
                          
 

 

 

 

Socialna akademija,  

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in Skavtov, Zveza tabornikov Slovenije, Društvo mladinski ceh in Mladinska zveza Brez izgovora 

Priprava mladih na nove čase: 

kakšen naj bo mladinski voditelj/delavec prihodnosti? 
posvet, 9. januar 2014 

Program posveta 

8:30 Prihod in registracija udeležencev 

9:00 Uvod (predstavitev programa posveta in udeležencev, nagovor direktorja Urada RS za mladino Petra 
Debeljaka) 

9:30 Priprava mladih na nove čase: kakšni časi se obetajo in kako naj družina, šola in mladinsko delo mlade 
pripravijo nanje? (moderira Nina Milenković Kikelj, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) 
Govorca: 

 Janez Škulj, Movit NA Mladina, 

 mag. Branko Cestnik, filozof, teolog in mladinski delavec 
Sledi razprava. 

11:00 Odmor s kavo in prigrizkom 

11:30 Kakšno naj bo mladinsko delo v prihodnje, da bo odgovarjalo potrebam časa? 
(predstavitve članov pobude Mladinski delavec) 

 Kateri trendi bodo vplivali na mlade v prihodnje in kakšno naj bo mladinsko delo, da bo 
odgovarjalo nanje? (predstavitev in razprava, 40 minut) 
Tadej Pugelj, Zveza tabornikov Slovenije, 
Matej Cepin, Socialna akademija 

 Kakšne kompetence naj ima mladinski voditelj/delavec, da bo lahko kos svojim nalogam? 
(predstavitev in razprava, 20 minut) 
Sabina Rupnik Suhadolnik, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 
Franci Bačar, Društvo mladinski ceh 

 Kako usposabljati mladinske delavce, da bodo pridobili ustrezne kompetence? (predstavitev 
izkušenj in razprava, 20 minut) 
Tadeja Mesojedec, trenerka 
Jan Peloza, MZ Brez izgovora Slovenija  

13:00 Odmor s kosilom 

13:45 Kako konkretno organizacije zaznavajo izzive prihodnosti in kako odgovarjajo nanje? 
Tri vzporedne delavnice s predstavitvami praks, katerim sledi proces identifikacije pomembnih trendov 
in konkretnih odgovorov organizacij nanje (fasilitirajo Franci Bačar, Jan Peloza in Sabina Rupnik 
Suhadolnik) – opis praks na naslednjih straneh, prijave na delavnice na posebnem listu 

15:15 Zaključki posveta 
Povzetek celotnega posveta in vabilo k nadaljnjemu sodelovanju 
(Matej Cepin, Socialna akademija in Tadej Pugelj, Zveza tabornikov Slovenije) 

15:45 Predviden zaključek posveta 



                          
 

 

 

 

Opisi praks: vzporedne delavnice in razprava 
Skupina I: Urška Breznik, Alenka Blazinšek, Neža Repenšek, Arijana M. Brecelj 
Skupina II: Tadej Beočanin, Mateja Strašek, Marko Brecelj 
Skupina III: Helena Harej, Katarina Žugman, Rozana Mužica, Marko Kozlevčar  

 

Skupina I 
Fasilitira: FRANCI BAČAR 

 
Organizacija: MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže in Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike 
Urška Breznik, v. d. direktorice Pekarne-magdalenske mreže 
Knjižnica tete Rose s čitalnico je skupen projekt MISC INFOPEKE, Pekarne-magdalenske mreže in Zofijinih ljubimcev-društva za razvoj 
humanistike. Teta Rosa pa je seveda aluzija na Roso Luxemburg, družbeno-politično aktivistko, revolucionarko in socialistično 
filozofinjo. V knjižnici je na voljo družbeno – angažirana, uporniška in radikalna literatura, ki jo bralec z težnjami po revolucionarnem 
angažmaju težje ali pa sploh ne more najti v drugih knjižnicah v Mariboru. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo radikalne družbene 
spremembe in/ali družbeno kritična misel za konstruktivno preoblikovanje naše družbe v družbenopravičnostno mislečo in dejavno. 
Knjižnica tete Rose je bila vzpostavljena kot del projekta Beremo s teto Roso- knjižnica s čitalnico z družbeno angažirano literaturo in 
družbeno-transformativne oblike izobraževanj, ki je bil del programa EPM Maribor 2013. 
 

Organizacija: Zavod Nefiks 
Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks 
Klub Služba me ne išče izvajamo po prilagojeni metodi študijskega krožka, za mlade iskalce prve zaposlitve, toda s ključnimi elementi 
mladinskega dela: samoiniciativnost, razvoj odgovornosti in aktivnega državljanstva, demokratično delovanje, preizkušanje talentov, 
skupinsko učenje ...  
- kratek opis projekta 
- kratek opis profila vodje kluba 
- skupinsko učenje  
- vodenje vrstniških skupin  
 
 
Organizacija: Socialna akademija 
Neža Repanšek, vodja projektov 
Projekt 10 ključnih stvari se je oblikoval znotraj skupine mladih, ki smo zaznali potrebo po drugačnem socialnem vključevanju mladih in 
podpori pri odraščanju ter prevzemanju odgovornosti, h kateri formalni izobraževalni sistem ne teži dovolj. Projekt se je začel z 
vzpostavitvijo štirih delavnih skupin: Video skupine, Skupine Delavnice, Skupine za PR in Skupine za pripravo Ključnega tedna. Mladi, 
zbrani v mladinski pobudi smo v okviru projekta pripravili: 

− Mesečne video izzive (6 v letu 2013) – Video skupina je pripravila izzive, ki smo jih objavili na Youtube kanalu in jih predstavili 
v obliki kratkih videoposnetkov, objavljenih na spletni strani in preko spletnih socialnih omrežij.  Serija izzivov je med mladimi 
spodbudila zavedanje, da je v življenju posameznika, poleg formalne izobrazbe, za osebni razvoj pomembno tudi dobršno 
število drugih stvari. 

− Interaktivne delavnice – skupina Delavnice je v letu 2013 razvila koncept 10 delavnic, ki med mladimi spodbudujajo ukvarjanje 
z različnimi tematikami, ki znotraj šolskega sistema niso dobro obravnavane oz. nas jih šola ne nauči. Uporabne so tako lahko 
kot dopolnitev rednemu šolskemu sistemu, na srečanjih različnih mladinskih skupin, skupin animatorjev ipd. Posamezne 
delavnice smo od začetnih verzij večkrat spremenili in dodelali, vedno pa smo jih prilagodili glede na potrebe gostujoče 
skupine. 

− PR aktivnosti – aktivnosti na Facebooku, promocija prek Youtube kanala, deljenje letakov, spletna stran 
www.10kljucnihstvari.si 

− Priprava poletnega Ključnega tedna - z gostujočimi izvajalci smo spoznavali identiteto, zdravo izražanje čustev, uspešno 
soočanje s porazi, notranji mir in razlikovali ljubezen kot čustvo ali odločitev ipd. 

− Izvedba delavnic v  tujini – delavnica Your special gift je bila izvedena na konferenci projekta ProMotE v Braziliji 

− publikacija »10 ključnih stvari -  priročnik za izvajalce mladinskih delavnic« (založba Salve) 
 

 

 

 

http://www.10kljucnihstvari.si/


                          
 

 

 

Organizacija: Društvo prijateljev zmernega napredka Koper 

Arijana M. Brecelj, koordinatorka programov 

Zaradi družbene ureditve v kateri živimo od leta 1991 je čisto jasno, da na vseh področjih človeškega delovanja prihaja do vedno večjega 

ločevanja med manjšino, ki ima možnost ugodnega življenja in večino, ki se komaj preživlja. Posledice težnje k prehodu iz (mase) večine 

v manjšino ter spremembe temeljnih življenskih vrednot (v zadnji 23 letih) so velika tekmovalnost, vedno večja profesionalizacija in 

birokratizacija, pomanjkanje vpogleda v celoto, predalčkanje, dogmatizem in končno - široka apatičnost. Na vseh področjih družbe. 

Delovanje našega društva je že po statutu in v praksi usmerjena v to, da podpira kritične in ustvarjalne mlade ljudi. VSEM mladim (in ne 

več tako mladim), ki se vključujejo v aktivnosti dajamo možnost, da se razvijajo v vsestransko osebnost, z vpogledom v celoto, z zavestjo 

o vzrokih in posledicah. Skozi delo in sodelovanje jih osveščamo o praksah vseživljenskega učenja, trajnostnega razvoja, ekološkega 

obnašanja, medgeneracijskega sožitja, poskušamo šititi njihovo izobrazbo na področju umetnosti ... in še bi lahko naštevala. Mlade ne 

obravnavamo kot objekte našega delovanja ampak jim damo možnost, da so sami akterji in uresničevalci svojih projektov - od zamisli 

preko uresničitve do zaključka. Kot mladinski delavci pa se od njih vseskozi učimo in smo jim z našimi izkušnjami na razpolago. 

Smernice za prihodnjost mladih naj se postavljajo iz potreb mladih tu in zdaj ne pa iz trendov današnjega časa.  

 

Skupina II 
Fasilitira: JAN PELOZA 

 
Organizacija: Replika – medij mladih 
Tadej Beočanin, direktor Zavoda BETA 
Replika je revija, ki zapolnjuje vrzel občutnega pomanjkanja poročanja medijev o mladih. Kot medij mladih se bo odzivala na aktualna 
dogajanja v družbi, seveda skozi oči mladih. Skozi prizmo sedanje generacije mladih bo presojala in vrednotila pomembnejše družbeno-
politične dogodke, pri čemer bo imela ves čas pred očmi današnjo in prihajajočo generacijo mladih. Replika je odprta za vse, ki želijo v 
družbo vnašati ideje mladih (tudi revolucionarne) in predstavlja medij, skozi katerega se lahko (tudi neuveljavljeni) mladi izrazijo. Vse 
to pa ob upoštevanju temeljnih vrednot revije, kot so svoboda, strpnost, solidarnost … Ob uvodnikih, komentarjih, kolumnah in satirah 
bo revija prinašala pregled tistih splošnih dogodkov, ki neposredno vplivajo na življenje mladih, pozornosti pa bo deležno tudi 
mladinsko delo na državnem in lokalnem okolju, boj za pravice mladih … Seveda bo revija govorila o možnostih zaposlitev mladih, 
izobraževanju, zdravstveni in socialni problematiki mladih itd. Odpirala bo tabu teme, primerjala naše in tuje primere dobrih praks, 
slabim praksam pa dodeljevala rdeče in rumene kartone …  Z revijo uvajamo nov nacionalni program v mladinskem sektorju: mladi 
dopisniki, ki prihajajo iz Slovenije in tujine, bodo s svojo Repliko krepili občutek do skupnosti ter se razvijali v kritično-razmišljujoče 
odrasle. 
 
Organizacija: / 
Mateja Strašek 
Kompetence mladinskih delavcev in virtualno okolje: mladi SO na internetu (družabna omrežja, virtualni svet, ....) kaj pa mladinski 
delavci? So opremljeni s kompetencami da mladim nudijo podporo, ki jo potrebujejo? Kratka predstavitev rezultatov kvalitativne 
raziskave (evropsko partnerstvo YOWOMO2.0) o kompetencah mladinskih delavcev v "realnem" okolju  vs virtualno okolje. 
 
Organizacija: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) 
Marko Brecelj, predsednik uprave 
Smo nevladniška organizacija samoniklih oseb in prizorišč; takozvano politiko (seveda tudi njen vpliv na mladinsko polje) vidimo 
kot  "Pot v Nikamor". Prepričani smo, da je ustvarjalen, kritičen in radodaren (soljudem naklonjen) mlad človek temelj edine 
prihodnosti. Neoliberalni kapitalistični sistem (Boljši jutri, ki je izbruhnil za nekatere) dojemamo kot generator razčlovečevalnih 
procesov. Svoje dejavnosti izvajamo na področjih: kultura, mladina, sociala, multimediji, medgeneracijsko in muzejsko področje. 
Pešačenja srditih v Mariboru, ki so primorala demokratičnega despota Kanglerja k odstopu, nam pomenijo najpomembnejšo dejavnost v 
kateri so mladi sodelovali v dvaindvajsetletni Republiki Sloveniji. 

  



                          
 

 

 

Skupina III 
Fasilitira: SABINA RUPNIK SUHADOLNIK 
 
Organizacija: Inštitut za mladinsko politiko 
Rozana Mužica, vodja programa Mladim prijazna občina 
Program Mladim prijazna občina je usmerjen v a) podporo mladinskim strukturam. Podporni mehanizem temelji na svetovalnih 
aktivnostih, usposabljanju za mladinske organizacije in mlade, ki v delo mladinskih organizacij šele vstopajo b) ozaveščanje mladih o 
pomenu participacije in aktivnega delovanja v družbi c) certificiranje Mladim prijaznih občin z namenom hitrejšega osamosvajanja 
mladih in spodbujanja sodelovanja mladih v procesih odločanja v lokalnih skupnosti ob hkratnem spodbujanju lokalnih odločevalcev k 
vzpostavljanju mladim prijaznejših lokalnih skupnosti. 
 

Organizacija: Mladinski svet Ajdovščina 

Helena Harej 
Opis dobre prakse: 
Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 - proces priprave 

− Strategija za mlade je dokument, v katerem so zbrani ukrepi za mlade iz različnih področij, ki jih bo Oblina Ajdovščina v 
obdobju od 2013 - 2018 izvedla za mlade, sprejeta na seji občinskega sveta januarja 2013 

− proces priprave: Najprej smo naredili analizo stanja, aktivnosti in ukrepov, ki jih Občina Ajdovščina, drugi javni zavodi in 
mladinske organizacije za mlade že izvajajo. Nato smo z anketo o tem katere ukrepe mladi poznajo in jih koristijo ter katere si 
še želijo vpršali mladih kakšne so njihove želje in potrebe. Mnenja mladih smo zbirali na več različnih načinov, tako da smo 
vključili kar se da največjo množico mladih. 

− Izdelali smo Katalog želja mladih, ki je bil osnova za pripravo Strategije in ukrepov, ki so v Strategiji zapisani. 
− Strategija se izvaja, njegovo izvedbo in realizacijo spremlja skupina sestavljena iz dveh predstavnikov mladih, enega 

predstavnika občinske uprave in enega predstavnika občinskih svetnikov.  
 

 

Organizacija: Javni zavod Mladi zmaji 
Katarina Žugman, koordinatorka ČMC Bežigrad - MLADINC, Javni zavod Mladi zmaji 
V Četrtnih mladinskih centrih (v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji trenutno delujejo 4 in dve dislocirani enoti, kjer se izvajajo 
aktivnosti le 1x tedensko), kjer organiziramo prostočasne aktivnosti namenjne otrokom in  mladim, opažamo, da se v naše aktivnosti 
vključuje veliko otrok in mladostnikov (predvsem tisti stalni obiskovalci), ki jim primarno okolje ne nudi pogojev, da bi lahko zgradili 
močne temelje za aktivno delovanje v odnosih in svetu-družbi (pomanjkanje čustvene varnosti, opore, podpore, zanemarjenost, 
doživljanje nasilja, prenasičenost z materialnimi dobrinami, preobremenjenost ...), kar se kaže v pomanjkanju ali odsotnosti občutka, da 
lahko vplivajo, spreminjajo, gradijo, tako v odnosih kot v družbi ...To velikokrat opisujejo kot "dolgčas" ali pa se zamotijo z raznimi samo-
destruktivnimi dejanji.  
Zaposleni v mladinskih centrih dajemo velik povdarek prav vzpostavljanju varnih, spoštljivih odnosov z otroki in mladostniki (tudi s 
starši) ter med njimi, ter s tem vzpostavljanju varne, vzpodbujajoče, kreativne klime, kjer imajo obiskovalci možnost razvoja socialnih 
veščin ter možnost spoznavanja samega sebe in lahko tako počasi gradijo temelje za delovanje navzven. K temu sodijo seveda projekti in 
aktivnosti v okviru našega programa (brezplačne delavnice, skupno ustvarjanje prostora, projekt Zalograd, projekt gradnje glasbenega 
studia, razstave, koncerti, kolesarski in drugi tabori, sodelovanje na javnih prireditvah ...). 
Mnogokrat njihovi začetki aktivnega delovanja, participacije ostajajo neopaženi, saj ne dosegajo standardov teorij, ki opisujejo in 
razlagajo aktivno participacijo mladih. Zaposleni v centrih pa se trudimo ostati senzibilizirani tudi za vse te majhne poskuse. 
 

Organizacija: Mladinski svet Slovenije 

Marko Kozlevčar, podpredsednik za mladinsko delo 
Na Mladinskem svetu Slovenije skozi delo in usposabljanja opažamo, da se je potrebno pri vedno večih stvareh vedno bolj usmeriti 
vsebinsko na dva pola za čim večji izkupiček. Pri tem poskrbimo, da ljudje, ki so že vključeni v mladinsko delo/ organiziranje rastejo in 
njihova organizacija poskrbi za njihov nadaljnji razvoj, da ljudje ne stegnirajo, na drugi strani pa začetnikom ponudimo osnovna znanja 
/priporočila in mentorsko pomoč, da čim prej dosežejo to stonjo in začenjajo doprinašati k razvoju organizacije. 
V korak s trendi v družbi, med mladimi in v mladinskem delu, stopamo že s prenovo priročnikov, tako za trenerje kot za menedzerje, in 
usposabljanj, katere posodabljamo vsako leto, in tako zagotavljamo dobro povezovanje z okolico in prilagajanje trenutnim razmeram v 
Sloveniji. Prav tako se v želji po promociji neformalnega izobraževanja in mladinskega dela povezujemo z akademsko sfero preko 
različnih fakultet, kjer lahko nagovarjamo tudi širše občinstvo in prvi odzivi so zelo vzpodbudni: mladi so pripravljeni storiti več, vendar 
potrebujejo kakovostno informiranje o obstoječih priložnostih/rešitvah, da lahko predlagajo nove, boljše. Prav tako potrebujejo začetno 
vpodbudo in priložnost za ustvarjanje.  
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