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Ljubljana, dne 24.6.2014

EVA:  

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA:   Uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov 2014 – 2017 – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi desetega odstavka 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/2014-ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1) je Vlada Republike 
Slovenije dne ……. 2014 sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 se, s podatki iz priložene tabele, uvrstijo projekti:

- 3331-14-3101 »Popotniško novinarstvo«
- 3331-14-3102 »InfoMobilnost mladih«
- 3331-14-3103 »Mladi za Veleje - premikamo meje«
- 3331-14-3104 »Mladinska vstopna točka«
- 3331-14-3105 »Participacija in strukturirani dialog«
- 3331-14-3106 »Inoviraj lokalno«
- 3331-14-3107 »Novi rodovi mladih s kompetencami«
- 3331-14-3108 »Glavni na vasi«
- 3331-14-3109 »Spremljamo, usposabljamo, ukrepamo«
- 3331-14-3110 »Pobuda.si: mladi za boljšo družbo«
- 3331-14-3111 »Priložnosti za mlade v planinstvu«
- 3331-14-3112 »Vplivaj na svojo prihodnost«
- 3331-14-3113 »Opolnomočenje mladih«
- 3331-14-3114 »KREAKTOR-mladinski kreaktivni laboratorij«
- 3331-14-3115 »Da ne bo v družbi znanja znanje mrtvo«
- 3331-14-3116 »Iz lokalnega v nacionalno«
- 3331-14-3117 »Model razvoja kompetenc mladih«
- 3331-14-3118 »NVO inkubator«
- 3331-14-3119 »ADD - Dvig ravni aktivnega državljanstva«
- 3331-14-3120 »Mladi bi radi«

ki izhajajo iz evidenčnega projekta 3311-08-0001 »Kakovost in učinkovitost sistemov izobraževanja  
in usposabljanja«.
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Priloga : Izpisi projektov iz MFERAC – obrazec 3

                  Tanja ŠARABON
           GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:

- Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

                                                                            
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

          mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino
Matija Vilfan, vodja javnega razpisa
Danica Kastelic, višja svetovalka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva
V Načrt razvojnih programov 2014-2017 se predlaga uvrstitev 20 projektov nevladnih mladinskih 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju, s področja spodbujanja in razvoja 
socialnih in državljanskih kompetenc mladih. Projekti 8 nacionalnih in 12 drugih mladinski organizacij 
so bili izbrani na Javnem razpisu za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc 
mladih.
Razpis sledi usmeritvam Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju namenjenih 
razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko 
utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij: širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, 
vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje 
nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov 
posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje.
Z razpisom želi ministrstvo okrepiti zaposljivosti mladih v organizacijah v mladinskem sektorju z 
usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev ob hkratni okrepitvi organizacijskih 
mrež organizacij v mladinskem sektorju, ki delujejo na nacionalni ravni ali delujejo v tej smeri, 
vzpostavitvi lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, kjer je še ni, izvedbi projektov 
nekonvencionalne politične participacije mladih in vzpostavitvi mehanizma posvetovanj mladih tam, 
kjer ga še ni.
  
Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se 
izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje 
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razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: 
»Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.
6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

 NE

c) administrativne posledice                NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
 NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike  NE
e) na socialno področje  NE
f) na dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

 NE

6.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

/ / / /
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II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta
Šifra PP /Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport. 
Urad RS za mladino

130180 
Kompetence mladi
- ESS 07-13 –EU 
dodatne pravice 

0 0

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport. 
Urad RS za mladino

130181 
Kompetence mladi
- ESS 07-13 –
SLO- dodatne 
pravice

0 0

3331-14-3101
»Popotniško 
novinarstvo«

0 0

3331-14-3102
»InfoMobilnost mladih« 0 0

3331-14-3103
»Mladi za Veleje -
premikamo meje«

0 0

3331-14-3104
»Mladinska vstopna 
točka«

0 0

3331-14-3105
»Participacija in 
strukturirani dialog«

0 0

3331-14-3106
»Inoviraj lokalno« 0 0

3331-14-3107
»Novi rodovi mladih s 
kompetencami«

0 0

3331-14-3108
»Glavni na vasi« 0 0

3331-14-3109
»Spremljamo, 
usposabljamo, 
ukrepamo«

0 0

3331-14-3110
»Pobuda.si: mladi za 
boljšo družbo«

0 0

3331-14-3111
»Priložnosti za mlade v 
planinstvu«

0 0

3331-14-3112 
»Vplivaj na svojo 
prihodnost«

0 0

3331-14-3113
»Opolnomočenje 
mladih«

0 0
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3331-14-3114«
KREAKTOR-mladinski 
kreaktivni laboratorij«

0 0

3331-14-3115 
»Da ne bo v družbi 
znanja znanje mrtvo«

0 0

3331-14-3116 
»Iz lokalnega v 
nacionalno«

0 0

3331-14-3117
»Model razvoja 
kompetenc mladih«

0 0

3331-14-3118 
»NVO inkubator« 0 0

3331-14-3119 
»ADD - Dvig ravni 
aktivnega 
državljanstva«

0 0

3331-14-3120
 »Mladi bi radi« 0 0

SKUPAJ: 0 0
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II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta
Šifra PP /Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport, 
Urad RS za 
mladino

3311-08-0001 
Kakovost in 
učinkovitost 
sistemov 
izobraževanja  in 
usposabljanja

130180 
Kompetence 
mladi
- ESS 07-13 – EU -
dodatne pravice 

476.000,00 195.730,90

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport, 
Urad RS za 
mladino 

3311-08-0001 
Kakovost in 
učinkovitost 
sistemov 
izobraževanja  in 
usposabljanja

130181 
Kompetence 
mladi
- ESS 07-13 – SLO 
- dodatne pravice

84.000,00 34.540,74

SKUPAJ: 560.000,00 230.271,64
II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

/OBRAZLOŽITEV:

6.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
/

7. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja  NE
Ne gre za gradivo normativne narave.

8. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane                                                              / 
zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti  
9. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade                                                    / 

                                              dr. Jernej Pikalo
                                                     Minister
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Obrazložitev projektov

V Načrt razvojnih programov 2014-2017 se predlaga uvrstitev 20 projektov nevladnih mladinskih 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju, s področja spodbujanja in razvoja 
socialnih in državljanskih kompetenc mladih. Projekti 8 nacionalnih in 12 drugih mladinski organizacij 
so bili izbrani na Javnem razpisu za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc 
mladih, in sicer:

- 3331-14-3101 »Popotniško novinarstvo«
- 3331-14-3102 »InfoMobilnost mladih«
- 3331-14-3103 »Mladi za Veleje - premikamo meje«
- 3331-14-3104 »Mladinska vstopna točka«
- 3331-14-3105 »Participacija in strukturirani dialog«
- 3331-14-3106 »Inoviraj lokalno«
- 3331-14-3107 »Novi rodovi mladih s kompetencami«
- 3331-14-3108 »Glavni na vasi«
- 3331-14-3109 »Spremljamo, usposabljamo, ukrepamo«
- 3331-14-3110 »Pobuda.si: mladi za boljšo družbo«
- 3331-14-3111 »Priložnosti za mlade v planinstvu«
- 3331-14-3112 »Vplivaj na svojo prihodnost«
- 3331-14-3113 »Opolnomočenje mladih«
- 3331-14-3114 »KREAKTOR-mladinski kreaktivni laboratorij«
- 3331-14-3115 »Da ne bo v družbi znanja znanje mrtvo«
- 3331-14-3116 »Iz lokalnega v nacionalno«
- 3331-14-3117 »Model razvoja kompetenc mladih«
- 3331-14-3118 »NVO inkubator«
- 3331-14-3119 »ADD - Dvig ravni aktivnega državljanstva«
- 3331-14-3120 »Mladi bi radi«

Javni razpis je sledil usmeritvam Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Predmet 
javnega razpisa je bilo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju 
namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in 
vsebinsko utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij: širjenje organizacijskih enot na lokalni 
ravni, vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje 
nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov 
posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje.

Financirani bodo projekti, ki jih bodo izvajale organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v 
mladinskem sektorju, mladinski sveti lokalnih skupnosti in Mladinski svet Slovenije.

Financirani bodo projekti, ki so vsebinsko namenjeni usposabljanju mladih posameznikov v 
mladinskem sektorju z ustvarjanjem novih delovnih mest in krepitvi: teritorialne organiziranosti 
organizacij v mladinskem sektorju, informiranja mladih, krepitvi politične participacije mladih in krepitvi 
mehanizmov posvetovanj mladih.

Z razpisom želi ministrstvo okrepiti zaposljivosti mladih v organizacijah v mladinskem sektorju z 
usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev ob hkratni okrepitvi organizacijskih 
mrež organizacij v mladinskem sektorju, ki delujejo na nacionalni ravni ali delujejo v tej smeri, 
vzpostavitvi lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, kjer je še ni, izvedbi projektov 
nekonvencionalne politične participacije mladih in vzpostavitvi mehanizma posvetovanj mladih tam, 
kjer ga še ni.

Podrobnejša predstavitev projektov:

Sklop A:
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1) »Spremljamo lokalno, usposabljamo regijsko, ukrepamo nacionalno« - Društvo SKAM -
Skupnost katoliške mladine

Namen projekta je mladim izven večjih univerzitetnih središč omogočiti razvoj državljanskih in 
socialnih kompetenc z nudenjem usposabljaj in podporo za razvoj lokalnih aktivnosti ali vključitev v že 
obstoječe lokalne programe. Razvoj mreže lokalnih enot obsega inovativen koncept spremljevalcev 
kot pospeševalcev razvoja lokalne enote; razvoj in izvedbo nivojskih modulov; razvoj in podpora 
lokalnim enotam z izmenjavo dobrih izkušenj in evalvacije na nacionalnem nivoju preko spletne 
podpore.
Pričakovani rezultati: 1525 udeležencev usposabljanj; 4 nove zaposlitve mladih oseb, 1 kratkoročno; 7 
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti; 15 novih lokalnih enot; 1 razvita spletna podpora; 
3 regijski dogodki.

2) »Vplivaj na svojo prihodnost« - Mlada Slovenija-podmladek NSi 
Preko dejavnosti organizacije in v okviru projekta bo mladim omogočena kvalitetna neformalna 
izobrazba, pridobitev delovnih izkušenj, učenje timskega dela, izkušenj s procesi demokratičnega 
odločanja, udejanjanje aktivnega državljanstva, medkulturno učenje in kvalitetnejši osebnostni razvoj. 
Projekt bo obogatil ponudbo usposabljanj in izobraževanj v organizaciji. Ponudil bo specifična znanja 
za doseganje specifičnih ciljev – dvig konvencionalne in nekonvencionalne politične participacije.
Pričakovani rezultati: 300 udeležencev usposabljanj; 2 novi zaposlitvi mladih oseb, 1 kratkoročno; 10 
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti; 20 pobud in posvetovanj; 20 vzpostavljenih 
odborov za mladino, ponovni zagon MSLS.

3) »Metode in tehnike nekonvencionalne participacije in strukturiranega dialoga«  - Mladi forum 
Socialnih demokratov

Organizacija na podlagi evalvacije delovanja zadnjih 20 let ugotavlja, da je kljub strukturiranemu 
delovanju sama organizacijska struktura postala tradicionalna in potrebuje nadgradnjo zaradi 
spremenjenih okoliščin delovanja mladinskih organizacij. Mladi forum SD načrtuje organizacijske 
spremembe lokalnega in regionalnega delovanja, ki bodo sledile načelom in ciljem »učne 
organizacije« in s tem trajnega neformalnega učenja, pri čemer bo v ospredju uvajanje 
nekonvencionalnih metod mladinskega dela.
Pričakovani rezultati: 60 udeležencev usposabljanj, 400 dolgoročno; 2 novi zaposlitvi mladih oseb, 1 
kratkoročno; 150 vključenih v posvetovanje mladih,  850 dolgoročno.

4) »Inoviraj lokalno – cehov model usposabljanja mladih družbenih inovatorjev v lokalnih okoljih« 
- Društvo mladinski ceh

Projekt ima namen s prenosom znanja o inoviranju in podjetništvu usposobiti 100 mladinskih delavcev 
in voditeljev, ki delujejo na lokalni ravni. Hkrati bo vzpostavil podporno okolje v obliki e-učilnice, gradiv, 
orodij in priročnikov ter delavnic, s pomočjo katerega bo dvignil nivo in kvaliteto mladinskega dela na 
lokalni ravni, vključno s tremi novimi krajevnimi enotami.
Pričakovani rezultati: 100 udeležencev usposabljanj; 3 nove zaposlitve mladih oseb, 1 kratkoročno; 10 
gradiv/vsebin v e-učilnici; 10 razvitih gradiv in orodij za lokalne enote; 3 nove lokalne enote; 65 
usposobljenih mladinskih voditeljev; 1 nov priročnik.

5) »POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO« - Mladinski svet Slovenije
Glede na to, da je soudeležba mladih in njihova nezainteresiranost za politično participacijo relativno 
šibka tar ob prepričanju, da je družba, v kateri mladi prispevajo k odločitvam, je Mladinski svet 
Slovenije pripravil projekt - interaktivni spletni portal. Portal bo promoviral participacijo mladih in hkrati 
omogočal posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal bo namenjen 
tudi izpostavljanju mladinskih tem in spremljanju priprave in izvajanju ukrepov za mlade.
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Pričakovani rezultati: 680 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 1 
delujoč/vzpostavljen univerzalni spletni portal za participacijo mladih; 20 organizacij/društev vključenih 
v projektne aktivnosti.

6) »Priložnosti za mlade v planinstvu« - Planinska zveza Slovenije
Mladinski del organizacije s projektom ponuja in odpira mladim možnost, da razvijejo podjetniški 
potencial, ki izvira iz planinske dejavnosti. Poleg teh, doslej neizkoriščenih priložnosti, projekt 
zagotavlja prenovljene programe usposabljanja med in po izteku projekta, kar bo rezultiralo v večjem 
številu mladinskih odsekov in širitvi dejavnosti ter vključevanju mladih z manj priložnostmi. Z udeležbo 
v učnih programih je s pridobitvijo ustreznih kompetenc mladinski planinski turizem lahko odlična 
poslovna in zaposlitvena priložnost za mlade.
Pričakovani rezultati: 40 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 10 vključenih 
mladih s posebnimi potrebami; 30 sodelujočih mladinskih delavcev.

7) »GLAVNI NA VASI« - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Organizacija na podlagi ugotovitve, da je spodbuda za razvoj socialnih in državljanskih kompetenc pri 
mladih in mladinskih voditeljih mogoča s preseganjem vsebinske in kadrovske podhranjenosti, bo 
zagotovila kakovostno podporo lokalnim enotam in njihovo širitev. Projekt bo zagotovil dolgoročno 
učno okolje za pridobivanje komunikacijskih, organizacijskih, medosebnih in drugih raznovrstnih 
kompetenc z vpeljavo novih vrst usposabljanj, hkrati pa prinaša konkretne, vidne učinke za 
organizacijo in lokalno okolje.
Pričakovani rezultati: 200 udeležencev usposabljanj; 2 novi zaposlitvi mladih oseb, 1 kratkoročno; 1 
razvito programsko orodje (Zaženi steg); 1 razvita spletna učilnica (E-kuhna); 40 novo vključenih 
mladih, 601 usposobljenih trenerjev na lokalni ravni; 50 lokalnih enot s strateškim načrtom.

8) »Novi rodovi mladih s kompetencami« - Zveza tabornikov Slovenije
Organizacija se usmerja na prvega od v razpisu opredeljenih ciljev, to je okrepitev teritorialne 
organizacijske mreže nacionalne mladinske organizacije in sicer na način, da sledi posameznim 
področjem in ciljem NPM in tako prispeva k razvoju kompetenc, ki so mladim koristni pri vključevanju v 
družbo. Nove skupine tabornikov bodo ustanovile čete, ki bodo delovale v okviru obstoječih društev ali  
organizirale delovanje samostojnega društva v krajih, kjer taka organiziranost še ni prisotna. S širitvijo 
dejavnosti in prenosom znanja ter odgovornosti na mlajše generacije bo projekt prispeval k 
trajnostnemu razvoju organizacije. 
Pričakovani rezultati: 150 udeležencev usposabljanj, 2 novi zaposlitvi mladih oseb, 150 vključenih 
prostovoljcev, 50 skupin/organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti-kompetence.

Sklop B: 

1) »BREZ IZGOVORA SLOVENIJA: IZ LOKALNEGA V NACIONALNO« - Brez izgovora 
Slovenija

Namen projekta je okrepiti kompetence in delovanje mladih na področju zdravega življenjskega sloga 
in trajnostnega razvoja in sicer preko usposabljanja veščin mladih in mladinskih voditeljev, 
vzpostavitve portala za člane organizacije in širitve njihovega delovanja na novo statistično regijo ter 
opolnomočenje aktivistov v delujočih lokalnih okoljih. Izboljšanje delovanja organizacije bo doprineslo 
k dvigu kakovosti na področjih zdravega življenjskega sloga mladih v kombinaciji s trajnostnim 
razvojem v mladinskem sektorju.¸
Pričakovani rezultati: 40 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 3
organizacije/društva vključena v projektne aktivnosti; 2 analizi stanja o potrebah v in izven 
organizacije, 1 nova regija Brez izgovora; 1 nov IKT-komunikacijski sistem za podporo komunikaciji 
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med deležniki v in izven organizacije; prisotnost v 5 novih regijah – dolgoročno; 130 novih članov –
dolgoročno.

2) »Infomobilnost mladih« - Zavod Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije –
Zavod MISSS 

Namen projekta, ki temelji na razvoju strokovnega znanja, osebnih in državljanskih kompetenc 
mladinskih delavcev za informiranje in svetovanje (osebno in spletno), se nanaša na področje 
mednarodne mobilnosti. Izsledki raziskav namreč kažejo, da je mednarodna mobilnost mladih v 
mladinskem delu in neformalnemu izobraževanju razširjena le pri omejenem številu mladih. Prav zato 
projekt namenja posebno pozornost mladim z manj priložnostmi, da pridobijo izkušnje, bistvene za 
krepitev njihovih kompetenc ter večjo zaposljivost.
Pričakovani rezultati: 5 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 2 
organizaciji/društvi vključeni v projektne aktivnosti; 2 razvita e-gradiva; 400 uporabnikov storitev 
projekta; 4 vzpostavljene info točke za mobilnost; 19 usposobljenih mladinskih delavcev.

3) »MLADINSKA VSTOPNA TOČKA« - MOBIN, ZAVOD ZA MOBILNOST IN INFORMIRANJE 
MLADIH

Projekt s sistematičnim in sodobnim pristopom povečuje mladim vstop v aktivno življenje, predvsem 
tistemu delu mladinske populacije, ki v začetku mladinskega obdobja sodi me t.i. neorganizirano 
mladino. Projekt vsebuje inovativni model mladinske vstopne točke, ki vključuje tako uporabo 
obstoječih orodij kot nove pristope k motiviranju mladih za sodelovanje v aktivnostih aktivnega 
državljanstva in socialnih veščin.
Pričakovani rezultati: 15 udeležencev usposabljanj; 2 novi zaposlitvi mladih oseb, 1 kratkoročno; 10 
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti; 1 razvit inovativen model Mladinska vstopna 
točka (MVT); 500 registriranih uporabnikov MVT, 14.500 dolgoročno; 5000 mladih ki se dolgoročno 
vključujejo v družbene aktivnosti s pomočjo tega projekta; 250 partnerjev v 5 letnem obdobju; 17.000 
uporabnikov evropske mladinske kartice – dolgoročno.

4) »MLADI ZA VELEJE-PREMIKAMO MEJE« - Mladinski svet Velenje
Poleg vzpostavitve lokalnega mladinskega portala kot podpornega orodja za informiranje in 
usmerjanje mladih, ki bo skrbel za usposabljanje kadrov v mladinskih organizacijah in krepil njihovo 
zaposljivost in ki bo vzpostavil mehanizem posvetovanj mladih; projekt vključuje izvedbo mobilne 
aplikacije, ki prvič pri nas uvaja tovrstno nekonvencionalno politično participacijo na lokalnem nivoju.
Pričakovani rezultati: 1980 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 19
organizaciji/društvi vključeni v projektne aktivnosti; 20 udeležencev nekonvencionalne politične 
participacije; 3 kratki filmi o politični participaciji; 20 usposobljenih mladinskih vodij; 1  pripravljena 
strategija lokalnega mladinskega informiranja; 1 vzpostavljena mobilna aplikacija in spletna stran za 
nekonvencionalno politično participacijo (Moje točke Veleja); 3980 udeležencev na projektnih 
aktivnostih prijavitelja - dolgoročno.

5) »Mladi bi radi« - Zavod Nefiks
Namen projekta je s celostnim pristopom h karierni orientaciji pri udeleženih mladih razviti in 
preizkusiti socialne in državljanske kompetence in jih umestiti v vseživljenjsko karierno orientacijo in 
sicer tako, da bo mladim odprt prostor za izražanje na »mlad« način. Organizacija bo za potrebe 
izvedbe projekta usposobila vodjo, ki bo svoje znanje o mladinskem delu nadgradil s strokovnim 
znanjem, dostopnim doma in v tujini. Vključeni mladi bodo po zaključku projekta vedeli kaj bo njihov 
poklic in kako lahko s svojim delovanjem vplivajo na lokalno okolje in skupnost ter si s tem ustvarjajo 
poklicne priložnosti.
Pričakovani rezultati: 74 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 10
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti; 3 razvita strokovna gradiva; 9 pobud 
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odločevalcem na lokalni ravni; 80 aktivnosti informiranja; 30 novih klubov Mladi bi radi po Sloveniji –
dolgoročno; 70 povečano število prostovoljcev – dolgoročno.

6) »Opolnomočenje mladih za soodločanje, soustvarjanje in sooblikovanje lokalne skupnosti« -
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna 
Magdalenske mreže Maribor

Da bi presegli stanje kot ga ugotavlja raziskava Mladina 2010 in 2013 v zvezi z kazalci, da se mladi v 
političnih in družbeno-političnih debatah neradi izpostavljajo in so odtujeni od procesov in razumevanja 
koncepta političnega, ima projekt namen prispevati k premišljanju, osmišljanju in zapolnitvi 
manjkajočih posvetovanj/deliberacij »od spodaj navzgor«. Projekt vključuje predvsem mlade, ki so 
nižje izobraženi, prihajajo iz depreviligiranih okolij in so iz različnih razlogi strukturno izključeni iz 
družbeno-političnega življenja.
Pričakovani rezultati: 12 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 10 
organizacij/društev vključeni v projektne aktivnosti; 900 izdanih in distribuiranih izvodov časopisa; 140 
uporabnikov stične točke; 17 usposobljenih regijskih izobraževalcev za ADD; 8 novih organizacij v 
regiji, ki izvajajo programe za povečanje državljanskih in socialnih kompetenc mladih – dolgoročno; 2 
vzpostavljeni posvetovalni skupini mladih po občinah.

7) »ADD – Dvig ravni aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih 
občinah« - Kulturno izobraževalno društvo PINA

Namen projekta je povečanje aktivne vključenosti in participacije mladih, ključni rezultat projekta pa je 
opolnomočenje mladih v regiji. V sklopu projekta bo, tako kot v ostalih primerih poleg zaposlitve ene 
mlade osebe, izvedeno in zagotovljeno usposabljanje/izobraževanje za več mladinskih, predvidoma 
20, organizacij in več sto udeležencev.
Pričakovani rezultati: 820 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 20
organizacij/društev vključeni v projektne aktivnosti; 10 vključenih strokovnih sodelavcev; 400 
uporabnikov storitev projekta; 50 usposobljenih mladinskih delavcev/mentorjev, dolgoročno 100 
usposobljenih mladih mentorjev.

8) »Model razvoja socialnih, družbenih in poslovnih kompetenc mladih, ki bistveno prispevajo k 
lažjemu vključevanju na trg delovne sile in posledično lažjemu zaposlovanju mladih« - Zavod 
Mepi – mednarodno priznanje za mlade

Projekt predstavlja kreiranje, vodenje in testiranje modela, ki vodi k večji zaposljivosti in hitrejšemu 
zaposlovanju mladih, pri čemer je ključno povezovanje obeh deležnikov in sicer skupino mladih in 
gospodarstva. Vzorčna pilotna skupina za konstruktivno komuniciranje je sestavljena iz predstavnikov 
mladih, ki so ob koncu svoje izobrazbene poti, mladih s končano izobrazbo brez zaposlitve in tistih 
mladih, ki so že našli zaposlitev. Uvodno stopnjo predstavljata dve raziskavi, ki vključujeta obe 
navedeni ciljni skupini.
Pričakovani rezultati: 25 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe (100 dolgoročno iz 
ciljne skupine mladih); 30 organizacij/društev vključeni v projektne aktivnosti; 185 vključenih podjetij –
dolgoročno; 2500 udeležencev v vseh aktivnostih upravičenca na leto - dolgoročno.

9) »KREAKTOR – mladinski kreaktivni laboratorij« - Mladinski center Dravinjske doline
V gospodarski krizi se mladi soočajo z visoko brezposelnostjo, povečano družbeno neaktivnostjo in 
prekernim delom. Model zadrug za zaposlovanje je za razliko od drugih poslovnih modelov tak 
zadružni model, ki v gospodarski krizi omogoča mladim kreirati nova delovna mesta. V mladinskih 
zadrugah si lahko mladi kreirajo svoje zaposlitve, ki so blizu njihovim vrednotam in jim omogočajo, da 
v podjetju, katerega so solastniki, demokratično soupravljajo.
Pričakovani rezultati: 100 udeležencev usposabljanj/akcij; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 9
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti; 1 ustanovljeno start-up podjetje; 12 število 
delavnic, usposabljanj, srečanj; 1 izdana publikacija; 1 vzpostavljena mreža med gospodarstvom, 
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javnim in nevladnim sektorjem na lokalnem nivoju; 9 novih zaposlitev v NVOjih – dolgoročno; 44
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti – dolgoročno; 5 ustanovljenih start-up podjetij –
dolgoročno; 1000 udeležencev izobraževanj - dolgoročno.

10) »Popotniško novinarstvo - inovativna oblika družbene participacije« - Socialna akademija –
zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo

Popotniško novinarstvo je metoda, ki temelji na predpostavki, da je z uporabo sodobnih IKT sredstev 
lahko vsak novinar med svojim »popotovanjem po svetu«. Osnova tega koncepta tvori državljansko 
novinarstvo (citizen journalism), ki prebija tradicionalne vloge novinarji – ciljne javnosti. Komunikacija v 
socialnih omrežjih postaja večsmerna, kar omogoča družbeno participacijo vsakogar. Popotniško 
novinarstvo je privlačna metoda dela za mlade, saj vključuje izziv »popotovanja«, ki ga mladi – kljub 
njegovi močni učni dimenziji – vidijo kot zanimivega.
Pričakovani rezultati: 536 udeležencev usposabljanj; 2 novi zaposlitvi mlade osebe; 1 novo zaposlen 
mladinski delavec – dolgoročno; 12 organizacij/društev vključeni v projektne aktivnosti; 6 delujočih 
skupin mladih; 8 razvitih in izvedenih modulov za dvig kompetenc preko metode popotniškega 
novinarstva; 185 vključenih podjetij – dolgoročno; 800 udeležencev aktivnosti projekta na letni ravni –
dolgoročno; 6 popotniških festivalov – dolgoročno; 45 izvedenih usposabljanj in delavnic na temo 
popotniškega novinarstva – dolgoročno; 7 vključenih organizacij – multiplikatorjev - dolgoročno.

11) »DA NE BO V DRUŽBI ZNANJA ZNANJE MRTVO – s pridobivanjem socialnih in 
državljanskih kompetenc in večje ustvarjalnosti do boljše zaposljivosti« - UMMI, zavod za 
izobraževanje Koper

Projekt pilotnega značaja je umeščen v lokalno okolje z doslej ne dovolj razvitim neformalnim učenjem 
za pridobivanje socialnih in državljanskih kompetenc, hkrati pa s priložnostjo za mobilnost mladih na 
nacionalnem nivoju, ponuja potencial vzorca dobre prakse in možnost prenosa v druga okolja. Način 
dela sledi modelu »piramidalnega« prenosa znanja, kompetenc in vrednot, ki v obliki raziskovalnih 
delavnic nadgrajujejo že osvojen izkušnje mladih.
Pričakovani rezultati: 550 udeležencev usposabljanj, 2000 dolgoročno; 1 nova zaposlitev mlade 
osebe; 2 organizaciji/društvi vključeni v projektne aktivnosti; 10 vključenih strokovnih sodelavcev; 400 
uporabnikov storitev projekta; 50 usposobljenih mladinskih delavcev/mentorjev, dolgoročno 100 
usposobljenih mladih mentorjev.

12) »NVO inkubator« - Zavod Voluntariat.
Dosega ključnega rezultata pomladitve kadra v mladinskih nevladnih organizacijah z mladimi, ki 
končujejo študij ali so tik pred tem je mogoča z opolnomočenjem in intenzivnim izobraževanjem do te 
mere, da bodo sposobni prevzemati odgovorne naloge v nevladnih organizacijah. Projekt NVO 
inkubator bo proizvedel 20 usposobljenih mladih, sposobnih samostojnega dela s celim spektrom 
funkcij.
Pričakovani rezultati: 20 udeležencev usposabljanj; 1 nova zaposlitev mlade osebe; 7
organizacij/društev vključenih v projektne aktivnosti; 6 trenerjev, ki načrtujejo in izvajajo izobraževanje; 
3 novi spletni portali; 8 dni intenzivnih seminarjev; 15 mladih, ki bodo nadaljevali sodelovanje z NVOji 
po končanem projektu; 5 novih zaposlitev v NVOjih – dolgoročno; 13 novih mladih sodelavcev v 
NVOjih – dolgoročno.

Operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacije se 
izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne 
prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: 
»Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.
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Vrednost in financiranje programa

1) Ocena stroškov

Načrtovani upravičeni stroški projektov, so ocenjeni na 790.271,64  EUR.

2) Predvideni viri financiranja

V spodnji tabeli so navedeni podatki o virih financiranja programa.

Vir financiranja Plan Plan SKUPAJ
2014 2015

Lastna sredstva 0,00 0,00 0,00

ESS – delež EU (85%)
476.000,00 195.730,90 671.730,90

ESS – slovenska udeležba (15%)
84.000,00 34.540,74 118.540,74

Skupaj
560.000,00 230.271,64 790.271,64

Drugi viri 0,00 0,00 0,00

Predviden znesek sofinanciranja operacije s strani Ministrstva za izobraževanja, znanosti in športa 
tako znaša 790.271,64  EUR.
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