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1 OPREDELITEV MLADINSKEGA CENTRA
V prvi točki opredeljujemo definicije mladinskega centra. Izmed definicij mladinskega centra, ki so v
mladinskem polju opredeljene v različnih dokumentih, navajamo tri: definicijo v Predlogu zakona o javnem
interesu v mladinskem sektorju, definicijo iz Strategije Urada Republike Slovenije za mladino na področju
mladinske politike do leta 2010 in splošno definicijo.
1.1 Definicija mladinskega centra v Predlogu zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
Mladinski center deluje prvenstveno v lokalnem okolju ter skozi svoje delovanje izvaja dejavnosti, ki so lahko
tako lokalnega, kot nacionalnega pomena. Mladinski center zagotavlja takšno notranjo organizacijsko shemo,
ki omogoča demokratično sodelovanje mladinskih organizacij in uporabnikov pri njegovem delovanju.
Temeljne naloge mladinskega centra so vezane na: zagotavljanje asociativnega druženja mladih in
zagotavljanje in spodbujanje povezovanja mladih v dejavnosti, s posebnim poudarkom na dejavnosti
neorganizirane mladine, upravljanje z mladinsko infrastrukturo, zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in
opreme za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljanje ustrezno usposobljenih kadrov za podporo
mladinskemu delu, spodbujanje ustvarjanja in razvijanja pogojev za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih
posameznikov, razvijanje in izvajanje programov na področju informiranja in svetovanja, neformalnega
učenja, mednarodnega mladinskega dela in mobilnosti mladih, prostovoljnega mladinskega dela, aktivnega
državljanstva ter raziskovalnega dela mladih, podporo ostalim mladinskim programom in programom za
mlade v lokalnem okolju.
1.2 Definicija iz Strategije Urada Republike Slovenije za mladino na področju mladinske politike do leta 2010
Med osnovnimi pogoji, ki opredeljujejo kaj je in kaj ni mladinski center so rednost delovanja, pluralnost
programa z več različnimi dejavnostmi, ustrezna infrastruktura in lokacija, kompetentnost in strokovnost
vodstva in zunanjih sodelavcev, demokratični organizacijski princip vodenja, in podpora sorodnim mladinskim
organizacijam. Mladinski centri poleg programov in projektov, ki se pri njih izvajajo, nudijo svetovalno,
strokovno, organizacijsko, finančno, tehnično ipd. pomoč prostovoljnim združenjem, avtonomnim mladinskim
skupinam in tudi posameznikom. V tem smislu imajo MC več različnih funkcij: preventivno, asociativno,
socialno, informativno, izobraževalno, servisno in razvojno.
1.3 Splošna definicija
Je pravna oseba, opravlja dejavnost na območju mestne občine ali območju več lokalnih skupnosti,
zagotavlja prostor, opremo, redno delovanje, ustrezen kader z izkušnjami, uveljavlja pluralno programsko
zasnovo, zagotavlja takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in
koordinacijo izvedbe planiranega programa. Mladinski centri so namenjeni posameznikom ( med 15 in 29
letom starosti), v tem okviru pa predvsem neformalnim skupinam mladih (skupine brez pravno formalne
oblike) ter formalnim skupinam mladih oz. vključuje tudi mlade zbrane v društvih, zvezah društev,…Mladim
zagotavlja: asociativne načine druženja, informiranost mladih, spodbuja aktivno participacijo mladih,
prostovoljne aktivnosti, neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povezanosti mladih, družbeni
integraciji mladih, uveljavlja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje mladih.
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2 KRITERIJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OPRAVLJENJE REDNE DEJAVNOSTI IN
PROGRAMOV MLADINSKEGA CENTRA, KOT SO OPREDELJENI V JAVNEM POZIVU ZA
SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA S STRANI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
V tej točki opredeljujemo kriterije in merila za dodelitev sredstev za opravljanje redne dejavnosti in programov
mladinskega centra, kot so opredeljeni v Javnem pozivu za sofinanciranje mladinskega dela s strani Urada
Republike Slovenije za mladino, ki deluje v okviru Ministrstva za šolstvo in šport. Na podlagi teh kriterijev v
tretji točki opredeljujemo končno lestvico kriterijev delovanja mladinskih centrov, kot rezultat raziskovalnega
dela v okviru projekta Mladi odpiramo prostor.
1.1 Redno delovanje mladinskega centra:
 velikost prostorov mladinskega centra;
 časovno obdobje delovanja MC;
 urnik rednega delovanja in
 število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih delavcev.
1.2 Servisna dejavnost mladinskega centra:
 obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne ali
finančne narave;
 obseg gradiv za namen promocije mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra;
 obseg aktivne spletne strani z informacijami iz različnih področij pomembnih za mlade in
 medijska pokritost delovanja in programov.
1.3 Skupnostno delo:
 koordinacija in skupnostno delo - vključenost MC v nacionalne programe;
 koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade;
 članstvo oz. vključenost v programe kohezijskih skladov EU;
 pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS na evropskem nivoju.
1.4 Realiziran program (obseg) za preteklo leto in načrtovan program (obseg):
 kulturna ustvarjalnost;
 neformalnega izobraževanja mladih;
 prostovoljne aktivnosti;
 informiranje in svetovanje;
 projekti ali programi mobilnost in mednarodnega povezovanja;
 vključevanje neorganizirane mladine; aktivno državljanstvo; socialna vključenost mladine z manj
priložnostmi in
 raziskovalno delo mladih.
1.5 Finančni načrt:
 vrednost celoletne dejavnosti in programov mladinskega centra priznane s strani razpisovalca in
 finančna struktura prihodkov in odhodkov.
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3 KRITERIJI DELOVANJA MLADINSKIH CENTROV
Na podlagi pregleda statističnih podatkov in vsebine delovanja mladinskih centrov v Republiki Sloveniji v tej
točki opredeljujemo celovite kriterije delovanja mladinskih centrov.
Kot pojasnilo navajamo, da se delovanje mladinskih centrov v Sloveniji razlikuje glede na posamezne lokalne
skupnosti. Razlike izhajajo tako iz števila mladih v lokalni skupnosti, kot stopnje razvitosti skupnosti, lokalnih
značilnosti, organizacijske strukture, vključenosti mladih, potreb mladih… Kriteriji delovanja mladinskih
centrov skušajo povzeti delovanje vseh mladinskih centrov, vsak kriterij je tudi obrazložen.
Tabela 1: kriteriji delovanja mladinskih centrov - INFRASTRUKTURA
ZAP. ŠT.
1

KRITERIJI
INFRASTRUKTURA
Razpoložljivi prostori.

VSEBINA KRITERIJA
Obseg prostorov glede na potrebe.

Funkcionalna opremljenost
prostorov.

Opremljenost prostorov s pohištvom, uporabno dovoljenje,
ogrevanje, ustrezne sanitarije, požarna varnost.

Tehnična opremljenost prostorov.

Opremljenost prostorov s telekomunikacijskimi povezavami,
osnovna računalniška in dodatna oprema za izvajanje
administrativnih del.

Opremljenost za mlade – prosti čas.

Dostop do svetovnega spleta za zunanje uporabnike; dostop
do uporabe tehnične opreme za zunanje uporabnike; dostop
do dodatne tehnične opreme za zunanje uporabnike; dostop
do iger, športnih rekvizitov, infrastrukture, časopisov.

Opremljenost za mlade - aktivno Dostop do infrastrukture za izvajanje projektov
delo.
(multimedijska oprema, ozvočenje, drobni material, tehnični
prostori,…).
Opremljenost za mlade – varna Varovan prostor s prisotnostjo podporne osebe.
točka.
Število souporabnikov prostorov Število različnih tipov organizacij, ki imajo prostore v
MC.
souporabi.
Pravilnik o uporabi prostorov.
Urnik odprtega delovanja MC.
Število zaposlenih v MC.

Študentsko delo.
Število strokovnih sodelavcev MC.

Ali ima organizacija izdelan pravilnik o uporabi prostorov?
Čas odprtega dostopa do MC.
Število zaposlenih v MC (zaposlitev za nedoločen/določen
čas; število oseb zaposlenih preko javnih del; število oseb s
podjemno pogodbo, avtorsko pogodbo in drugimi
pogodbami.
Število študentov, ki izvajajo aktivnosti v programu MC.
Število strokovnih sodelavcev MC.
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Tabela 2: kriteriji delovanja mladinskih centrov - PODPORA
ZAP. ŠT.
2

KRITERIJI
PODPORA
Tehnična podpora

VSEBINA KRITERIJA
Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom z brezplačno posojo
tehničnih sredstev mladinskega centra.

Podpora pri organizaciji

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom pri organizaciji projektov,
programov oziroma aktivnosti.

Kadrovska podpora

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom s kadri mladinskega centra
in zagotavljanjem dodatnih kadrov.

Finančna podpora

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom z neposredno dotacijo
finančnih sredstev.

Podpora pri obveščanju in
informiranju javnosti

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom z uporabo strukture
informiranja in odnosov z javnostmi mladinskega centra.

Dolgoročna podpora

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom na daljši rok (pogodbeno)
ali delovanje dislociranih enot.

Izvedba internih javnih pozivov

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom z možnostjo udeležbe na
javnem pozivu za sofinanciranje mladinskih projektov.

Podpora pri ustanavljanju
mladinskih struktur

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom pri ustanavljanju
mladinskih struktur.

Podpora rednemu delovanju
mladinskih organizacij

Podpora mladinskim organizacijam, neformalnim skupinam
mladih in mladim posameznikom pri njihovem rednem
delovanju.
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Tabela 3: kriteriji delovanja mladinskih centrov - PROGRAM
ZAP. ŠT.
3

KRITERIJI

VSEBINA KRITERIJA

PROGRAM
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
neformalnega učenja.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja neformalnega učenja.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
prostovoljnega dela.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja prostovoljnega dela.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
varovanja zdravja mladih.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja varovanja zdravja mladih.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
varovanja okolja.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja varovanja okolja.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
mladinskih subkultur.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja mladinskih subkultur.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
mednarodnega sodelovanja.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja mednarodnega sodelovanja.
Programi s področja spodbujanja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
mobilnosti mladih.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja spodbujanja mobilnosti mladih.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
mladinske kulture.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja mladinske kulture.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
sociale in preventivnega dela.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja sociale in preventivnega dela.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
multimedije.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja multimedije.
Programi in projekti na področju Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
mladinskega dela, ki so specifično organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov na
povezani z lokalno skupnostjo.
področju mladinskega dela, ki so specifično povezani z
lokalno skupnostjo.
Programi in projekti izvedeni v
Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
koprodukciji z drugimi
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov, ki
organizacijami.
so izvedeni v koprodukciji z drugimi organizacijami.
Programi in projekti s področja Obseg, nivo, število vključenih mladih, število sodelujočih
aktivnega državljanstva.
organizacij in kakovost programov, dogodkov in projektov s
področja aktivnega državljanstva.
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Tabela 4: kriteriji delovanja mladinskih centrov – FINANČNA STRUKTURA
ZAP. ŠT.
4

KRITERIJI
FINANČNA STRUKTURA
Vrednost programa.

VSEBINA KRITERIJA
Vrednost programa, ki ga izvaja mladinski center v okviru
prijavljenega programa.
Uravnotežena finančna struktura.
Vrednost sredstev, ki jih ima MC zagotovljenih na letni ravni
in so pogodbeno dokazljiva.
Vrednost sredstev, ki jih ima MC zagotovljene na dolgi rok
(najmanj 4 leta) in so pogodbeno dokazljiva.
MC ustrezno vodi svoje računovodsko in finančno
poslovanje.

Uravnotežena finančna struktura.
Vrednost
letnih
zagotovljenih
sredstev.
Vrednost dolgoročnih zagotovljenih
sredstev.
Spoštovanje pravil s področja
računovodstva
in
finančnega
poslovanja pravnih oseb.
Zadolženost mladinske organizacije. Obseg zadolženosti MC.
Tabela 5: kriteriji delovanja mladinskih centrov - INFORMIRANJE
ZAP. ŠT.
5

KRITERIJI
VSEBINA KRITERIJA
INFORMIRANJE
Uporaba
orodij
spletnega MC uporablja sodobna spletna orodja.
informiranja.
Osebno informiranje in svetovanje.
MC izvaja informiranje na osebni ravni (žive info točke,
svetovanje v pisarni, udeležba na sestankih,…).
Informiranje v šolskih in obšolskih Izvajanje informiranja na dijaških in razrednih skupnostih, na
prostorih.
informativnih dogodkih šole,…
Urejena informacijska točka v MC ima urejeno osnovno info točko z ustreznimi
prostorih MC.
informativnimi regali, informativnimi tablami, dostopom do
spleta, publikacijami in drugim strokovnim gradivom.
Informacijske točke zunaj prostorov Vzpostavljene informacijske točke zunaj prostorov
MC.
mladinskega centra.
Koordinacija informacijske mreže na MC koordinira mrežo informacijskih točk na lokalnem nivoju.
lokalnem nivoju.
Koordinacija mreže na regionalnem MC koordinira mrežo informacijskih točk na regionalnem
nivoju.
nivoju.
Vključenost v informacijske mreže MC je vključen v informacijsko mrežo, ki se koordinira na
na nacionalnem nivoju.
nacionalnem nivoju.
Vključenost v informacijske mreže MC je vključen v informacijsko mrežo, ki se koordinira na
na mednarodnem nivoju.
mednarodnem nivoju.
Projekti in programi s področja Obseg, kakovost in število mladih uporabnikov projektov in
informiranja in svetovanja mladim.
programov na področju informiranja in svetovanja.
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Tabela 6: kriteriji delovanja mladinskih centrov – RAZVOJNO DELOVANJE
ZAP. ŠT.
6

KRITERIJI
VSEBINA KRITERIJA
RAZVOJNO DELOVANJE
Pridobljeni statusi s področja Mladinski center ima podeljen status, ki zagotavlja dodatne
mladinskega dela.
storitve na področju mladinskega dela (Regionalni partner
Eurodesk Slovenija, …),
Sodelovanje z mediji in medijska MC ima vzpostavljene ustrezne odnose z mediji in
pokritost.
zagotavlja medijsko pokritost svojega delovanja.
Izdaja strokovnih vsebin/publikacij.
MC
pripravlja
vsebine
in
izdaja
strokovne
vsebine/publikacije.
Sodelovanje organizacije pri
MC s svojimi zaposlenimi sodeluje pri oblikovanju mladinske
oblikovanju mladinske politike na
politike na strokovni ravni na lokalni/regionalni/nacionalni
strokovni ravni na
ravni.
lokalni/regionalni/nacionalni ravni.
Sodelovanje organizacije pri
MC s svojimi zaposlenimi sodeluje pri oblikovanju mladinske
oblikovanju mladinske politike na
politike na politični ravni na lokalni/regionalni/nacionalni
politični ravni na
ravni.
lokalni/regionalni/nacionalni ravni.
Aktivno sodelovanje v programih, ki MC aktivno sodeluje v programih, ki se izvajajo na
se izvajajo na nacionalni ravni.
nacionalni ravni.
Sodelovanje v programih oz. MC je vključen v programe oziroma projekte Evropskih
projektih Evropskih strukturnih strukturnih skladov.
skladov.
Raziskave in razvoj na področju MC izvaja in je aktivno vključen v raziskave na področju
mladinskega dela.
mladinskega dela.
Razvoj novih metodologij na MC razvija nove metodologije na področju mladinskega
področju mladinskega dela.
dela.
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