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Cilji operacije: 

Cilj operacije je zagotovitev primernih materialnih pogojev za dolgoročno izvajanje dejavnosti za 

širitev ozaveščenosti in znanj s področij  spodbujanja podjetništva, inovativnosti, vseživljenjskega 

učenja, pridobivanje funkcionalnih znanj in krepitev medgeneracijskega povezovanja. 

 

Glavne aktivnosti: 

Aktivnosti v operaciji bosta razdeljeni v dve fazi. V prvi fazi bomo izvedli prenovo lastniških 

prostorov študentskega kluba z namenom zagotavljanja primernih materialnih pogojev za dolgoročno 

izvajanje operacij. Sem vključujemo tudi možnost brezplačnega najetja pisarne, koriščenja interneta 

in drugih tehnoloških pripomočkov za mlade podjetnike. V drugi fazi bomo izvedli cikel predavanj in 

delavnic, ki bo zasledoval tri cilje: spodbujanje podjetništva/inovativnosti; vseživljenjsko učenje in 

pridobivanje dodatnih znanj; medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje in krepitev zdravega 

aktivnega sloga. Za zasledovanje ciljev spodbujanje podjetništva bomo izvajali vsebine 

namenjene promociji podjetništva in izobraževanja za podjetništvo, pri čemer se bomo osredotočili na 

trajnostno podjetništvo, ki spodbuja konkurenčno in zeleno, krožno gospodarstvo. Za zasledovanje 

cilja vse življenjsko učenje in pridobitve dodatnih znanj se bomo osredotočili na organizacijo 

delavnic, ki bodo namenjena pridobivanja kompetenc in drugih zaposlitvenih spretnosti, 

pripravništvih in podobno. V sklopu medgeneracijskega povezovanja se bomo osredotočilo na 

sodelovanje med mladimi in starejšimi. Z vsebinami želimo zagotavljati občutek sprejetosti in 

varnosti starejših v kraju kjer živijo. V ta namen bomo organizirali računalniška opismenjevanja 

starejših odraslih, kjer bodo mladi na prostovoljski bazi starejše generacije navduševali nad uporabo 

računalnika in interneta. Prva faza aktivnosti se bo izvajala na območju Občine Ribnica. Dejavnosti v 

okviru druge faze se bodo v obliki gostovanj izvajali na območju Občine Ribnice, Občine Velike 

Lašče, Občine Sodražica in Občine Kočevje. Navedene dejavnosti želimo vključiti v stalen program 

kluba, saj so aktivnosti skladne s našo strategijo delovanja kluba v lokalnem okolju. 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

Rezultati operacije bodo izboljšani materialni pogoji delovanja društva s katerim želimo mladim, 

starejšim, brezposelnim in drugimi ranljivimi skupinami zagotoviti širitev znanj, spretnosti in veščin, 

ki bodo omogočili večjo inovativnost, občutek za svoje domače okolje in vključenost v družbi. 

Rezultati operacije bodo trajni, saj bomo vsebine pod novimi materialnimi pogoji v prihodnosti 



 

vsebinsko dodatno nadgrajevali v skladu z zaznano potrebo ciljne skupine v lokalnem okolju. 

 

Ciljne skupine: 

Za mlade, starejše in ostale ranljive skupine na pretežnem delu območja izvajanja operacije ne 

obstajajo podobni programi, ki bi delovali v neformalnem, civilnodružbenem okolju. Z aktivnostmi 

želimo postati nosilec javnega mnenja, ki bo pozitivno,  odprto in nestigmatizirano nagovarjalo 

mlade, starejše in ostale ranljive skupine. Prizadevali si bomo za gradnjo odprte družbe s občutkom 

za svoje okolje in s pozitivnim odnosom do sprejemanja ranljivih ciljnih skupin. 

 

Kazalniki: 

Izvajanje ukrepa za razvijanje partnerstev in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti 

bomo preverili s kazalnikom št. partnerstev med gostujočimi uspešnimi podjetniki in mladimi 

inovatorji, zagonskimi podjetji (nudenje platforme iskalcev mentorstva, finančnih sredstev za mlada 

podjetja), in s št. storitev za spodbujanje inovativnost (št. delavnic izobraževanja za podjetništvo, št. 

koriščenja prostorov za namene razvoja podjetništva). Izvajanje ukrepa za povečanje in izboljšanje 

kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja bomo preverili s kazalnikom št. delujočih 

programov vseživljenjskega učenja (s št. delavnic za pridobivanje kompetenc in drugih zaposlitvenih 

spretnosti). Izvajanje ukrepa za povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju 

medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga bomo preverili s 

kazalnikom št. storitev za medgeneracijsko sodelovanje (št. delavnic in akcijah z namenim 

sodelovanja med mladimi in starejšimi). 

 

 

 

 

 

 


