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E-RAZGLEDNICE O PROJEKTU Model M Slovenija 
 
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.   
 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in 
regijskimi partnerji v sedmih regijah po Sloveniji usposabljal mlade brezposelne za podjetništvo, 
nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve v okviru projekta Model M Slovenija. 
 
V okviru projekta je nastalo tudi 14 e-razglednic, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju: 
 
Zap
. št. 

E-razglednica - 
naziv 

Trajan
je v 
min 

Vsebina – o čem govori oseba 

1 Model M 
Slovenija – ANG  

5:15 O projektu Model M Slovenija v angleškem jeziku, predstavitev izkušenj 
predavateljev, udeležencev, organizatorjev s projektom. Govorijo: mag. Anita Hrast, 
Nataša Čebulj, Klemen Krušec, Tanja Mikloša, Luka Žunec. 

2 Model M 
Slovenija  

6:01 O projektu Model M Slovenija, predstavitev izkušenj predavateljev, udeležencev, 
organizatorjev s projektom. Govorijo: mag. Anita Hrast, dr. Martina Rauter, Marija 
Gale, mag., Matjaž Štamulak, Daniela Žagar, Katarina Parovel, Tina Jelovčan, Vesna 
Čuk. 

3 Tjaša Jenko 0:58 Kako se je prijavila v projekt in dobila še širši pogled na stvari, kaj se vse lahko naučiš 
od drugih… 

4 Tina Jelovčan 1:51 Na začetku ji je manjkal pogum, spodbuja projekta Model M Slovenija ji je pomagala 
hitreje do samozaposlitve, če ne drugega, najdeš samega sebe 

5 Maja Junc 0:28 Kaj se je naučila v okviru projekta Model M Slovenija in sporočilo delodajalcem 

6 Luka Žunec 1:07 Poziv mladim za aktiven pristop pri iskanju zaposlitve in kreiranju lastne poslovne poti 

7 Klemen Krušec 1:06 Pred vstopom v projekt se mu je zdelo, d aje bil izgubljen fant, spoznal izobraževanje 
na neformalen način, preko izkušenj, sporočilo: ne smemo obupat, vse se da. 

8 Jan Dolar 1:24 Kaj mora on am narediti, katera dela so primerna, kako bo šel na lastno poslovno pot 

9 Dominik Žaberl 1:23 Kako je spoznal samega sebe, pohvala projektu, bi potrebovali tak faks s takšnimi 
predavatelji…. 

10 Matjaž Štamulak 3:15 Sporočilo predavatelja v programu usposabljanja Model M Slovenija, kako si 
zagotoviti ekonomsko neodvisnost, nasveti za finančno pismenost, uspeh 

11 Dr. Martina 
Rauter 

0:55 Kako je spremljala razvoj projekta Model M Slovenija, kaj pridobi s tem projektom 
mlad človek 

12 Katarina Parovel 0:56 Kako se poje slona – postopoma, kako priti do novega poklica, samozaposlitve 

13 Jakob Ercegović 1:47 Kako se je vključil v projekt Model M Slovenija, kakšna je njegova študijska pot, ocena 
in problem študija danes 

14 Mag. Anita Hrast 1:04 Kaj ji pomeni projekt Model M Slovenija, kako si naj človek sam pomaga v življenju, 
želja, da bi projekt živel v regijah še naprej, tudi brez IRDO inštituta 

 
Posneto aprila 2018 za potrebe projekta Model M Slovenija.  
Produkcija: Inštitut IRDO in Factumevent, Mitja Špes, s.p. 
Več: www.model-m.si 
 
V Celju, Ljubljani, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu, Kranju in Novi Gorici se je projekta od leta 
2016 do leta 2018 udeležilo skupaj 118 oseb, od tega jih je 50 do konca maja 2018 že dobilo 
zaposlitev, nekateri so se zaposlili še pred iztekom programa usposabljanja. Na vsakem 
regionalnem (in brezplačnem) usposabljanju se mladi povežejo s podjetniki, nevladniki in 

http://www.model-m.si/
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dosedanjimi udeleženci projekta ter tako hitreje pridejo do zaposlitve. Ogledajo si dobre prakse 
regionalnih podjetij in nevladnih organizacij,  se pogovarjajo z delodajalci ter spoznavajo življenjske 
in poslovne zgodbe regionalnih in drugih podjetnikov, nevladnikov.  
 
Dodatne informacije:  

 IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.irdo.si 

 mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, e-pošta: anita.hrast@irdo.si 

 Naslov za prijave kandidatov: info@irdo.si 

 Več: www.model-m.si FB: https://www.facebook.com/modelmslovenija/  
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