
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAZPIS ZA VODJE PROJEKTOV ZA DRUŽBENO SPREMEMBO V 

MLADINSKI ZVEZI BREZ IZGOVORA SLOVENIJA  
 

Upravni odbor Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija razpisuje več mest za vodje projektov za 

družbeno spremembo na področjih javnega zdravja in trajnostnega razvoja. Funkcija in naloge vodje 

so opisane v nadaljevanju. Brez izgovora bo z izbranimi kandidati sklenil pogodbo v trajanju enega 

leta in pol (18 mesecev) z možnostjo podaljšanja. 

 

Kandidati se lahko prijavijo za vodenje projektov na naslednjih področjih: 

1. Trajnostni razvoj 
a. Okolje 
b. Gospodarstvo in družba 

2. Javno zdravje: 
a. Duševno zdravje 
b. Tobak in konoplja 
c. Alkohol 
d. Prehrana in gibanje  

 

Rok za prijavo je 30. december 2016 do polnoči. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec za prijavo, 

življenjepis in motivacijsko pismo. Prijave pošljite podpisane in skenirane na hr@noexcuse.si. 

 

Na podlagi prejetih prijav bomo izbrali najprimernejše kandidate in vas o tem obvestili do 16. 

januarja 2016.  Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo vsak delovni dan med 10.00 in 

12.00 na 01 2009562 ali na email naslovu president@noexcuse.si.  

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

Oblika dela: Projektno in občasno delo z mladimi na izbranem področju 
 

Trajanje dela: Čas trajanja bi bil eno leto in pol s pričetkom februarja 2017 in koncem 
septembra 2018 z možnim podaljšanjem. Delo bo potekalo znotraj treh sezon 
– 2 spomladanski (februar – junij 2017 in februar-junij 2018) ter ena jesenska 
(september – december 2017). Vsako sezono je predvidenih približno 26-30 ur 
dela. 
 
Prvo srečanje z izbranimi izvajalci se lahko izvede že v januarju 2017. 

Plačilo: 300,20 eur bruto bruto za vsako sezono, skupaj vsaj 900,60 eur 

Vrsta delovnega 
razmerja/ pogodbe 

Avtorska ali podjemna pogodba, s.p. ali študentska napotnica 
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2. OBVEZNI POGOJI 

 možnost opravljanja dela tudi izven delovnega mesta/ pisarne – po potrebi na drugem delu 

Slovenije ali v tujini, 

 odlično poznavanje področja, za vodenje katerega se kandidat prijavlja, 

 odlično poznavanje mladinskega dela, mladinskega sektorja in problematike mladih, 

 preteklo delo v mladinskih ali študentskih organizacijah ali organizacijah za mlade, 

 starost do 30 let, izjema so lahko dolgoletne izkušnje v mladinskem in javnozdravstvenem 

sektorju, 

 strokovna izobrazba: minimalno 4-5-letna srednja šola (zaželeno visoka strokovna šola ali 

univerza). 

 

3. ZAHTEVANA KOMPETENTNOST IN POTREBNA ZNANJA 

 zmožnost in izkušnje z vodenjem skupine, 

 zmožnost planiranja in vrednotenja učnega procesa mladih, 

 zmožnost raziskovalnega dela; zbiranje, analiziranje in povzemanje raziskovalnega dela, 

 sorodnost mišljenja in vrednot kandidata s filozofijo Brez izgovora Slovenija, objavljeno tudi 

na www.noexcuse.si, 

 vozniški izpit B kategorije. 

 

4. OPIS DELA IN NALOG VODJE PROJEKTA ZA DRUŽBENO SPREMEMBO 

 

Osrednji del dela vodje je sestankovanje s svojo skupino, ki jo sestavlja do 15 mladih aktivistov, starih 

od 15 do 20 let. Namen vodenja projekta je poskrbeti, da se aktivisti naučijo osnov področja, h 

kateremu so se priključili ter osnov projektnega načrtovanja. To se doseže preko izvedbe pobude, ki 

jo izvedejo aktivisti skupine, vodja pa jo pomaga pripraviti in izvesti ter nudi vso podporo, tako 

vsebinsko kot tehnično. Pobuda, ki jo skupina izvede, naslavlja določeno problematiko na 

konkretnem področju skupine, gre za manjšo pobudo (kot npr. pobude projekta ZZM), katere cilj je 

projektno učenje mladih. 

 

Naloge vodje: 

 priprava in izvedba dveh 1-urnih izobraževanj na temo izbranega področja (predstavitev 
osnov področja potencialnim bodočim aktivistom projekta), 

 priprava in izvedba do 10 sestankov v celotnem obdobju (v dolžini treh ur) ali večih sestankov 
po dogovoru s skupino v skupnem trajanju do 30 ur, 

 mentoriranje pri pisanju internih prijavnic za razpisana sredstva z namenom izvedbe pobude, 

 mentoriranje in pomoč pri pripravi in izvedbi pobude, 

 priprava krajše vsebinske podlage za projekt ali pobudo za v pomoč aktivistom, 

 komunikacija s koordinatorjem Brez izgovora. 

http://www.noexcuse.si/
http://www.zdravjemladih.si/projekti

