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Povzetek 
 
Model M Slovenija je projekt, ki zajema vso Slovenijo. Je zelo kompleksna, a hkrati tudi zelo 
lepa in pozitivna zgodba. Zgodba o uspehu. Projekt bo trajal do septembra 2018 in bo potekal 
v sedmih slovenskih regijah. Zajemal je že Celje, Ljubljano in Mursko Soboto. Potekal pa bo 
še v Kopru, na Bledu, v Novem mestu in v Slovenj Gradcu. Projekt sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Urad RS za mladino. Z njim pa želimo za večjo zaposljivost in zaposlenost 
usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah v obdobju 
od 1. 8. 2016 do 15. 9. 2017.  
 
Ključne besede: Model M, Slovenija, Republika Slovenija, statistične regije, projekt, mladi, 
brezposelni 
 
 
 

Model M Slovenia – from training  
to employment in 2016 and 2017 

 
Abstract 
 
Project Model M Slovenia is a national project and it covers all country. It is a very complex, 
but a very positive story. The project will last until September 2018 and will take place in 
seven Slovenian regions. It has already covered Celje, Ljubljana and Murska Sobota. It will 
continue in Koper, Bled, Novo mesto and Slovenj Gradec. The Project is co-financed by the 
European Union from the European Social Fund and the Republic of Slovenia - the Ministry 
of Education, Science and Sport, the Office of the Republic of Slovenia for Youth. With this 
project, we want to train for higher employability at least 140 youngsters and employ at least 
32 young people in seven statistical regions. 
 
Key words: Model M, Slovenia, Republic of Slovenia, statistical regions, project, youth, 
unemployed 
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1 Uvod 
 
Projekt Model M Slovenija je zgodba o uspehu. Zgodba, ki naši skupnosti prinaša nove 
vrednote. Zadev, ki se pri tem projektu zgodijo, ne moremo ubesediti na listu papirja. Ker to 
ni »le neka« delavnica, v katero prideš, se podpišeš na listo prisotnosti in gledaš na uro, da 
boš lahko šel domov. To je mnogo več. Sklepajo se prijateljstva, ponudijo se poslovne 
priložnosti, rojevajo se ideje, ki v nekaterih primerih prerastejo tudi v poslovni model. In če 
boste imeli možnost, da se projekta udeležite, pa boste morda v dvomih, potem vedite, da s 
projektom ne morete ničesar izgubiti. Pridobite pa lahko ogromno. 
 
Namen projekta je, da mladim z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno 
participacijo omogočimo, da ustvarijo svoje modele uspeha. S pomočjo praktičnih nasvetov 
strokovnjakov in podjetnikov so sodelujoči oblikovali lasten karierni načrt in ga skozi 
mreženje s podjetniki in promocijo pogosto tudi uresničili.  
 
 
2 Namen projekta 
 
Model M Slovenija pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev 
ali ustvariš svojo lastno. S projektom želimo od 1. 8. 2016 do 15. 9. 2018 povečati 
zaposljivost in zaposlenost vsaj 140 mladih oseb. Vsaj 32 mladim (v starosti 15-29 let) v teh 
sedmih regijah želimo omogočiti zaposlitve pri drugih delodajalcih ali samozaposlitve mladih, 
vključenih v projekt. Od tega želimo ob zaključku projekta ohraniti še najmanj 24 zaposlitev, 
kar znaša 75 % ( od tega 7 v vzhodni in 17 v zahodni regiji). 
 
S projektom želimo prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih 
(inovativno iskanje zaposlitve, ustvarjanje lastne zaposlitve preko lastne pravne osebe) s 
pomočjo podjetniških mrež, regijskih gospodarskih zbornic in kariernih centrov pri univerzah 
v posameznih regijah ter s pomočjo mladinskega dela in sodelovanja z nevladnimi 
organizacijami.  
 
Prav tako želimo usposobiti regijske organizacije v mladinskem sektorju za lotevanje in 
reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence 
mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial, tudi s 
pomočjo programa Train the trainer zanje.  
 
 
3 Skupnost Model M Slovenija 
 
V okviru projekta se ustvarja skupnost Model M Slovenija, kjer se mladi povezujejo s 
podjetniki, nevladnimi organizacijami, regijskimi podpornimi ustanovami ter drugimi in 
razvijajo lastne karierne in poslovne načrte.  V projekt so vključene tudi druge ključne 
organizacije in sicer: 
 

• Zavod RS za zaposlovanje in njihove območne službe v izbranih regijah – nabor 
mladih, ki so primerni za vključitev v projekt, podpis pogodb o sodelovanju z mladimi 
in zavodom, zavodovo spremljanje našega dela, predstavitev pobud ZRSZ za mlade in 
delodajalce, promocija projekta; 

• Mladinske organizacije in karierni centri posameznih univerz; 
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• Gospodarske zbornice v posamezni regiji, podjetniška in nevladniška združenja – 
najem prostora, nabor in organizacija sodelovanja s predavatelji iz prakse, podjetniki, 
strokovnjaki, promocija in diseminacija projekta, pomoč pri iskanju primernih 
delodajalcev za zaposlitev mladih, organizacija hitrih poslovnih sestankov; 

• Člani inštituta IRDO – kolektivni člani (pravne osebe, 60 članov) – kot potencialni 
zaposlovalci in predavatelji iz prakse, ter fizične osebe kot potencialni predavatelji iz 
prakse; 

• URSM – preko portala mlad.si (promocija projekta); 
• Mediji (npr. Delo, Dnevnik, radio) v posamezni regiji. 

 
 
3 Model M Slovenija – sodelovanje z lokalno skupnostjo v regiji za izvedbo 
usposabljanja 
 
Projekt se je pilotno sicer že izvajal med leti 2013-2016, v podravski regiji, natančneje v 
Mariboru. Takrat se je izkazalo, da so rezultati odlični. Zaposlilo se je v povprečju med 50 do 
70 odstotkov vseh udeležencev, stike z njimi ohranjamo še danes. Leta 2016 pa se je razširil 
še na nacionalno raven oziroma v sedem slovenskih regij. 
 
V vsaki regiji sodelujemo tudi z regijskim partnerjem, ki si ga poiščemo sami ali pa na 
priporočilo zavoda. Doslej smo program izpeljali v treh regijah, jeseni 2017 nadaljujemo s 
četrto v Kopru. V Celju je bil naš regijski partner Inkubator savinjske regije, v Ljubljani Javni 
zavod Cene Štupar - CILJ, v Murski Soboti pa Aurora Coworking center. V vsaki regiji 
imamo tudi svojega moderatorja, s katerim podpišemo pogodbo o sodelovanju ter izjavo o 
zaupnosti podatkov. Prvih nekaj dni moderatorju podajava navodila, kako naj vodi program, 
Primož Ademovič, strokovni sodelavec, in mag. Anita Hrast, vodja projekta in direktorica 
inštituta IRDO. Ko se moderator malo »vpelje«, pa moderira v celoti sam. Preden se z 
določenim partnerjem dogovorimo za sodelovanje, preverimo tudi lokacijo (velikost, tehnično 
opremo), saj za nemoteno delo potrebujemo prostor za 20-30 udeležencev, računalnik, 
projektor, sanitarije. Predvsem potrebujemo prostor, kjer se da delati in se hkrati počutiti 
sproščeno in domače.  
 
Še pred začetkom projekta v prvi regiji (v našem primeru v savinjski regiji v Celju) je bilo 
potrebno organizirati novinarsko konferenco, na kateri smo javnosti sporočili, kaj je sploh 
namen tega projekta. Nato smo se morali povezati z zavodom (v vsaki regiji posebej, seveda), 
da ljudem, ki ustrezajo naši starostni skupini, pošlje obvestilo, da se bo na njihovem območju 
nekaj dogajalo. Naslednji korak je predstavitveni sestanek, ki je na sporedu kakšen teden po 
tem, ko zavod potencialnim kandidatom pošlje obvestilo. Ob tem se iskreno zahvaljujemo 
Zavodu RS za zaposlovanje za sodelovanje pri tem projektu. 
 
Nekaj dni pred predstavitvenim srečanjem s potencialnimi kandidati za vključitev v program 
moramo oblikovati še sporočilo za medije, ki ga objavimo na več portalih ter pošljemo k 
članom inštituta IRDO in drugim zainteresiranim. 
 
Na predstavitvenem srečanju (vodita ga direktorica IRDO Inštituta, mag. Anita Hrast in 
strokovni sodelavec, Primož Ademovič) predstavimo sam projekt mladim do 29. let in jim ga 
poskušamo čim bolj približati. Tisti, ki se odločijo, da se bodo projekta udeležili, morajo 
izpolniti našo prijavnico. Nato podpišejo tudi pogodbe z zavodom, saj so upravičeni do 
povračila potnih stroškov, ker program traja več kot 100 ur na udeleženca. Po informativnem 
oziroma predstavitvenem sestanku se pripravi urnik, zato se je potrebno dogovoriti z vsemi 
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predavatelji in uskladiti čas ter tudi teme predavanj. Predavatelji nato z inštitutom IRDO 
podpišejo pogodbo o sodelovanju ter tudi izjavo o zaupnosti podatkov (moderatorji in 
svetovalci). 
 
Nato se naredi v Excelu tabela prijavljenih, kamor se vpišejo vsi podatki, ki jih kandidati 
zapišejo na prijavnico. Urnik se nekaj dni pred pričetkom usposabljanja vsem udeležencem 
pošlje po elektronski pošti. Na vsakem srečanju udeleženci podpišejo listo prisotnosti (eno za 
zavod, eno za naše evidence). Evidence vodimo sami. Do vsakega 5. dne v mesecu moramo 
na zavod poslati poročilo o prisotnosti posameznega udeleženca na usposabljanju. 
 
Za potrebe projekta moramo nabaviti tudi promocijske materiale. Od priponk, pisal, blokov, 
map, do skodelic za kavo oz. čaj, roll-upov in drugih gradiv za potrebe usposabljanja. 
 
 
4 Izvedba programa usposabljanja v posameznih regijah  
 
4.1 Savinjska regija 
 
Pa pojdimo po vrsti. Usposabljanje za mlade brezposlene v starosti do 29 let se je začelo 
izvajati v savinjski regiji 12. 1. 2017, zaključilo pa se je 20. 2. 2017. Program v posamezni 
regiji traja mesec in pol, kar znese več kot 100 ur na posameznega udeleženca. Poudariti je 
potrebno, da je v vseh regijah udeležba za mlade brezplačna. V vsaki regiji organizator 
projekta, Inštitut IRDO, sodeluje z regijskim partnerjem in z Zavodom Republike Slovenije za 
zaposlovanje. V Celju smo tako sodelovali z ZRSZ – OS Celje in OS Velenje. Kot smo 
omenili že zgoraj, je regijski partner bil Inkubator Savinjske regije d.o.o., ki ga uspešno vodi 
ga. Saša Lavrič.   
 
V Celju se je projektu priključilo 26 mladih (24 žensk in 2 moška) iz savinjske regije. Od tega 
sta dve kandidatki program končali predčasno, saj sta se tekom programa že zaposlili, do 
danes pa je zaposlenih že 13 oseb.   
 
V vsaki regiji gostujejo predavatelji, ki svoje teme predstavljajo udeležencem. Seveda 
predavanje »sloni« na tem, da gre za vzajemno, obojestransko komuniciranje, kar pomeni, da 
je med predavatelji in udeleženci vedno prisotna interakcija, saj je predavanje tako bolj 
zanimivo in na tak način tudi udeleženci od predavanja odnesejo največ. Seveda se 
organizatorji zavedamo, da je zmeraj lahko še bolje; tako se trudimo, da v vsaki regiji 
napredujemo.  
 
Zato tudi ob zaključku progama udeležencem izročimo evalvacijski vprašalnik, na katerem 
ocenijo predavatelje, prostore, pogostitev, predavanja,… S tem organizatorji dobimo 
»feedback« in vidimo, katere stvari so dobre, katere je potrebno popraviti, spremeniti ali 
kakorkoli dopolniti.  
 
Ker pa o samem projektu lahko največ povedo tisti, ki so se ga udeležili, tukaj predstavljamo 
nekaj odzivov udeležencev usposabljanja: 
 
Irena nam je povedala: »Najbolj mi je všeč povezovanje in pletenje nove neodvisne mreže. 
Projekt Model M Slovenija se mi zdi uporaben, ker pridobivam znanja na popolnoma 
drugačen način, kot sem bila vajena do sedaj. Poudarek je na uporabnih vsebinah, ne zgolj 
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na formalnem znanju teorije. Spoznavamo nove kvalitete, ki nam lahko pomagajo na poti do 
uspeha«.  
 
»Všeč so mi delavnice in predavanja v sklopu projekta. Tekom projekta smo razvijali tudi 
lastne veščine- javno nastopanje in navezovanje stikov«, je dodal Rok.  
Svoje mnenje pa nam je zaupala tudi Vianeja: »Pri Modelu M Slovenija mi je všeč, da je zelo 
pozitivno naravnano in spodbuja k boljši samozavesti in k ustvarjalnosti. Odpira nova 
obzorja in omogoča, da si širimo krog poznanstev. Všeč so mi delavnice in predavanja v 
sklopu projekta.« 
 
4.2 Osrednjeslovenska regija 
 
V Ljubljani se je mesec in pol trajajoče usposabljanje začelo 14. marca, v D-placu Javnega 
zavoda Cene Štupar – CILJ Ljubljana in je trajalo do 20. 4. 2017. V osrednjeslovenski regiji 
se je v usposabljanje vključilo 14 udeležencev, kar je skoraj pol manj kot jih je bilo v 
savinjski regiji.  
 
Ljubljana kot prestolnica nudi veliko več podobnih projektov kot druge regije. Organizatorji 
zato predvidevamo, da je bilo število kandidatov manjše kot v Celju, ker so se mladi 
»razkropili« po različnih projektih. Vseeno pa so tudi v tej regiji do sedaj vključeni udeleženci 
projekt ocenili kot odličen. Od 14 kandidatov, je bilo 9 žensk ter 5 moških, ki so bili v 
povprečju stari 24,4 let.  
 
Regionalna moderatorka projekta v osrednjeslovenski regiji je bila Helena Nevistić. 
Kandidati, ki so se prijavili v osrednjeslovenske regiji, so bili bolj kot ne naravnani 
podjetniško. To pomeni, da si jih je večina želela stopiti na samostojno podjetniško pot. Do 
sedaj sta dve kandidatki dobila zaposlitev. Tako se tudi v Ljubljani že kažejo prvi rezultati. Z 
ostalimi udeleženci bomo organizatorji projekta sodelovali še naprej, vse do njihovih 
zaposlitev. 
 
Pa poglejmo kaj o projektu menijo nekateri udeleženci iz osrednjeslovenske regije: 
 
Ajda nam je tako zaupala: »Model M je super projekt za vse tiste, ki se odločajo, ali bi vstopili 
v svet podjetništva, saj pridobijo veliko informacij iz prve roke. Različni predavatelji so nam s 
svojimi zgodbami, izkušnjami in znanji predstavili svet podjetništva ter nam ponudili pomoč. 
Tudi iskalci zaposlitve dobijo koristne napotke, npr. kako napisati dober življenjepis oz. 
prijavo, kako se pripraviti na razgovor. Vključitev v Model M mi je prinesla nova poznanstva 
ter spoznanje kaj želim početi«. 
 
»S programom Model M Slovenija sem zelo zadovoljna. Pridobili smo veliko koristnih 
nasvetov, s pomočjo katerih smo sestavili naše poslovne ter karierne načrte. Ogledi dobrih 
praks in nasveti nam bodo v pomoč pri ustanovitvi podjetja in pri iskanju zaposlitve«, je 
povedala Lara. 
 
Tudi Boštjan je s projektom bil zadovoljen. »Model M Slovenija mi pomaga odpirati obzorja, 
me spodbuja k uresničevanju idej in premikanju svojih mej. Veseli me, da sem imel možnost 
biti del te zgodbe, preko katere sem spoznal veliko zanimivih ljudi ter doživel kar nekaj 'aha' 
trenutkov«. 
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Vesna je povedala: »Dodana vrednost Modela M je v tem, da udeležence sooči z realnostjo 
trga. Predvsem izdelava finančnega načrta idejo praviloma prizemlji. Pri razvoju uspešnega 
poslovnega načrta zagotovo pomagajo predavanja, spoznavanje primerov dobrih praks in 
nasveti tako kolegov kot strokovnjakov, čeprav je uresničitev le-tega v veliki meri odvisna od 
samo-iniciative posameznika. Ravno zato se mi zdi bistveno povezovanje »Modelov« v 
skupnost, kjer bodo lahko še naprej izmenjavali uporabne informacije in se spodbujali tudi v 
prihodnjih izzivih«. 
 
4.3 Pomurska regija 
 
Program v Murski Soboti se je začel izvajati 23. 5. 2017, zaključil pa se je 29. 6. 2017. 
Potekal je v Aurora Coworking centru, kjer je bil regionalni moderator Tomaž Eržen. 
 
V program usposabljanja v pomurski regiji je bilo vključenih 15 mladih. Organizatorji so s 
projektom v pomurski regiji izjemno zadovoljni, saj so bili mladi, ki so se projekta udeležili, 
zelo angažirani, resni in delovni. Trije udeleženci so še pred zaključkom usposabljanja že 
našli zaposlitev in tako usposabljanje predčasno zaključili. Tako kot v vseh regijah, bodo tudi 
v tej regiji organizatorji projekta z udeleženci sodelovali še naprej, vse do njihovih zaposlitev. 
 
Svoje mnenje o projektu Model M Slovenija so seveda podali tudi udeleženci iz pomurske 
regije.  
 
»Z zanimanjem sem se odzval na vabilo svetovalke Zavoda za zaposlovanje na informativno 
srečanje Modela M Slovenija. Ko sem poslušal predstavitev omenjenega projekta, si kljub 
temu, da je bil odlično predstavljen, nisem točno predstavljal, kaj naj od njega pričakujem. 
Vendar dati priložnost izvajalcem projekta in tudi sebi, da pokukam iz rutine vsakdana in si 
tako dvignem motivacijo za iskanje lastne poti naprej, se mi je zdelo v tistem trenutku 
pomembno. Veliko vlogo pri vključitvi je igralo tudi samo druženje in iskanje novih vezi, tako 
prijateljskih kot tudi poslovnih. Te priložnosti nisem hotel zamuditi in čutil sem, da ne bom 
razočaran.« Blaž Ščavničar 
 
»Za udeležbo sem se odločila, ker se želim naučiti nekaj novega, spoznati nove ljudi, odkriti 
nove poslovne možnosti in se naučiti kaj novega o podjetništvu. Zdela se mi je enkratna 
priložnost, ki je ne smem zamuditi!« Petra Peček 
 
»Za sodelovanje pri projektu Model M Slovenija sem se odločila zato, ker bi rada spoznala 
nove ljudi in ker sem želela dobiti samozavest ter seveda več izvedeti o zaposlitvi - kako se 
pripraviti in kako nekaj delati na tem, kar si ti osebno želiš. :-)« Sabina Novak 
 
»V projekt Model M Slovenija sem se sprva vključila, ker sem si mislila, da pač škoditi ne 
more. Potem sem ugotovila, da mi vsa predavanja, vaje in domače naloge, ki smo jih delali, 
zelo koristijo. Prišla sem bližje k svojemu cilju, v smislu, da sem z reševanjem kariernega 
načrta ugotovila, kaj in kje v bistvu želim delati. Ta projekt je vsekakor zame bil pozitivna 
izkušnja, iz katere sem se veliko naučila. Menim, da vključitev v ta projekt lahko vsakomur 
samo koristi, poleg znanja in novih veščin pridobiš tudi nove prijatelje. Model M Slovenija 
priporočam vsem brezposelnim mladim."  Alenka P. 
 
 
5 Primer mreženja mladih v Osrednjeslovenski regiji 
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Navkljub uradni FB strani projekta: https://www.facebook.com/modelmslovenija/ so naše 
pretekle izkušnje pokazale, da je dobro, da ima vsaka regija tudi svojo zaprto FB stran. Tako 
so v Ljubljani naredili svojo zaprto skupino, na kateri si redno pomagajo iskati delo, 
izmenjujejo izkušnje in tkejo prijateljske vezi še po izteku usposabljanja. Prav njihovo 
povezovanje in sodelovanje s predavatelji jim omogoča, da hitreje pridejo do zaposlitve. 
Podobno so naredili tudi mladi v Celju in Murski Soboti. 
 
Pogled na zaprto skupino »M-MODEL LJUBLJANA PRVA GENERACIJA«: 
 

 

 
 
Glede na pobudo »Celjskih M Modelov« so se tudi »ljubljanski modeli« odločili za izdelavo 
svojega »NašMBuk«, kjer so predstavili svoje profile kot zbirko kadrov, ki bi jih podjetja v 
Osrednjeslovenski regiji lahko zaposlila.  

https://www.facebook.com/modelmslovenija/
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Pogled na Ljubljanski »NašMBuk«: 
 

  
 
Izbrali so tudi predsednika skupine in podpredsednika, s katerimi so organizirali dodatna 
neformalna mreženja skupine še izven programa usposabljanja. Podobno so storili v Celju in 
Murski Soboti. 
 
 
6 Sklepne misli 
 
V okviru usposabljanja smo imeli zelo dobro udeležbo v Celju (26 udeležencev), medtem ko 
jih je bilo v Murski Soboti in Ljubljani precej manj (15 oz. 14). Po predvidevanjih je bil načrt 
vključiti 20 udeležencev na regijo. Upamo, da bo v drugih regijah več vključenih oseb in da 
na koncu dosežemo pričakovano število udeleženih mladih v usposabljanju. Po zaposlitvah pa 
prekašamo dosedanja pričakovanja, saj se je do 31.7.2017 zaposlilo že 18 mladih.  
 
Posebej ponosni smo na odlično sodelovanje z regijskimi podjetniškimi inkubatorji, od koder 
prihajajo tudi moderatorji usposabljanja (v Celju Inkubator Savinjske regije, v Ljubljani JZ 
Cene Štupar Ljubljana, v MS pa Aurora Coworking center). Dogovore za sodelovanje smo 
opravljali še v regijskih enotah ZRSZ, kjer smo se sproti dogovorili za napotitve mladih 
brezposelnih v naše programe usposabljanja. Hkrati smo intenzivno gradili še povezovanje s 
podjetniki za oglede dobrih praks in s strokovnimi delavci za oblikovanje programa 
usposabljanja (kurikulum) ter dogovorili pogodbena razmerja z njimi in programe 
usposabljanja tudi izvedli.  
 
Celje prednjači tudi po številu zaposlitev, saj se je do 31. 7. 2017 zaposlila že polovica 
udeležencev programa usposabljanja iz te regije (13 oseb). V smislu priprave projekta, 
osveščanja javnosti, vzpostavljanja partnerskih povezav z mladimi, podjetniki, 
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izobraževanimi ustanovami in regijskimi partnerji ter izvedbo programov usposabljanja 
ocenjujemo, da smo doslej cilje dosegli, prav tako po odmevnosti objav v medijih o projektu. 
 
Projekt smo pilotno izvajali v letih 2013 do 2016 v podravski regiji in izkazalo se je, da so 
rezultati odlični. Zaposlilo se je v povprečju med 50 do 70 odstotkov vseh udeležencev, stike 
z njimi ohranjamo organizatorji še danes. Mnogi so ustanovili lastna podjetja, nevladne 
organizacije, še več se jih je zaposlilo pri drugih delodajalcih. Naše prihodnje lokacije za 
usposabljanje mladih vse do zaključka projekta leta 2018 so še: Koper, Novo mesto, Kranj oz. 
Bled in Slovenj Gradec. Tako bo nastala mreža regijskih centrov, kjer se bodo mladi lahko 
srečevali še po zaključku projekta in pridobili pomembno podporo za svoj poslovni oz. 
zaposlitveni razvoj. 
 
Zato vabimo vse, ki bi jih zanimalo sodelovanje, da se vključijo v program, podatke o 
možnostih prijave najdejo na spletni strani projekta (www.model-m.si)  in inštituta IRDO 
(www.irdo.si)  ter pri Zavodu RS za zaposlovanje. 
 
 
 
Viri: 

• Spletno mesto projekta Model M Slovenija: www.model-m.si (dostopno 15.9.2017) 
• Spletno mesto inštituta IRDO: www.irdo.si (dostopno 13.9.2017) 
• FB stran 

projekta: https://www.facebook.com/search/top/?q=model%20m%20slovenija 
(dostopno 20.9.2017) 

• Zaprte strani FB podskupin udeležencev projekta (Celje, Ljubljana, Murska Sobota) – 
ni dostopno splošni javnosti 

• Projekt Model M Slovenija, interno gradivo (poročilo, načrt dela, izjave udeležencev 
ipd.). Inštitut IRDO, Maribor, 2016-2017 

• Projekt Model M Slovenija: povzeto po Evalvacijskem vprašalniku in pogovoru z 
udeleženci iz Celja, Ljubljane in Murske Sobote. Inštitut IRDO, Maribor, 2017 

 
 

http://www.model-m.si/
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http://www.model-m.si/
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https://www.facebook.com/search/top/?q=model%20m%20slovenija

