OBRAZEC
PREDLOG REGIJSKEGA PROJEKTA ZA VKLJUČITEV V RRP 2014-2020 –
REGIJA PODRAVJE
I. SPLOŠNE INFORMACIJE O PREDLOGU REGIJSKEGA PROJEKTA

Regijski razvojni projekt je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem
programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne
potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene
problematike ali izkoriščanju priložnosti v okviru razvojne regije in širšem razvojnem vplivu
na razvojno regijo in izven nje. Nosilci regijsko pomembnih razvojnih projektov bodo skozi
usmeritev v RRP imeli možnost, da ob lastnih virih za izvedbo pridobijo sofinanciranje tudi
iz naslova EU sredstev.
Naziv projektnega
predloga
Vrsta projekta:
(označite):

Mladinski center občine Rače-Fram

Nosilec projekta
(upravičenec):

Naziv nosilca projekta: Osnovna Šola Rače
Naslov: Grajski trg 1
Poštna številka: 2327 Rače
Kontaktna oseba: Jožef Jurič
Ime in priimek: Jožef Jurič
Telefon: +386 2 609 71 10
e-naslov: os.race@guest.arnes.si

1.
2.
3.
4.

Občinski projekt
Regijski projekt (več občin)
Medregijski projekt (več občin iz različnih regij)
Čezmejni projekt

Status nosilca projekta:
lokalna skupnost
javni zavod
gospodarska družba
zasebni zavod
društvo
drugo:_________________

Sodelujoči partnerji v
projektu:

(pri izbrani vrednosti dvoklik na kvadratek, pri »privzeti
vrednosti« izberete »potrjeno«)
1. Občina Rače - Fram
2. Osnovna šola Rače
3. Osnovna šola Fram
4. Simetris, zavod za razvoj otrok in odraslih Morje
5. Društvo upokojencev Rače
6. Društvo stanovalcev Soseske Rače
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Trajanje projekta
(okvirni časovni načrt v
mesecih/letih):
Projektno območje
(območje izvajanja
projekta)

Pričetek projekta: 6. 2014
Zaključek projekta: 31.12.2020
regija/e
občine/e
Rače - Fram

lokacija/e
Rače, Fram

Označite usmeritev znotraj osnutka razvojnih področij regije, ki ga boste s
projektom zasledovali

Področje,
kamor se
projekt
uvršča

Znanje,
konkurenčnost in
trg dela

Infrastruktura

Podjetništvo in
konkurenčnost

Gospodarsko
poslovna
infrastruktura
Energetska
infrastruktura,
OVE in URE
Okoljska
infrastruktura

Raziskave in razvoj
ter inovacije
Privabljanje TNI in
internacionalizacija

Zaposlovanje,
Turistična, športna
nova delovna mesta,
in kulturna
usposabljanje
infrastruktura
Prometna
Razvoj turizma
infrastruktura
Socialno podjetništvo
Socialna
infrastruktura

Izobraževanje, Naravni viri in
zdravje in
prostor
sociala
Zdravje in
kakovost
življenja
Vzgoja in
izobraževanje
Socialna
vključenost in
enake možnosti
Kultura in
umetnost

Kulturna in naravna
dediščina
Informacijskokomunikacijska
tehnologija

* opomba: RRP je še v pripravi, zato je podan osnutek prioritet in področij RRP 2014-2020
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Voda

Gozd in les
Podnebne
spremembe
Kmetijstvo in
samooskrba
Razvoj podeželja
Zavarovana
območja
Prostor

II. OPIS PREDLOGA REGIJSKEGA PROJEKTA
Kratek povzetek projekta Mladinski center občine Rače-Fram je kombinacija
(max. polovica A4 strani prostorskih zmožnosti in ustreznega programa, ki omogoča
oz. cca 1500 znakov)
mladim, da aktivno soustvarjajo svoje okolje in na ta način
dejavno preživljajo svoj prosti čas. V tem preživljanju
prostega časa se intenzivno neformalno izobražujejo ter
pridobivajo izkušnje in veščine, ki jim pomagajo na njihovi
karierni poti. Mladi skupaj s sodelavci centra soustvarjajo
priložnosti za otroke, odrasle in ostarele.
Center tako v lokalnem okolju pripravlja izobraževalne in
kulturne dogodke, ki povezujejo občane in jim omogočajo
vseživljenjsko učenje. Center tudi izvaja dejavnosti
informiranja, kjer zbira in posreduje informacije o različnih
učnih priložnosti in obiskovalcem centra omogoča, da te
priložnosti izkoriščajo (učenje, mednarodne izmenjave,
prostovoljstvo, ...).

OPIS NAMENA PROJEKTA in PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
ZAKAJ (vzrok za izvedbo projekta – opis potreb):
V občini Rače-Fram je v okviru obeh šol precej dejavnosti za
učence. Ko pa učenci zapustijo OŠ pa številni nimajo
možnosti za dejavno preživljanje prostega časa ter
neformalno in priložnostno učenje.
Že osnovnošolci od 4. do 9. razreda na šolskem parlamentu
izpostavljajo željo po prostoru za druženje.
Prosto druženje je pomembna potreba mladih. Njihov
potencial pa se lahko izrazi skozi različno ustvarjanje, skozi
priložnosti za mednarodne izmenjave in prostovoljno delo. To
pa je mogoče učinkovito in uspešno omogočati s primerno
podporo ljudi in ustreznega programa. Te možnosti zaenkrat
mladi v občini Rače-Fram, pa tudi v nekaterih sosednjih
občinah Hoče-Slivnica in Starše, nimajo. V občini je večina
javne infrastruktura namenjene skoraj izključno odrasli
osnovnošolski in predšolski populaciji. Edina oblika druženja
mladih, je v obliki popoldanskih športnih treningov v šolski
telovadnici in v okviru športnih društev (nogomet, odbojka,
rokomet). Možnost izvajanja lastnih pobud in možnost
načrtnega prostovoljstva prispeva k razvoju potencialov in
odkrivanju lastne poklicne poti.
AKTIVNOSTI PROJEKTA (na kakšen način se bo projekt
izvedel oz. opis posameznih projektnih aktivnosti):

načrtovanje in priprava projektne dokumentacije
identifikacija ciljnih podskupin, vsebin in potreb
bodočih uporabnikov centra
• izgradnja Mladinskega kulturnega centra
• opremljanje centra, da bo lahko odgovarja na potrebe
ciljnih skupin
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• vzpostavitev multimedijskega centra, kjer se mladi
•
•

•
•
•
•
•
•

učijo in ustvarjajo svoje video, avdio, multimedijske in
spletne projekte
priprava in usposabljanje mentorjeva multimedijskih
dejavnosti
vzpostavitev lesno-modelarske delavnice
vzpostavitev primerne organizacijske strukture v
centru
postavitev strategije centra za obdobje 5 let
vsakoletno podrobno programsko načrtovanje
izvajanje letnega programa

Načrtovane dejavnosti:
- likovni atelje
o likovne delavnice
o kiparske delavnice
o likovni natečaji
o razstavišče likovnih in fotografskih del
- glasbeni atelje
o glasbene delavnice
o medvrstniško poučevanje inštrumentov (kitara,
bobni, ...)
o glasbeni natečaji
o koncerti
- plesne delavnice
- mladinska kavarna oz. prostor za druženje
- mladinske delavnice
o reševanje konfliktov, soočanje z osebnimi težavami
in problemi
o mediacija
o medkulturni dialog
- študentski klub
- poklicna orientacija, izmenjava izkušenj, poslovnih idej
- prostor za organizacijo »domačih« zabav (praznovanja
rojstnih dni, obletnic)
- knjižni kotiček
o manjša splošna knjižnica, z mladinsko in strokovno
literaturo
o pesniški, literarni večeri
- šola v naravi (vrtnarstvo, sadjarstvo, kmetovanje, zdravilne
rastline, ekologija)
- računalniške delavnice
o vzdrževanje spletne strani centra
- športne aktivnosti (rolanje, skejtanje, ...)
- debatni krožek
o retorika
o predstavljanje in izmenjava idej
- modelarske delavnice
- udejanjanje idej, predstavljanje projektov, rezultatov
delavnic
- medgeneracijsko sodelovanje
o prenos vtisov in izkušenj med dijaki in učenci, ki
zapuščajo OŠ in dijaki ter študenti
o računalniške delavnice, uporaba mobilnih naprav
... za starejše, ki jih izvajajo mladi
o delavnice domače obrti, ročnih del, kuhanja in peke
tradicionalne hrane, ki jih izvajajo starejši za mlade
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lutkovne predstave za najmlajše, ki jih pripavljajo
mladi
zagotavljanje prostora in opreme mladinskim društvom in
društvom v občini, ki nimajo ustreznih prostorov
sodelovanje v regionalnih in nacionalnih programih za
mlade
povezovanje in sodelovanje z mladinskimi centri v regiji
o

-

NAMEN PROJEKTA:
Projekt je namenjen ustvarjanju pogojev za oblikovanje
aktivnih mladih, ki imajo možnosti in podporo za dejavno
preživljanje svojega časa. V tem času soustvarjajo projekte,
ki prispevajo k njihovemu razvoju in k razvoju občine.
Razvijajo občutek za pomen domačega okolja in pripadnost
kraju z širšo okolico. Skozi te aktivnosti osebno napredujejo
in dejavno oblikujejo svojo karierno pot. Tovrstne priložnosti
in aktivnosti predstavljajo preventivo pred zlorabo drog in
drugimi tveganimi vedenji mladih.

CILJI PROJEKTA
1. vzpostavi se infrastruktura, kjer se mladi družijo ter
neformalno in priložnostno učijo (do feb. 2016)
2. oblikuje se skupina mentorjev (zaposleni in
prostovoljci), ki soustvarijo strategijo in program (do
dec. 2016)
3. oblikovanje 5-letne strategije centra, v katero so
vključene zainteresirani posamezniki, društva, lokalna
skupnost in izobraževalne ustanove.
4. center v obdobju 2015 do 2020 pritegne k
sodelovanju 300 mladih v starosti od 14 do 29 let
5. mladi v tem obdobju ustvarijo 40 manjših in večjih
projektov
6. v obdobju 2015 do 2020 pripravi center vsaj 50
dogodkov za otroke, mlade in odrasle, ki odgovarjajo
na potrebe lokalnega okolja
7. poleg mladih se v danem obdobju udeležuje
dogodkov vsaj 250 otrok in odraslih

CILJNA SKUPINA (kdo so končni uporabniki, analiza
njihovih potreb, števila)

1. mladi od 13 do 29 let, ki jih bo v občini glede na podatke o
številu prebivalcev v starosti od 10 do 26 let na dan 1.7.2012,
ob vzpostavitvi centra 1170.
Mladi potrebujejo prostor za druženje in samostojno
ustvarjanje in program, ki jim omogoča intenzivno neformalno
PODRAVJEza
2014-2020
učenjeRRP
in možnost
izražanje njihove ustvarjalnosti.

2. odrasli od 30 do 65 let, ki jih je na dan 1.7.2012 v občini
3832
Ti potrebujejo različna krajša in daljša izobraževanja za
njihovo vseživljenjsko učenje in možnost kulturnoumetniškega izražanja
3. starejši od 65 do 90 let, ki jih je v občini 993
Ti potrebujejo potrditev, da so koristni in možnost, da se
aktivno vključujejo v aktivnosti, pomagajo drugim ter delijo
svoje bogato znanje in življenjske izkušnje
SKLADNOST Z RRP 2014-2020 (opis regionalnega pomena
projekta in vpliva projekta na ustvarjanje delovnih mest in/ali
izboljšanja stanja okolja)
Širše področje Maribora se že vrsto let sooča s težkimi
gospodarskimi in socialnimi razmerami, kar se negativno
odraža tudi pri mladih, ki so vedno bolj malodušni, vdani v
usodo, brez jasnih ciljev in motivacije, da bi dejavno
sooblikovali svet okoli sebe. Neposredno bo projekt dal
možnost za zaposlitev 3 do 5 oseb, povečal prisotnost mladih
v javnem življenju in povečal pripadnost domačemu kraju.
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PRIČAKOVANI KAZALNIKI REGIJSKEGA PROJEKTA (za identificirane cilje vpišite pričakovane
kvantificirane kazalnike z navedbo virov za spremljanje)
Začetna vrednost
(stanje pred
izvedbo projekta)

KAZALNIKI PROJEKTA
(vir)

število mladih, ki imajo izkušnjo vsaj 1
mesec aktivnega soustvarjanja v lokalnem
okolju

Načrtovana
vrednost ob
zaključku
projekta

300
?

letno število delavnic, namenjenih mladim
število izvedenih projektov, ki jih bodo
oblikovali ali sooblikovali mladi

?

50
40

?

(Tabelo po potrebi razširite)

III. FINANČNI NAČRT PROJEKTNEGA PREDLOGA (v bruto vrednosti)
ocenjena vrednost projekta
zagotovljeni lastni finančni viri
viri financiranja projekta

v EUR

lastna sredstva (sredstva nosilca in partnerjev)
javna sredstva
zasebna sredstva

v%

390.000

15

360.000
30.000

14
1

pričakovana sredstva sofinanciranja
državni proračun
proračun lokalnih skupnosti
EU sredstva
drugi viri (navedite): _______________
SKUPAJ

0
0
2.210.000
0
2.600.000

(Tabelo po potrebi razširite)

DDV je:

povračljiv
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nepovračljiv

0
0
85
0
100

Aktivnosti projekta
1.
2.
3.
4.

priprava projektne dokumentacije
pridobitev komunalno opremljenih zemljišč
izgradnja Mladinskega kulturnega centra
identifikacija potreb mladih, priprava
programov centra, spremljanje in prilagajanje
programov
5. oprema Mladinskega kulturnega centra in
spremljajoče infrastrukture
6. stroški dela delavcev kulturnega centra
(hišnik, vodja centra, animator)
7. izvajanje programa
SKUPAJ stroški:
(Tabelo po potrebi razširite)

Ocenjeni bruto
stroški
100.000
250.000
1.500.000
100.000

Terminski načrt
(od-do)
1.2014 – 3.2015
6.2014 – 4.2015
5.2015 – 2.2016
6.2014 – 12.2019

200.000 3.2016 – 12.2020
350.000 3.2016 – 12.2020
100.000 3.2016 – 12.2020
2.600.000 1.2014 – 12.2020

IV. PRIPRAVA ALI IZDELANA DOKUMENTACIJA PROJEKTA
Pripravljenost projektne dokumentacije (ustrezno označite)
investicijska dokumentacija
dokument identifikacije
investicijskega projekta
DA NE
pred investicijska zasnova
DA NE
investicijski program
DA NE

datum:
obrazec Izpolnil:

projektno-lokacijska dokumen.

drugo

študija PVO
DA NE

urejeno lastništvo
DA NE

projekt PGD
DA NE
projekt PZI
DA NE
Projektna naloga (za
neinvesticijske projekte)
DA NE

lokacijska informacija
DA NE
dovoljenje za gradnjo
DA NE

15.4.2013
Primož Krašna, Danilo Kozoderc,
Tomaž Seliškar

podpis odgovorne osebe:
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