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Model M 2015 Express 
Karierno usposabljanje in podjetništvo za mlade   

(Jesenska šola 2015 Express) 
Akronim: »Model M 2015 Express« 

Program usposabljanja in izobraževanja 

mladih brezposelnih oseb in študentov   

za podjetništvo, nevladništvo in inovativno iskanje zaposlitve 
 

URNIK 
Oktober 2015 

 
 

Partnerja:  

UNIVERZA V MARIBORU in INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (IRDO) 

 

Podporni partner projekta: Zavod RS za zaposlovanje – OS Maribor  

Sofinancer:  Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, ter inštitut IRDO in Univerza v 

Mariboru 

      Kontakt: 

 

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene 

odgovornosti 

Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor 

Telefon:  031 344 883, Faks 02 429 7104 

E-pošta: info@irdo.si, www.irdo.si 

   

Univerza v Mariboru  

Karierni center Univerze v Mariboru 

Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

T: +386 (2) 23 55 227  

E: matej.kosi@um.si,  

www.kc.um.si 

 

 

Zavod RS za zaposlovanje – OS Maribor 

Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor 

E-pošta: suzana.kotnik@ess.gov.si 

Tel.: +386 (2) 23 57 682  

http://www.ess.gov.si/  

 
Program pripravili: strokovni sodelavci inštituta IRDO in Univerze v Mariboru  

V Mariboru, 2.10. 2015  

mailto:info@irdo.si
http://www.irdo.si/
mailto:mateja.hanzurej@um.si
http://www.kc.um.si/
mailto:suzana.kotnik@ess.gov.si
http://www.ess.gov.si/
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IME PROGRAMA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA: 

  

Model M 2015 Express – Karierno usposabljanje in podjetništvo za mlade, Jesenska šola 2015 Express 

 

SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA: 

 

Izvajalca:  IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor 

www.irdo.si, info@irdo.si, 031 344 883 

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

 

Namen: pomagati mladim povečati zaposljivost in zaposlenost 

 

Opis: Gre za 1-mesečni program izobraževanja, namenjen brezposelnim mladim osebam med 24. in 30. letom v 

mestu Maribor z okolico. 

 

Cilji programa: 

 pomagati  največ 20 mladim povečati zaposljivost in zaposlenost, 

 posamezen slušatelj  bo prepoznal svoje sposobnosti in pridobil nove kompetence za podjetniško 

razmišljanje in delovanje oz. samozaposlitev ali hitrejšo zaposlitev pri delodajalcih, 

 predstavil bo pridobljena znanja v programu skozi delo na praktičnem primeru (poslovni načrt za lastno 

organizacijo ali karierni načrt za zaposlitev), 

 okrepil bo svoj socialni kapital za razvoj lastnih kariernih možnosti. 

 

Ciljne skupine: mladi od 24. do 30. leta – brezposelni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljnjem 

besedilu: ZRSZ) 6 mesecev,  in študenti 

 

Število vključenih posameznikov:   

 do 20 kandidatov (brezposelnih, študentov in ostalih zainteresiranih mladih, vključenih preko ZRSZ, UM ter 

IRDO). 

 ter približno 5 udeležencev 1. in 2. generacije projektov UM in IRDO, ki bodo sodelovali kot prostovoljci za 

izmenjavo izkušenj »mladi-mladim«. 

 

Pogoji za vpis v program: 

V izobraževalni program se lahko vpišejo: 

 osebe z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo, v starostni skupini 24.-30. let (brezposelni), z 6 mesecev 

prijave na ZRSZ, 

 ali študent/ka, ki je zaključil/a univerzitetni študijski proces ali je v zadnjem letniku le-tega in si želi najti 

zaposlitev oz. ustvariti svojo lastno organizacijo (profitno ali neprofitno), 

 izjemoma se lahko vključijo tudi drugi kandidati/tke, ki izkazujejo veliko željo za aktivno rešitev svoje 

situacije na področju iskanja/ustvarjanja zaposlitve. 

 

Vključene osebe bodo z inštitutom IRDO podpisale Izjavo o sodelovanju v programu. 

Število vpisnih mest je 20 za ta program. 

Če bo število prijavljenih kandidatov/‐tk presegalo število objavljenih prostih vpisnih mest, bomo pri izboru 

kandidatov/‐tk za vpis v program upoštevali prijavo hitrejšega. 

 

Izvajalci: Strokovnjaki in zunanji sodelavci inštituta IRDO ter Univerze v Mariboru 

 

Lokacija: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor in Inštitut IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 

Maribor 

 

Metode dela:  

 skupinska predavanja (vključitev do 20 udeležencev, IRDO+ UM) 

 individualne delavnice, srečanja, svetovanja (vključitev do 20 udeležencev,) 

 predstavitve dobrih praks 

 

Trajanje programa in kurikuluma: 1.10.2015 – 30.10.2015 

 



 
  

 

Model M 2015 Express –  

Jesenska šola: Program usposabljanja  

in izobraževanja 

 

3 
 

Namen programa: 

 Pridobiti nova znanja in spoznati pristope za povečevanje možnosti lastne zaposlitve. 

 Izdelava kariernega ali poslovnega načrta za vključenega kandidata, usposobljenost za samostojno delo 

ali iskanje zaposlitve. 

 Predstavitev kariernih in poslovnih načrtov kandidatov, pogled na možnosti razvoja, predstavitev 

rezultatov projekta (samozaposlitve ali iskanje zaposlitve)  in podelitev potrdil. 

 

Predvidena časovna obveznost vključenega posameznika v program:  

 Predvideno število ur programa po priloženem urniku: 21 ur + individualno svetovanje do 5 

ur/kandidata – odvisno od potreb kandidata, skupaj 26 ur na kandidata 

 

Slušatelji pridobijo naslednje splošne in predmetno specifične KOMPETENCE: 

 obvladovanje lastnega dela in časa, sposobnost delegiranja nalog in postavljanja ciljev, sposobnost 

odkrivanja in odzivanja na priložnosti, 

 organiziranje socialnih omrežij opor (IRDO člani) 

 osvojitev osnovnih konceptov o poslovni dejavnosti, nevladnih organizacijah, socialnem kapitalu, 

inovativnosti, družbeni odgovornosti, kreativnem razmišljanju itd., 

 poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih 

potreb), 

 poznavanje in uporaba organizacijskih in vodstvenih veščin, 

 poznavanje in uporaba ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne prakse, 

 poznavanje zakonodaje na področju podjetništva in podpornega okolja, 

 prepoznavanje potreb in interesov za delovanje profitne ali neprofitne organizacije, 

 priprava, vodenje in evalvacija projektov, 

 razumevanje procesov skupinske dinamike in sposobnost dela s skupinami, 

 razvijanje novega znanja in razumevanja posameznega področja, 

 reflektiranje in evalvacija obstoječe delovne prakse posameznika ter prepoznavanje neizkoriščenih 

možnosti za dvig njene kakovosti, 

 seznanitev s podjetniškimi mrežami in dobrimi praksami bolj ali manj uspešnih podjetnikov, 

 splošna predstava o pomenu podjetniške dejavnosti, 

 sposobnost analitičnega mišljenja in izražanja, pozitiven odnos do sprememb in zavzetost za stalno 

učenje, sposobnost uporabe funkcionalnega znanja in izkušenj, 

 sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo, 

 sposobnost organizirati prostovoljno delo v instituciji in/ali skupnosti, 

 sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega 

dela (izkustveno učenje, intervizija), 

 usposobitev za koordinacijo lastne podjetniške aktivnosti ali iskanje lastne karierne poti oz. zaposlitve, 

 vzpostavljanje partnerskega delovnega odnosa z mladimi in drugimi skupinami, 

 zmožnost raziskovanja in prenašanja raziskovalnih spoznanj v prakso. 

 

Študijska literatura: 

1. Prezentacije predavateljev v okviru programa. 

2. Študije primerov dobre prakse posameznih podjetnikov in drugih samostojnih delavcev v okviru 

programa. 

3. Drugo po dogovoru s predavatelji in slušatelji. 

 

Vsebine in cilji preverjanja ter ocenjevanja: 

Preverjali bomo uporabne timske in individualne naloge, kot so:  

 Analiza lastnih kompetenc, predstavitev svoje biografije. 

 Priprava projektnega osnutka oz. poslovnega načrta za lastno organizacijo (izmišljeno ali obstoječo). 

 Priprava lastnega kariernega načrta za zaposlitev. 

 

Končno preverjanje in ocenjevanje:  
1. V okviru programa bomo skozi svetovalno delo individualno ocenili delo slušateljev na podlagi njihovih 

kariernih nalog (poslovni načrt za lastno organizacijo ali karierni načrt za zaposlitev v drugih organizacijah 

(profitnih, neprofitnih)) in jim svetovali morebitne popravke;  

2. Vsi udeleženci, ki bodo uspešno opravili naloge, prejmejo potrdilo o vključitvi v program; 
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3. Najuspešnejši slušatelji prejmejo priznanje za posebne dosežke v okviru projekta Model-M, ki jih 

podelimo na zaključnem strokovnem posvetu novembra 2015;  

  

Oblikovanje skupin ABC: 

Glede na poklicno strukturo, interese in kompetence se po prvem tednu programa usposabljanja in izobraževanja 

udeležence razvrsti v tematske skupine za nadaljnje delo. 
 

Razdelitev udeležencev v 3 skupine po predvidoma 7-10 udeležencev: 

A. Skupina: ustanavljanje lastnega podjetja 

B. Skupina: ustanavljanje lastne neprofitne organizacije 

C. Skupina: iskanje zaposlitve pri delodajalcih 

 

Udeleženci prejmejo na srečanjih: 

 evidenčni list za ugotavljanje socialnih, kulturnih in izkustvenih kompetenc posameznika. 

 obrazec za pripravo poslovnega načrta (Skupina A in skupina B),  

 oz. obrazec za iskanje primerne zaposlitve in razgovore z potencialnimi delodajalci (Skupina C), 

 ppt predlogo za predstavitev lastne karierne ideje oz. načrta, 

 navodila za izpolnjevanje obveznosti za študij doma oz. pripravo prezentacij za naslednje dneve 

programa usposabljanja, 

 gradivo predavateljev glede na potrebe in program. 

 

Ob zaključnem posvetu pa še: 

 evalvacijski vprašalnik za program izobraževanja in usposabljanja, 

 potrdilo o udeležbi v programu, 

 najboljši v posamezni skupini (A, B, C) priznanje, 

 E-priročnik z gradivi predavateljev. 

 

Evalvacija rezultatov: 

 27.10. - 30.10.2015 Evalvacija vprašalnikov slušateljev in predlogi za izboljšave programa. 
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Model M 2015 Express – 

Karierno usposabljanje 

in podjetništvo za mlade, 

Jesenska šola 2015 Express 

 

POVZETEK PROGRAMA  

USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA 

 
Vsebina in urnik programa Model M 2015 Express v letu 2015:   

Predviden 

termin 
Vsebine študijskega programa: 

Število dni/ ur za 

udeleženca, opis 

8. 10.1015 ob  

10.00 uri 
Uvodno srečanje za izbor udeležencev v projektu: 

Univerza v Mariboru, Karierni center, Slomškov trg 15, 

Maribor 

1 ura 

MODULI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA  

1.,2.,3. modul 

(13. in 15. 10.) 

9.00 – 15.00 

 

1. JAZ in MOJI NAČRTI: »Odkrivanje lastnega poslanstva, 

sposobnosti in omejitev«-skupinska predavanja in diskusije, 

(1. naloga za udeležence: 1-min predstavitev) 

2 dni po 6 ur = 12 ur 

 

2. »Načrtovanje kariere ter spoznavanje poslovnega in 

zaposlitvenega okolja«- skupinska predavanja in diskusije 

(2. naloga za udeležence: 3-min predstavitev s ppt) 

3. »Iskanje priložnosti za delo«: 

Modul 3.1.: A. »Podjetniki« 

Modul 3.2.: B. » Neprofitniki« 

Modul 3.3.: C. »Iskalci zaposlitve« 

4. modul 

(UM  19. 10., 

IRDO 22. 10.) 

4. »Svetovanje (skupinsko in individualno)«: 

Modul 4.1.: A. »Podjetniki« - svetovanje 

Modul 4.2.: B. » Neprofitniki« - svetovanje 

Modul 4.3.: C. »Iskalci zaposlitve« - svetovanje 

(3. naloga za udeležence: Priprava kariernega in poslovnega 

načrta) 

4 ure v živo skupinskega 

svetovanja za kandidate 

 

+ do 5 ur svetovanja po 

mailu in/ali telefonu na 

kandidata 

5. in 6. modul 

(27.10.2015)  
5. »Predstavitev lastnega kariernega ali poslovnega načrta«  1 dan po 4 ure 

6. Zaključni posvet: Predstavitev opravljenega dela in 

podelitev potrdil za udeležbo v programu. 

 Skupaj 21ur skupinsko delo +5 ur individualno svetovanje = 26 ur na kandidata 
 

Opomba: Inštitut IRDO in UM si pridružujeta pravico, da spremenita ali preoblikujeta vsebinske podlage, predavateljsko zasedbo, prostor 
izvedenih predavanj in delavnic ter datum izvedbe zaradi nepredvidenih okoliščin. 
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VSEBINE POSAMEZNIH MODULOV IN PREDAVATELJI 
 

MODUL 1:  »Odkrivanje lastnega poslanstva, sposobnosti in omejitev«  

MODUL 2:  »Načrtovanje kariere ter spoznavanje poslovnega in zaposlitvenega okolja«   

MODUL 3:  Iskanje priložnosti za delo - skupinska predavanja in diskusije 

Lokacija: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

Skupaj: 2 dni po 6 ur = 12 ur 

 

1. dan: torek, 13. oktober 2015, 6 ur 

Ura Naziv predvidenega predavanja Predvideni izvajalec 

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev, kratka predstavitev projekta, 

organizatorjev in gradiv. Predstavitev izkušenj udeležencev 

Model M iz 1. in 2. generacije. Pozdrav predstavnice Mestne 

občine Maribor kot sofinancerja projekta. 

Matej Kosi (UM), Anita 

Hrast (IRDO), dr. Martina 

Rauter, predstavniki 

generacije Model M 2013 in 

2014 

09.00 – 9.30 »Predstavitev družbene odgovornosti in vloge mladih pri 

njenem razvoju«. 

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej 

(IRDO) 

09.30 – 09.45 Odmor za mreženje   

1. Modul: JAZ in MOJI NAČRTI: »Odkrivanje lastnega poslanstva, sposobnosti in omejitev«-

skupinska predavanja in diskusije, (1. naloga za udeležence: 1-min predstavitev) 

09.45 – 10.30 »Načrtovanje kariere (cilji, motivacija…)« asist. dr. Martina Horvat 

10.30 – 11.00 »Poslanstvo mladih v Sloveniji in usmeritve Urada RS za 

mladino«  

Mag. Peter Debeljak, 

direktor Urada RS za 

mladino 

10.00 – 11.30 Predstavitev vprašalnika »Jaz in moji načrti«.  

Navodila za 1. nalogo.  

Predstavitve 1. naloge (udeleženci).  

Navodila za 2. nalogo.  

Anita Hrast 

11.30 – 12.15 » Načini iskanja zaposlitve (vključeno tudi mreženje)« Matej Kosi 

12.15 – 12.30 Odmor za mreženje  

2. Modul: »Načrtovanje kariere ter spoznavanje poslovnega in zaposlitvenega okolja«- skupinska 

predavanja in diskusije (2. naloga za udeležence: 3-min predstavitev s ppt) 

12.30 – 13.15 »Socialna omrežja in moja podoba na spletu« Rebeka Fakin 

13.15 – 14.00 »Karierni portfolio« Mateja Hanžurej 

14.00 – 14.30  »Kako ustanoviti lastno podjetje in kdo mi pri tem lahko 

pomaga?« predstavitev podjetniške zgodbe 

Vinko Kurent, mag. 

 

 

2. dan: četrtek, 15. oktober 2015, 6 ur 

Ura Naziv predvidenega predavanja Predvideni izvajalec 

09.00 – 09.45  »Finančno poslovanje podjetja, NVO in kaj moram vedeti 

kot delavec o financah« 

Tatjana in Simon Gruber 

09.45 – 11.00 Predstavitve 2. naloge  Udeleženci in Anita Hrast 

11.00 – 11.15 Odmor za mreženje  

11.15 – 12.00 Primeri dobre prakse: Hotel Betnava, 5start d.o.o., Prohit 

d.o.o. 

Aneseja Tumpej, Igor 

Stražišnik 

 

 

MODUL 3: »Iskanje priložnosti za delo – VZPOREDNE DELAVNICE IN PREDAVANJA 

 

Modul 3 je sestavljen iz treh skupin: 

Modul 3.1.: A. »Podjetniki« 

Modul 3.2.: B. »Neprofitniki« 
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Modul 3.3.: C. »Iskalci zaposlitve« 

 

Udeleženci se bodo glede na lastno željo vključili v eno izmed 3 možnih skupin in program nadaljevali tam. V 

primeru, da bo udeležencev skupin A in B manj, bomo skupini združili v skupna predavanja, delavnice.  

 

 

MODUL 3:  «: »Podjetniki« in  »Nevladniki« 

12.15 – 13.00 Vodenje sestankov in komuniciranje z javnostmi (skupina 

A in B) 

Anita Hrast 

13.00 – 15.00 »Poslovno načrtovanje podjetja, predstavitev idej in poteka 

priprave načrta – vaje z udeleženci (skupina A in B) 

Navodila za 3. nalogo. 

Anita Hrast 

 

MODUL 3:  »Iskalci zaposlitve« 

12.15 – 14.00 Karierno načrtovanje. Mateja Hanžurej, Rebeka 

Fakin 

14.00 – 15.00 Karierno načrtovanje - vaje z udeleženci. 

Navodila za 3. nalogo. 

Matej Kosi, Martina Horvat 

 

 

MODUL 4:  Svetovanje (skupinsko in individualno) in medgeneracijsko sodelovanje – mreženje  

Lokacija: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

 

Skupaj za vsako skupino: 1 dan po 1,5 ur/skupino + 1 ura individualnega svetovanja/kandidata v živo + do 5 ur 

individualnega svetovanja/kandidata po el. pošti  = 7,5 ur svetovanja /kandidata 

 

 

 

Ponedeljek, 19. oktober 2015, 4 ure + do 5 ur/posameznika 

Skupina C:  Iskalci zaposlitve - svetovanje 

Lokacija: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

 

Ura Naziv predvidenega predavanja Predvideni izvajalec 

9.00 – 13.00 Skupinsko in individualno svetovanje, predstavitve kariernih 

načrtov in popravki za skupino C 

Matej Kosi, Martina Horvat, 

Rebeka Fakin, Mateja 

Hanžurej 

 

Za vsakega udeleženca je predvideno še ena ura individualnega svetovanja v živo in do 5 ur individualnega 

svetovanja po el. pošti, ki ga uskladi z izvajalcem in se mora zaključiti do 27. oktobra 2015. Individualno 

svetovanje za skupino C bo potekalo v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. V okviru 

programa usposabljanja so možni dodatni obiski primerov dobre prakse, poslovnih in družabnih dogodkov v 

smislu mreženja, povezovanja, sodelovanja za povečanje uspešnosti udeležencev projekta Model M 2015 

Express. 

 

 

Četrtek, 22. oktober 2015, 4 ure + do 5 ur/posameznika 

Skupini A in B:  Podjetniki in nevladniki - svetovanje 

Lokacija: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

 

Ura Naziv predvidenega predavanja Predvideni izvajalec 

9.00 – 13.00 Skupinsko in individualno svetovanje, predstavitve 

poslovnih načrtov in popravki za skupini A in B 

Anita Hrast 

 

Za vsakega udeleženca je predvideno še 1 uro individualnega svetovanja v živo in do 5 ur individualnega 

svetovanja po el. pošti, ki ga uskladi z izvajalcem in se mora zaključiti do 27. oktobra 2015. Individualno 

svetovanje za skupini A in B bo potekalo v prostorih Inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. 
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Modul 5 in 6:  "Predstavitev lastnega kariernega ali poslovnega načrta" in zaključna konferenca  

(27. oktober 2015), 4 ure 

Lokacija: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor  

Termin: torek, 27.10.2015 

Skupaj: 1 dan po 4 ure 

 

Podelitev potrdil o udeležbi v programu, podelitev priznanj za najboljši karierni in poslovni načrt (nevladniki in 

podjetniki). Predstavitev rezultatov projekta, druženje. 

 

Ura Naziv predavanja Predvideni izvajalec 

9.00 –9.30 Uvodni pozdrav organizatorjev in sofinancerja 

projekta 

Inštitut IRDO, Univerza v 

Mariboru, Zavod RS za 

zaposlovanje, Mestna občina 

Maribor 

9.30 – 10.15 Predstavitev kariernih načrtov  - skupina C Udeleženci – skupina C 

10.15 – 11.00 Predstavitev poslovnih načrtov (nevladniki)  - skupina B Udeleženci – skupina B 
11.00 – 11.30 Odmor za mreženje  

11.30 - 12.15 Predstavitev poslovnih načrtov (podjetniki) – skupina A Udeleženci – skupina A 

12.15-13.00 Podelitev potrdil o sodelovanju v programu 

udeležencem, potrditev posebnih priznanj in 

zaključek srečanja 

Inštitut IRDO, Univerza v 

Mariboru 

 

 

 


