mag. Natalie C. Postružnik, 
Nataša Čebulj): 

 Regije + dosedanje izkušnje 

 Sestava programa 

 Moderiranje skupine in nastop pred skupino 

 Metode skupinskega in individualnega dela 

 Vaje oblikovanja nalog za udeležence projekta 

 Uporaba obrazcev in predstavitev priročnika 

 Priprava na individualno svetovanje 

19.00-20.00 Odmor za mreženje  19.00-20.00 Odmor za mreženje 
20.00-22.00 Individualno svetovanje, izkustvene vaje (dr. Martina Rauter, 

Mitja Špes) 
 20.00-22.00 Individualno svetovanje, Izkustvene vaje (mag. 

Nataša Čebulj, Monika Rajšp) 
22.00 Spanje in sanje  22.00 Spanje in sanje 
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PROGRAM ZA 2. DAN – NEDELJA, 26.8.2018 
 
Kaj? »M-SKILLZ BOOT CAMP« ZA MLADE  Kaj? TRAIN THE TRAINER USPOSABLJANJE 
12 ur Moderatorji: dr. Martina Rauter, Mitja Špes, Monika 

Rajšp 
 12 ur Moderatorki: mag. Natalie C. Postružnik, Nataša Čebulj 

URA 2. MODUL MMSI  URA 2. MODUL TT 
8.00-10.00 Mreženje udeležencev in evalvacija minulega dne  8.00-10.00 Mreženje udeležencev in evalvacija minulega dne 
10.00 DELAVNICA:  Ustvarjam svoj posel – MODERNA 

KULINARIKA (Mitja Špes in udeleženci projekta ter 
kandidati za trenerje): 

 Razdelitev nalog udeležencem 

 Izvedba skupinskih nalog 

 Skupinsko svetovanje 

 10.00 DELAVNICA:  Ustvarjam svoj posel - MODERNA 
KULINARIKA (mag. Natalie C. Postružnik in kandidati za 
trenerje) 

 Razdelitev nalog udeležencem 

 Izvedba skupinskih nalog 

 Skupinsko svetovanje 
13.00-14.00 Odmor za mreženje  13.00-14.00 Odmor za mreženje 
14.00-15.00 PREDSTAVITVE:  Ustvarjam svoj posel  - predstavitve 

nalog po skupinah (Mitja Špes in dr. Martina Rauter 
ter udeleženci projekta ter kandidati za trenerje) 

 14.00-15.00 PREDSTAVITVE:  Ustvarjam svoj posel  -predstavitve nalog 
po skupinah – moderiranje in svetovanje trenerjev (Nataša 
Čebulj in udeleženci projekta ter kandidati za trenerje) 

15.00-15.30 Evalvacija dvodnevnega usposabljanja, ocenjevanje 
kandidatov za trenerje in sklepne misli 

 15.00-15.30 Evalvacija dvodnevnega usposabljanja, ocenjevanje so-
kandidatov za trenerje in lastnega dela ter sklepne misli, 
ocenjevanje mentorjev – trenerjev v programu 

15.30-16.00 Podelitev potrdil in priznanj za udeležbo na 
usposabljanju  udeležencem projekta MMSI 

 15.30-16.00 Podelitev potrdil in priznanj za udeležbo na usposabljanju  
kandidatom za trenerje TT 

16.00 Izmenjava kontaktov in odhod domov  16.00 Izmenjava kontaktov in odhod domov 
 
Opomba: Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa. 
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Reference predavateljev in moderatorjev: 
 

 
Dr. Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na 
isti fakulteti do naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je pridobila decembra 2005. Od novembra 1998 do spomladi 2004 je bila zaposlena na Fakulteti 
za šport, potem je bila več let zaposlena v gospodarstvu, predvsem na področju PR in marketinga. Do jeseni 2017 je bila zaposlena kot višja svetovalka za 
mladino na Mestni občini Maribor, potem kot strokovni sodelavec za mlade na Inštitutu IRDO – Inštitut za razvoj družbene. Sedaj je samozaposlena in 
opravlja dela s področja organizacije projektov in dogodkov, PR in marketinga. Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih in znanstvenih člankov, kot 
sodelavec iz prakse je v štud. letu 2017 / 2018 predavala tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 
 
Mag. Natalie C. Postružnik je magistrica znanosti, certificirana licencirana coachinja, motivatorka, trenerka, fasilitatorka, predavateljica. Povezuje 
znanja s področja računalništva, novinarstva, menedžmenta, vodenja in komuniciranja. Študirala je menedžment, informacijsko tehnologijo, novinarstvo, 
nemški jezik in literaturo; Ima M.A. v nemškem jezikoslovju. Tri leta je bila izbrana za Predsednico družbenih odnosov za javnost v Sloveniji. Je članica 
Odbora FC Maribor, članica Mladega upravljalnega odbora pri Menedžerskem združenju v Sloveniji in članica ekspertnega sveta v projektu Golden 
Thread, projektu, ki strmi k iskanju najboljših delodajalcev v Sloveniji. Je avtorica in soavtorica številnih člankov na področju upravljanja, marketinga, 
človeških virov in komunikacijskega upravljanja. Leta 2009 je prejela najvišje PRSS priznanje PiarNaKvadrat. Mag. Natalie C. Postružnik združuje znanja s 
področja vodenja, razvoja talentov in komuniciranja. Je direktorica podjetja Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov, d.o.o., kjer kot 
licencirana coachinja (licenca Academy of Executive Coaching London) in certificirana coachinja s konji kot edina v Sloveniji izvaja coachinge, 
teambuildinge in delavnice s konji (equine assisted coaching). Vesela je priznanj PRSS-ja PiarNaKvadrat osebnost, za inovacijsko komunikacijsko 
strategijo (InCo/InJo) in trikrat Naj učiteljica po izboru študentov Doba Fakultete. Med drugim že deset let sodeluje v izborni komisiji za naj zaposlovalca 
Zlata nit, je pa tudi so-pobudnica nagrade Horus. 
 
Mirjana Zgaga je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Delovne izkušnje si je nabirala na različnih delovnih mestih na Zavodu RS za 
zaposlovanje, Območni službi Maribor. Začela je kot pripravnica na področju podjetniškega svetovanja, vodila je enega pomembnejših ukrepov Aktivne 
politike zaposlovanja – javna dela. Na teh področjih se je kalila v povezovanju z lokalnim okoljem in izvajalci teh programov, kot tudi pri delu z ranljivimi 
ciljnimi skupinami. Vodila je oddelek Aktivne politike zaposlovanja in iskala priložnosti za nove načine delovanja in povezovanja na trgu dela. Ko je 
postala pomočnica direktorice Območne službe Maribor, je prevzela stike z mediji in razvojne projekte, ki so v zadnjih letih usmerjeni pretežno v aktivacijo 
in dvig zaposlitvenih priložnosti za mlade, dolgotrajno brezposelne in starejše. Zavod RS za zaposlovanje je zastopala na številnih konferencah in 
dogodkih, tako doma kot tudi v tujini in je nosilka kariernih in zaposlitvenih sejmov, ki potekajo v izvedbi oz. v sodelovanju z Zavodom na nivoju OS 
Maribor. 
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Mitja Špes zaključuje študij Organiziranje in management socialnih dejavnosti, področje Mladostniki na fakulteti Doba. Več let je bil predsednik Kluba 
mariborskih študentov. Med leti 2012 in 2015 je bil sodelavec Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, kjer je delal na projektu Evropska 
prestolnica mladih 2013. Ima dolgoletne izkušnje pri delu s projekti in z mladimi. Trenutno ja zaposlen v lastnem podjetju Factumevent s.p., v okviru 
katerega organizira predvsem večje javne športne in kulturne dogodke in projekte. Kot mentor deluje tudi v programu Mentorstvo Zavoda Y. 
 
Monika Rajšp je bila udeleženka prve generacije usposabljanja za projekt Model M Slovenija v Podravju. Nato se je zaposlila na Mestni občini Maribor na 
področju dela z mladimi in preko nje spremljala projekt Model M v naslednjih letih. Leta 2016 je ustanovila lastno podjetje CLICKIT, komunikacijske in 
informacijske storitve, Monika Rajšp, s.p.. Ureja družabna omrežja, pomaga pri marketingu podjetij in sodeluje kot predavateljica v projektu Model M 
Slovenija. 
 
Nataša Čebulj je univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine, s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela in izobraževanja, certificiran 
NLP coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator 
sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika. S 
sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie, v letu 2013 je 
prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih postavitev in certifikat Carole Castillo za 
moderatorko rekonstruktivnih postavitev, ki vodi Inštitut Berta Hellingerja v Venezueli. Je edina članica Hellinger Sciencie v Sloveniji in certificirana po 
Hellinger LebenSchule. http://www2.hellinger.com/en/home/constellator/find-constellator/constellator/. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za 
sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v 
Sloveniji. Ima že več kot 24 let delovnih izkušenj. Ključne delovne izkušnje je pridobivala več kot 10 let v gospodarstvu, kot kadrovski strokovnjak na 
področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju Lek. Tam se je srečevala z velikimi strokovnimi izzivi. Uspešno je vodila področje 
razvoja in izobraževanja zaposlenih in uveljavljala vlogo vodje, svetovalke in coacha managerjem. Kariero je nadaljevala, kot ekspert za razvoj kadrov in 
organizacije ter vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letnih pogovor v Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Hkrati že več kot 12 let deluje, kot trener, coach, sistemski moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, 
komunikacije, mentorstva, upravljanja znanja ter prenove procesov. Leta 2006 je začela treninge izvajati v okviru svojega podjetja KUMI. Svoje znanje 
kontinuirano dopolnjuje pri domačih in mednarodnih strokovnjaki. Je specializantka umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in že več kot 5 
let intenzivno izvajam delavnice Umetnostne terapije z otroci in mladino s posebnimi potrebami. 
 
Smiljana Černezel Hrastar  je univ. dipl. sociologinja in svetovalka generalnega direktorja iz ptujske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje. 


