
                          
 

  »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«. 

         Ajdovščina, november 2010 
Spoštovani, 

 

Mladinski svet Ajdovščina je s 16 konzorcijskimi partnerji - mladinskimi organizacijami, šolami in 

drugimi organizacijami ustanovil konzorcij, ki se v štiriletnem projektu posveča krepitvi lokalnih 

mladinskih politik –  tako mladinskih organizacij kot stebra teh politik na lokalnem nivoju, kot tudi 

področnih mladinskih politik. 

 

V okviru projekta Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih 

politik« bo Mladinski svet Ajdovščina pripravil knjižico Transverzala mladinskih organizacij, ki 

bo predstavljala učinkovit pripomoček mladim in mladinskim voditeljem pri izboljšanju delovanja svoje 

mladinske organizacije in ustanavljanju novih. 

 

Transverzala mladinskih organizacij bo namenjena predstavitvi dobrih praks mladinskih 

struktur v Sloveniji: mladinskih organizacij, mladinskih centrov, mladinskih svetov, 

študentskih klubov idr. Knjižica bo po vzoru planinske transverzale vključevala primere dobrih 

praks mladinskih organizacij na območju celotne Sloveniji in obiskovalce kraja spodbujala, da obiščejo 

organizacijo, ki v posameznem kraju predstavlja primer dobre prakse.  

 

Vabim vas, da se tudi vaša organizacija predstavi kot primer dobre prakse v knjižici. Glede 

na prijavljene organizacije bomo izvedli izbor, s katerim bomo poskrbeli za regijsko razpršenost 

primerov dobrih praks in dosegli predstavitev res najboljših primerov slovenskih mladinskih struktur. 

Izbrane organizacije bodo objavljene v tiskani in elektronski knjižici. Izmed vseh prijavljenih 

organizacij bomo iz vsake občine izbrali do največ 3 primere dobrih praks.  

Verjamemo, da bo vključitev v transverzalo »dobrih praks« vaši organizaciji prinesla večji ugled tudi 

na nacionalnem nivoju.  

 

Obisk organizacij, objavljenih v Transverzali mladinskih organizacij, bomo spodbujali z zbiranjem žigov 

posameznih mladinskih organizacij in nagrajevanjem tistih mladih, ki bodo do konca projekta Mladi 

odpiramo prostor (nekje do aprila 2012) zbrali vse žige mladinskih organizacij, objavljenih v knjižici.  

 

Želimo si, da bi Transverzala mladinskih organizacij zajela vse mladinske organizacije, ki 

predstavljajo zgled mladinskemu sektorju v Sloveniji. Če menite, da spada med te tudi vaša 

organizacija, vas vabim, da izpolnite priloženi vprašalnik.   

 



  »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«. 

Izpolnjen vprašalnik pošljite do 15. 12. 2010 na naslov Mladinskega sveta Ajdovščina, Vipavska cesta 

11, 5270 Ajdovščina s pripisom Transverzala mladinskih organizacij ali na e-naslov 

rozana.muzica@msa.si.  

 

Strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov mladinskih svetov, mladinskih centrov in mladinskih 

organizacij bo izbrala primere dobrih praks glede na izpolnjen vprašalnik (glavni del – opis dobre 

prakse). Vse prijavljene organizacije bodo o izbiri obveščene do 31. 1. 2011. 

 

Dodatne informacije so na voljo na zgornjem elektronskem naslovu ali telefonski številki 040 475 677 

(Rozana Mužica). 

 

 

Želim vam, da bi delo vaše mladinske organizacije odmevalo širom po Sloveniji! 

 

 

 

 Rozana Mužica, Mladinski svet Ajdovščina 

vodja projekta Mladi odpiramo prostor

 


