
 
 
Dragi člani in simpatizerji ZDT.SI,  

Vabimo vas na ZDT.SI VIKEND  
od petka 6.6.2014 ob 16.00h do sobote, 7.6.2014 ob 15:00h  

v Domu Bratstva Zaplana. 
 
Namen ZDT.SI vikenda je druženje in pogovor o počutju, prioritetah in načrtih za naslednji dve leti – poklic, 

stažiranje in zaposlitve, dogodki, promocija, medresorsko povezovanje, projekti,…. Kdor utegne priti le en dan, 

tudi dobrodošel. Na ZDT.SI vikend ste vabljeni in dobrodošli tudi ostali študentje, svojci ter otroci.  

 
ZDT.SI vikend se bo odvijal v čudovitem obnovljenem domu sredi gozdov, ki je idealno mesto za sprostitev, 
sprehode, kolesarjenje, druženje, dobro kuho in seveda še boljšo debato . Več o Domu Bratstva Zaplana si 
lahko preberete na:  http://domzaplana.si/  
 
Urnik ZDT VIKENDA: 

Delavnice bo vodil Peter Metlikovič, si.linkedin.com/pub/peter-metlikovič/6/149/bb9 

Petek 6.6.2014 

15:00 – prihod, zbiranje, priprava, klepet. 

16.00 – petkova delavnica. Vmes pavza, kava, osvežilne pijače in prigrizki. 

 Kje smo kot posamezniki in kot združenje 6 let po nastanku?  

 Kako bi izgledalo želeno bodoče stanje v idealnih razmerah?  

 Kaj bi radi dosegli v naslednjih dveh letih?  

 Po večerji timska igra.  
20.00 - večerja, družaben večer 

Sobota 7.6.2014 

8.00 - zajtrk 
9.00 -13.00 sobotna delavnica. Vmes pavza, kava, osvežilne pijače in prigrizki. 

 Ključni dejavniki uspeha - brainstorming.  

 Kako do rezultatov – brainstorming in izbira najboljših idej.  

 Združevanje rezultatov v predloge, predstavitev in izbira najboljših predlogov.  

 Koncepti projektov in področij dela po skupinah, skupna predstavitev, združevanje rezultatov v 
enoten spisek.  

 Predračun obremenitev, selekcija izbranih projektov in področij.  

 Prevzem zadolžitev, imenovanje področnih vodij.  

 Sestanki timov/področij, strukturiranje in planiranje dela, predstavitve ciljev, načrtov dela, rokov 
13.00 - kosilo/piknik, duženje 

Cilji in namen: 

 Slišati eden drugega in priti do skupnega pogleda.  

 Skozi igriva sodelovanja se bo razvijal občutek varnosti in pripadnosti – ta kapital pride prav 
kasneje, ko se manjkrat vidimo in meseci tečejo. 

 Sporazumeti se o strategiji.  

 Prevesti strategijo v konkretna področja dela ter projekte z nosilci, ekipami, cilji, roki.  

 ZDT vikend nam bo omogočil, da bomo potem ta mandat lahko mirno delali na svojih področjih, 
kasnejši sestanki bodo lahko redki in učinkoviti. Čez leto ali dve se delavnica ponovi.  

 
STROŠKI: Dogodek je za člane in simpatizerje brezplačen , za ostale (nečlane, študente, svojce) je 
prispevek za pokritje stroškov 10 EUR. 
 
HRANA IN NASTANITEV: 

http://domzaplana.si/
http://si.linkedin.com/pub/peter-metlikovi%C4%8D/6/149/bb9


 
 Prehrana bo tudi letos tipa »brown bag«, vsak torej prinese s saboj toliko, kot bo pojedel in popil, 

potem pa skupaj ustvarimo "mizico pogrni se". Kuhinja je profesionalna in nam omogoča peko mesa in 
ostalih dobrot. Tako, da lahko s seboj prinesete: zelenjavo, meso, solate, pecivo, kosmiče, mleko in 
jogurt, čebulo, senf, ajvar, kruh, servetke, sok, pivo, vino, kaj za posladkat in pogrizljat ... 

 Za v sobe potrebujete copate (ali crockse) ter spalne vreče ali rjuhe. 

 Da ne bomo samo jedli pa lahko v vaš nahrbtnik ali avto spakirate tudi žogo, loparje, frisbije… 
 
PRIJAVE: Zaradi lažje organizacije prosimo za čimprejšnjo prijavo NA TEM LINKU; lahko se tudi odjavite 
kasneje, ali pa prijavite tik pred zdajci, tudi če bo kdo prišel direktno ga ne bomo odgnali ….. hvala sodelovanje 
in razumevanje! 
 
NAVODILA iz smeri Ljubljane: Če prihajate iz ljubljanske smeri se peljeto po avtocesti proti Primorski, 
izberete izvoz Vrhnika. Na izvozu zavijete levo in pot nadaljujete po stari cesti proti Logatcu. Čez cca. 4 km 
boste opazili smerokaz Zaplana. Zavijete desno na cesto proti Zaplani.  
 

 
 
Prostora bo dovolj tudi za vaše družine, svojce ... Obvestite kolege, ki morda niso včlanjeni v ZDT.SI.  
Vikend bo sproščen, razigran in prijeten, saj bomo v dobri družbi! 
 
19/5-2014 
 
Za organizacijski odbor:     Predsednica ZDT.SI 
Romana Čolić, romana.colic@gmail.com   Lucija Hrovat, lucija.hrovat@zdt.si 

Dom Bratstva Zaplana 
Zaplana 30 

1360 Vrhnika 
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