
“Povezujemo mlade in ideje, ki ustvarjajo spremembe”



Spodbujamo pozitivne vrednote v mladih, da najdejo najboljše v sebi, 
uresničijo svoje ideje, sanje in projekte, 
aktivno delujejo v družbi in pozitivno prispevajo k okolju v katerem živijo.

CENTER PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI MLADIH



▸ Omogočiti mladim svetovanje in podporo pri realizaciji 
                       lastnih podjetnih idej. 

▸Promovirati, spodbujati in podpirati podjetnost mladih.

▸Informirati o možnostih in pogojih samozaposlovanja.

▸Promovirati pozitivno podobo podjetnika in podjetništva.

▸Zagotoviti opremo, prostore in druge vire za razvijanje 
podjetnih idej mladih.



 OSEBNI IN KARIERNI COACHING

SVETOVANJE IN PODPORA PRI REALIZACIJI LASTNIH 
   PODJETNIH IDEJ. 

INFORMIRANJE O MOŽNOSTIH IN POGOJIH SAMOZAPOSLOVANJA. 

 PODJETNIŠKI KROŽKI NA OŠ

 ŠTUDIJSKI KROŽEK  - osebnostni in karierni razvoj

 OKROGLE MIZE IN SREČANJA S PODJETNIKI

 SPOZNAVANJE LOKALNEGA PODJETNIŠTVA IN OBRTNIŠTVA

 NATEČAJ NAJ PODJETNIŠKA IDEJA oz. POSLOVNI NAČRT



PODROČJE AKTIVNOSTI

1. Informiranje in 
svetovanje 

     

• Mladinska informacijska pisarna
• Osebno in karierno svetovanje (coaching)
• Info točke po KS in OŠ
• www.mladi-sentjur.si 
• Priprava dveh oseb za svetovanje 
   mladim (vrstniško mentorstvo)

2. Raziskovalno delo •Javni razpis »Mladi za razvoj občin  
  Šentjur in Dobje«
• Raziskovalni projekt 1: Raziskovanje in izdelava 
   strategij in modelov delovanja ustvarjalnih in uspešnih  
   ljudi. 
•Raziskovalni projekt 2: Raziskovanje uspešnih 
  načinov učenja od naravoslovja do družboslovja in 
  priprava mini priročnika za vrstnike. 

3. Inovativnost in 
    podjetnost mladih

• Omrežen.si & Omrežena.si (socialni kapital)
• Podjetniški krožki - spodbujanje  
  podjetnega načina razmišljanja v OŠ 

http://www.mladi-sentjur.si/


PODROČJE AKTIVNOSTI

     
• Natečaj za naj podjetno idejo in 
  podjetniški načrt.
• Okrogle mize z ambicioznimi, 
  ustvarjalnimi in inovativnimi gosti, ki 
  so uspeli v življenju.
•Mesečna srečanja (mladi v okviru 
  skupine zastavijo osebnostni ali 
  karierni cilj, na katerem realizaciji 
  delajo skozi leto, ob podpori mentorja 
  in vrstnikov).

4. Aktivno državljanstvo • Delo z mladinskimi promotorji  ter 
  delovanje mreže mladinskih promotorjev.
• Jesenski otroško mladinski projekt 
   Kalobje
• Mladinski projekt Loka



PODROČJE AKTIVNOSTI

5. Prostovoljstvo •Naj prostovoljec/ka občine Šentjur
• Inštruiranje
• Prostovoljne akcije skozi celo leto

6. Kultura in umetnost • Bralni kotiček
• Avtorski večeri
• Karaoke
• Večer avtorske glasbe
• Literarne delavnice
• Ustvarjalne delavnice 

7. Preventiva • Dogodki na teme prva pomoč, spolnost, 
   zaščita, bolezni, cepljenje
• Usposabljanje mladih za izvajanje delavnic 
   »To sem jaz« - krepitev samopodobe
• Izvajanje delavnic “To sem jaz” po OŠ in 
   MCŠ



PODROČJE AKTIVNOSTI

8. Šport in rekreacija • Izleti, pohodi, traking, nogometni turnirji; 
   preživetje v naravi
• hip hop; sodobni ples

9. Izobraževanja in 
usposabljanja

• Kaligrafija in kitajske pismenke
• Mešanje koktajlov
• Jezikovni tečaji
• Računalništvo
• Kako ustvariti lastno modno kreacijo
• Self – management delavnica za  
   promotorje

10. Multimedija • Snemanje kratkih filmov
• Fotografija

11. Mednarodno 
     sodelovanje

• Gostovanje 
• organizacija izmenjave
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