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Raziskava želi ugotoviti, kakšna je podoba mladinskega dela v očeh javnosti. Izbrana metoda teks-
tovne analize na vprašanje sicer ne odgovarja neposredno, kljub temu pa na osnovi medijskih besedil 
lahko veljavno sklepamo, kaj o zadevi ve najširša javnost. 

V analizo so bili vključeni večji slovenski mediji: Delo, Dnevnik, Slovenske novice, Večer, Televizija 
Slovenija in POP-TV. Izbrani so bili, ker ustrezajo trem merilom: 

•	 Splošno-informativni značaj
•	 Široka razširjenost
•	 Lahka dostopnost vsebin za potrebe analize

Za splošno-informativni medij je značilno, da izmed množice dogodkov in vsebin izbere tiste, ki 
so relevantni za splošno javnost. Poleg tega jih predstavi (obravnava) na tak način, ki je dostopen tej 
javnosti. Dostopnost ima dva vidika: distribucijo in jezik oziroma način predstavitve. Omenjeni mediji 
izpolnjujejo vsa omenjena merila. K zadevam pristopajo z vidika splošnega interesa. To se med drugim 
kaže v tem, da poročajo o najrazličnejših zadevah, od političnih do umetniških in športnih. 

Podatki o razširjenosti televizijskih medijev pokažejo, da so programi javne RTV tehnološko dosto-
pni vsem prebivalcem Slovenije in to na dveh platformah: kot linearni televizijski program in kot neline-
arne vsebine na svetovnem spletu. Podobno lahko rečemo o jeziku, da ni specialističen, se pravi, da je 
razumljiv najširši publiki.

Podobno velja za POP-TV. Teritorialna in demografska razširjenost njenega signala je sicer manjša 
kot v primeru RTV, kljub temu pa dosega veliko večino prebivalcev. Podobno velja za jezik. 

Tiskani mediji
Tisk se od elektronskih linearnih medijev razlikuje v tem, da so časopisi in revije po eni strani manj 

razširjeni (dosežejo nižje število bralcev), po drugi strani pa zadeve (lahko) predstavijo na bolj poglobljen 
in temeljit način. Pomembno je tudi, da je papir trajen medij: izvod časopisa ali izrezan članek si lahko 
shranimo za pozneje. Končno omogoča večjo stopnjo interaktivnosti preko pisem bralcev in odzivov.

Vir: www.nrb.info



Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega soilnega sklada ter Ministerstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013, razvojne prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja” prednostne usmritve: “izboljšanje 

kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja”.

 4

Iz omenjene tabele je razvidno, da smo izbrali najbolj razširjene dnevnike. Z dokajšnjo gotovostjo 
lahko trdimo, da velika večina Slovencev, ki berejo splošno-informativne časopise, bere enega od ome-
njenih štirih časopisov, in da tisti, ki gledajo televizijo, gledajo vsaj enega od izbranih televizijskih pro-
gramov.

Televizijski mediji
Podatki Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek) za leto 2006 kažejo, da je Prvi pro-

gram Radiotelevizije Slovenija dosegel 99 odstotkov prebivalcev, medtem ko je signal POP-TV dosegel 
malo manj kot 95 odstotkov prebivalcev. POP-TV je najbolj razširjeni komercialni televizijski program.�

Spletna portala 24ur.com (izdajatelj: Proplus) in rtvslo.si (Radiotelevizija Slovenija) sta najpogosteje 
obiskani novinarski spletni strani. Prva je v prvi polovici leta 2009 beležila približno 600.000, druga pa 
okrog 400.000 obiskov mesečno.

Vir: http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/default.html

Izbrani mediji zadovoljujejo tudi tretji pogoj za vključitev, to je, lahka dostopnost za potrebe analize. 
Članke smo izbirali s pomočjo iskalnikov na spletnih straneh dotičnih medijev. Vsi večji mediji danes 
imajo spletne strani, ki so enako ali bolj vsebinsko bogate od njihovih tradicionalnih izdaj. Elektronska 
baza podatkov hkrati omogoča preprosto in učinkovito iskanje.
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Časovni okvir
Analiza je zajela obdobje od 1. avgusta 2008 do 1. septembra 2009. Cilj je bil, da vključimo najmanj 

eno koledarsko leto. Pričakovali smo, da bo največ vsebin o mladinskem delu v poletnih (počitniških) 
mesecih, zato smo časovni okvir glede na razpoložljiva sredstva razširili za en mesec. Na ta način smo 
povečali število člankov in okrepili veljavnost rezultatov. 

Merila za vključevanje v analizo
Relevantne članke smo iskali na podlagi vnaprej določenih ključnih besed. Pojem “mladinsko delo” 

se kot tak ne pojavlja v medijskih poročilih, saj gre za koncept, ki vključuje različne dejavnosti in orga-
nizacije. Nabor ključnih besed, ki smo jih uporabili pri iskanju po elektronskih bazah podatkov, smo 
sestavili na naslednji način:

•	 Sestavili smo seznam organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. Pri tem smo se opirali pred-
vsem na podatke Urada RS za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport in Mladinskega sveta 
Slovenije. Kadar smo v procesu analize naleteli na organizacijo, ki ni bila vključena v omenjena 
seznama, smo jo dodali. Seznam organizacij najdete v Prilogi 1: Mladinske organizacije

•	 Sestavili smo seznam pojmov, ki se navezujejo na tematiko raziskave. To so: mladi, mladinski 
center, mladinsko društvo, mladinski klub, prostovoljstvo, tabornik, skavt, izobraževanje, kolonija, 
študent, dijak, participacija.

Seznam pojmov je namenoma zelo širok, ker smo želeli zajeti čim večje število člankov. Eden od 
pomembnih ciljev pilotske raziskave je identifikacija najbolj koristnih ključnih besed in organizacij za 
potrebe nadaljnjih analiz.

Rezultati
Omenjenim merilom in parametrom je ustrezalo 84 člankov: 28 v Dnevniku, 26 v Večeru, 18 v Delu, 

9 v Slovenskih novicah, dva na portalu RTV in eden na portalu 24ur. 
Pri vsakem članku smo si zabeležili medij, datum, avtorja in naslov članka. Opredelili smo tudi žanr. 

Najbolj pa nas je zanimalo, za katero področje mladinskega dela gre, katero mladinsko delo oziroma 
organizacija je predmet poročanja in katere dejavnosti so omenjene v članku. 

Med članki je največ poročil in sicer 42. Sledijo kratke napovedi dogodkov (33), šest jemešana zvrst 
poročila in napovedi. Med njimi je tudi ena reportaža in en intervju.

Ne preseneča, da je najbolje zastopan žanr poročilo. Nepričakovana je visoka zastopanost napo-
vedi. Pri tem ne gre za plačana obvestila, ampak za uredniška besedila. Ta zadnji rezultat si je mogoče 
razlagati tako, da časopisi pojmujejo mladinsko delo kot nekaj družbeno koristnega, nekaj torej, kar si 
zasluži, da je javnost o njem vnaprej obveščena. To velja še posebno za napovedi o počitniških dejav-
nostih za otroke in mlade, pa tudi širše vzeto za kulturne in izobraževalne prireditve. 

Področja mladinskega dela
Pri opredelitvi področij smo se opirali na članek Primoža Ferjančiča “Kaj je in kaj ni mladinsko delo?” 

V njem so kratko opisana naslednja področja:
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•	 Dodatno obšolsko učenje
•	 Mednarodno mladinsko delo
•	 Odprto mladinsko delo
•	 Participacija in medvrstniško učenje
•	 Preventiva pred družbeno izključenostjo/ mladinsko socialno delo
•	 Rekreacija/ sprostitev
•	 Mladinsko posvetovanje
•	 Mladinsko informairanje
•	 Mladinsko delo v športu

Koderji so za vsakega od člankov določili, v katera od omenjenih področij spada dejavnost, ki je v 
njem opisana. V večini primerov je šlo za več kot eno področje. Na primer, poročila o poletnih dejavno-
stih za otroke in mladino imajo pogosto značilnosti tako dodatnega obšolskega učenja kot rekreacije/ 
sprostitve. 

Najbolj pogosto zastopano področje mladinskega dela je bilo participacija. Sledita dodatno obšol-
sko učenje in rekreacija/ sprostitev. Vsa ostala področja skupaj ne dosežejo relativne zastopanosti 
enega od prvih treh.

Najpogosteje kombinacije so bile participacija in dodatno obšolsko učenje in dodatno obšolsko 
učenje in rekreacija/ sprostitev. Pri participaciji je bil zelo pogosto navzoč vidik prostovoljstva oziroma 
dobrodelnosti, na primer, ko je šlo za pomoč potrebnim v naravnih nesrečah, zbiranje potrebščin za 
šolsko mladino in podobno. 

•	 Participacija in medvrstniško učenje - 41
•	 Dodatno obšolsko učenje - 32
•	 Rekreacija/sprostitev - 32 
•	 Mednarodno mladinsko delo - 8
•	 Odprto mladinsko delo - 6
•	 Mladinsko informiranje - 3
•	 Mladinsko socialno delo - 2

Organizacije in dejavnosti, ki so predmet poročanja
V Prilogi 2: Organizacije v analiziranih besedilih so navedene tiste organizacije, ki so bile v 

člankih omenjene kot organizatorice dogodka. Najpogosteje so zastopani mladinski centri in študentski 
klubi oziroma študentske organizacije. Večkrat se pojavijo taborniki in skavti. 

Med dejavnostmi so najpogosteje omenjene naslednje: 
•	 Delavnice - 25
•	 Akcija: čistilna, delovna - 12
•	 Koncert - 9
•	 Predavanje - 7
•	 Izlet - 5
•	 Šport - 6



Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega soilnega sklada ter Ministerstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013, razvojne prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja” prednostne usmritve: “izboljšanje 

kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja”.

 7

Diskusija

Vzorčenje
Izbrana metoda se je izkazala za učinkovito pri vzorčenju tiskanih publikacij oziroma spletnih strani 

tiskovin. Potrebno pa bi bilo preveriti, zakaj nismo našli skoraj nobenega besedila na domačih straneh 
nacionalnih televizijskih programov. Morda odgovor leži v naravi televizijskega produkcijskega procesa 
in proizvoda. Televizija je po naravi “epizodično” naravnana, se pravi, da išče opazne, zanimanje vzbuja-
joče dogodke. Ko gledamo na naravo mladinskega dela, opazimo, da takih dogodkov sicer ne manjka, 
vendar so praviloma omejeni na majhen krog udeležencev. Izjema so koncerti in športne prireditve. 
Poleg tega gre za pozitivne, mirne in nekonfliktne dejavnosti, kar dodatno zniža njihovo privlačnost za 
televizijo. Zato je malo verjetno, da se bodo taki dogodki, o katerih so poročali časopisi, znašli na na-
cionalni televiziji. 

Dodaten problem predstavlja oblika baz podatkov pri televizijskih programih. Baze niso narejene 
tako, da bi omogočale iskanje po ključnih besedah. Zadevo dodatno oteži dejstvo, da ni transkriptov 
oziroma vsaj kratkih povzetkov prispevkov, ki so predvajani v informativnih oddajah. To z vidika nadaljnje-
ga raziskovanja pomeni, da bi bilo v primeru televizijskih medijev nujno potrebno pogledati tiste oddaje, 
ki jih želimo analizirati. To seveda pomeni bistveno višje stroške.

V prihodnjih analizah bi veljalo posvetiti več pozornosti lokalnim in regionalnim medijem. Mladinsko 
delo je po naravi umeščeno v manjše geografsko in demografsko okolje, zato lahko upravičeno pričaku-
jemo večje zanimanje s strani lokalnih medijev. To velja še posebno za elektronske, televizijske medije. 

Procesi novinarske produkcije
Študij procesov novinarskega dela posveča posebno pozornost dvema stopnjama: izbiri in predstavi-

tvi. V toku zgodovine novinarskega poklica so se uveljavile določene norme in navade, ki vplivajo, lahko 
bi celo rekli v veliki meri določajo, katere “posnetke” iz resničnosti bodo novinarji izbrali in na kakšen 
način jih bodo predstavili v svojem mediju. 

Tradicionalna novinarska modrost pravi, da na izbor tem ali dogodkov vplivajo bližina, relevantnost, 
dramatičnost/ konflikt in zanimivost. V zadnjih desetletjih pa je vedno večji poudarek na naslednjih 
lastnostih. Dogodek mora biti kratek in zaključen. Pomembna ostaja prostorska in kulturna bližina, 
dramatičnost (element presenečenja) in potencial za konflikt. Relevantnost se kaže kot izredna škoda 
ali izjemen dosežek. Vedno bolj je poudarjena personifikacija v smislu, da na dogodek “posije” kakšna 
imenitna oseba. 

Rezultate analize lahko dokaj dobro razložimo omenjenimi vrednotami novinarskega poklica. Pou-
darek je na dogodkih, epizodah, ki so zaključene. Novinarji želijo povedati zgodbo, ki ima začetek in 
konec. Vmesnih poročil novinarstvo ne pozna. Prav tako ga ne zanimajo tematike, ki zahtevajo določe-
no poglobljenost na strani novinarja in bralca. Poročila o akcijah, športnih prireditvah in koncertih so 
tipičen primer zgodb, ki ustrezajo omenjenim merilom in so zato v medijih močno zastopana. 

Nadaljnja značilnost poročanja o mladinskem delu je močna zastopanost pozitivnih sporočil. Najpo-
gosteje zastopana participacija (dejavnost) se pogosto prepleta z učenjem in prostovoljstvom oziroma 



Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega soilnega sklada ter Ministerstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013, razvojne prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja” prednostne usmritve: “izboljšanje 

kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja”.

 8

dobrodelnostjo. V obeh primerih gre za pozitivni vrednoti, ki zaslužita pozornost in pohvalo okolice. 
Tovrstne zgodbe novinarji radi izberejo in uvrstijo v svoje medije, vendar velja, da morajo hkrati zadovo-
ljevati tudi poprej omenjene značilnosti.

Na kakšen način novinarji predstavijo zgodbo? Med splošne značilnosti poročanja sodijo dramatič-
nost, mitični spopad (dobro-zlo), arhetipi, besedni dvoboj, simbolična dejanja oziroma psevdo-dogodki, 
lahkoten slog in rituali. Zgodbe s temi značilnostmi imajo pogosto, dasi ne izključno, negativno konota-
cijo. Od tod pogosta tožba, da je novinarstvo senzacionalistično in se ukvarja z negativnostmi. Zgodbe, 
ki so povezane z mladinskim delom, pa so praviloma pozitivne, zato že vnaprej odpadejo konfliktnost in 
dvoboj. Prav tako ni veliko ritualov, ki bi bili zanimivi za širšo javnost. Enako velja za psevdo-dogodke. 
Ostanejo mitični spopad v povezavi z arhetipično pripovedjo (npr. mladinska delovna akcija) in drama-
tičnost, vse skupaj povedano v lahkotnem slogu.

Skratka, dejavnosti, ki sodijo v polje mladinskega dela, praviloma nimajo v sebi elementa konflikta. 
Prav tako gre praviloma za pozitivne. Zato je odvisno predvsem od iznajdljivosti mladinskih delavcev, da 
s pozitivnim sporočilom pridejo v javnost. 

Omejitve in predlogi za prihodnje raziskave
Potrebno se je zavedati omejitev tekstovne analize. Besedila ne prikažejo dejanskega stanja, ampak 

na osnovi rezultatov lahko sklepamo o tem, kako novinarji dojemajo resničnost, ki jo želimo analizirati. 
Na osnovi tega lahko previdno sklepamo na obstoječe stanje (tisto, kar obstaja in iz česar so novinarji 
črpali) in na percepcijo v ljudeh, ki so naslovniki besedil.

Vzorčenje
Ključnega pomena pri analizah je dostop do pravih podatkov. “Česanje” skozi baze podatkov, ki smo 

ga uporabili v tej raziskavi, je potrebno v prvi fazi, ko gradimo teoretični model za bodoči študij pojava. V 
nadaljevanju pa bi bilo smotrno preučiti dve drugi, bolj usmerjeni strategiji zajema podatkov za analizo.

Uredništva si ponavadi razdelijo področja, o katerih poročajo. Sčasoma pride do specializacije v 
smislu, da posamezni novinarji delo pretežno na enem področju, ker jih le-to bodisi zanima bodisi so si 
nabrali izkušnje. Ti novinarji in njihovi uredniki bi raziskovalce lahko napotili neposredno k pomembnim 
virom. Ta pristop je posebej učinkovit v kombinaciji z intervjuji, saj znajo pisci besedil najbolje pojasniti, 
kako izbirajo dogodke in na kakšen način pristopajo k njim. 

V prihodnjih raziskavah bi bilo vredno preučiti tudi ustreznost komercialnih ponudnikov klipinga pri 
iskanju relevantnih člankov. Za to pa je potrebno najprej sestaviti seznam ključnih besed, ki bodo zaje-
le vse možne dejavnosti mladinskega dela. Zelo smiselno bi bilo, da se opravi primerjava med eno in 
drugo metodo. Analizo besedil pa mora v vsakem primeru opraviti za to usposobljena skupina na osnovi 
teoretičnih izhodišč. 

Tule je seznam najbolj pogostih ključnih besed:
•	 Delavnice
•	 Predavanje
•	 Športne aktivnosti
•	 Kreativne dejavnosti
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•	 Nagradne igre
•	 Izleti
•	 Šola v naravi
•	 Festival
•	 Koncert
•	 Sejem
•	 Tabor
•	 Delovna akcija
•	 Tržnica
•	 Prostovoljno delo
•	 Čistilna akcija
•	 Festival
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Priloga 1: Mladinske organizacije
Društvo Mladinski ceh 
Društvo SKAM 
Društvo ŠKUC 
Društvo ŠOLT 
Mladi forum socialnih demokratov 
Mlada liberalna demokracija 
Mlada Slovenija 
Nova generacija SLS 
Slovenska demokratska mladina 
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
Zveza slovenske podeželske mladine 
Zveza ŠKIS 
Zveza tabornikov Slovenije 
Popotniško združenje Slovenije Maribor 
Društvo Mladi evropski federalisti 
Klub mladih Zares aktivni 
Mladinsko združenje Brez izgovora
Društvo mladinski center Dravograd
Klub mladih Kočevje
Mladinski center Nova Gorica

Priloga 2: Organizacije v analiziranih besedilih
AKDT Zasavje 
Avstrijski mladinski center Juzhovse, Mureck,
Center za socialno delo Ljubljana -Šiška, enota Medovode
Dijaki Srednje živilske šole z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana
Društva študentov medicine Slovenije
Društvo Humanitas
Društvo prijateljev mladine 
Društvo Skam in medškofijski odbor za mladino
Društvo ŠKUC
Društvo študentov medicine Slovenije 
EMSC
EMSO 
Explosiv Avstrija
Filozofska fakulteta v Mariboru
GIZ Stari Maribor
Humanitarni zavod Krog
Klub študentov občin Postojna in Pivka



Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega soilnega sklada ter Ministerstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013, razvojne prioritete: “Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja” prednostne usmritve: “izboljšanje 

kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja”.

 11

Kulturno umetniško društvo Zid na meji 
Lions klub
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje 
Mestna zveza tabornikov Ljubljana
MKC Maribor 
Mladinski center Celje
Mladinski center Dravograd
Mladinski center Kotlovnica
Mladinski center Nova Gorica
Mladinski center Ormož
Mladinski center Slovenj Gradec 
Mladinski center Trbovlje
Mladinski center Velenje 
Mladinski kulturni center Maribor 
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
Mladinski informacijski center - MIC
Občina Postojna
Osnovna šola Škofja Loka
Reciklar 
Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije 
Šahovski klub Slovenj Gradec
Šaleški študentski klub 
Sezam 
Šolski center Velenje
Športna zveza Velenje
Študentje Medicinske fakultete
Študentska organizacija Univerze Maribor
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
Študentski center Velenje
Študentski mladinski otroški center Laško
Svet Evrope Dosta!
Taborniki roda Bičkova skala
Taborniki rodu Kraških viharnikov
Veselo srce – otroški klub 
Waldorfska šola
Zavod Voluntariat
Župnija Grosuplje 
Zveza društev Mladinski center Postojna
Zveza prijateljev mladine Maribor
Zveza prijateljev mladine
Zveza ŠKIS
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Zveza slovenskih katoliških skavtov in skavtinj
Zveza tabornikov Pomurja
Zveza tabornikov Slovenije

Dodatek: Seznam člankov, ki so bili vključeni v analizo
MEDIJ DATUM AVTOR NASLOV ORGANIZATOR, VODITELJ PODROČJE MD METODE, DEJAVNOSTI ŽANR

Slovenske 
novice 08/01/08 M.G. Norost, ki deluje ZSKSS

participacija medvrstniško 
učenje, dodatno obšolsko 
učenje tabor, delavnice Poročilo

Večer 08/01/08

Violeta 
Vatovec 

Einspieler
ŠMOCL še skrbi za otroke 
in mladino

Študentski mladinski otroški 
center Laško rekreacija/ sprostitev

športne aktivnosti, obisk 
adrenalinskega parka, 
brezplačne inštrukcije 
matematike, tečaj 
računalništva napoved

Večer 08/20/08

Nataša 
Konečnik 

Vidmar
Tečaj potapljanja v MKC 
Slovenj Gradec MKC Slovenj Gradec

dodatno obšolsko 
izobraževnje tečaj potapljanja napoved

RTV 08/22/08
Mlade kulture se 
prepletajo na Kunigundi MC Velenje participacija koncert, delavnice

poročilo-
napoved

Večer 08/23/08 sta
V Velenju 11. festival 
mladih kultur Kunigunda MC Velenje participacija

razstava Foto kluba Zrno, Pie 
Rihtarič, treh mladih likovnih 
umetnikov, koncert, plesna 
produkcija, afriška ulična 
predstava, jazz koncert

poročilo-
napoved

Delo 08/30/08 P.B.
Na kratko, Konigundin 
ulični vrhunec MC Velenje

participacija, rekreacija/ 
sprostitev, dodatno 
obšolsko učenje modna revija, koncert

poročilo-
napoved

Dnevnik 08/31/08 rš
Dobrodelni Žur z razlogom 
doživel rekordno udeležbo Simobil

participacija, prostovoljstvo, 
rekreacija/ sprostitev koncert poročilo

Dnevnik 09/05/08 sta

V ljubljanskih Križankah 
se začenja sejem rabljenih 
učbenikov Zveza Škis participacija, prostovoljstvo sejem napoved

Dnevnik 09/16/08
Lara 

Petkovšek

Od 14. do 16. oktobra 
bo potekala že deveta 
Študentska arena /

mladinsko informiranje, 
dodatno obšolsko učenje predavanja, ples, delavnice poročilo

Dnevnik 09/19/08 mz V Stično spet tisoči mladih

Društvo Skam in 
Medškofijski odbor za 
mladino

participacija, dodatno 
obšolsko učenje, rekreacija/ 
sprostitev maša, delavnice, koncert poročilo

Dnevnik 09/23/08
Jure 

Nagode
Trbovlje želijo postati 
otrokom prijazno mesto MC Trbovlje mladinsko socialno delo

analiza obstoječega stanja, 
previjalnica za dojenčke v 
centru mesta, urejanje novih 
klubskih prostorov - za 
koncerte, delavnice intervju

Delo 09/26/08 P.M.

Na kratko, Trbovlje 
poskušajo postati do 
otrok prijazno mesto Občina Trbovlje

mednarodno mladinsko 
delo poročilo

Dnevnik 10/24/08
Nataša 
Ozebek

S prostovoljstvom do 
novih znanj MC Nova Gorica

mednarodno mladinsko 
delo, dobrodelnost predavanje poročilo

Dnevnik 11/08/08 ah

Brezplačne predstave in 
ustvarjalne delavnice v 
Škucu Škuc

dodatno obšolsko učenje, 
rekreacija/ sprostitev

ustvarjalne delavnice, 
gledališče napoved
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MEDIJ DATUM AVTOR NASLOV ORGANIZATOR, VODITELJ PODROČJE MD METODE, DEJAVNOSTI ŽANR

Delo 12/09/08 Mojca Finc
Od obnove afriških vasi do 
poučevanja otrok v Indiji

Zavod Voluntariat, Društvo 
Humanitas participacija, prostovoljstvo prostovoljstvo poročilo

Delo 12/12/08 Me.K.
Na kratko, Ars Humana v 
Medvodah

Društvo mladinski kulturni 
center in Center za socialno 
delo Ljubljana -Šiška, enota 
Medovode participacija, prostovoljstvo dražba napoved

Dnevnik 12/17/08 av
Medijska koča na Veliki 
planini navdušila MC Kotlovnica

mednarodno mladinsko 
delo, dodatno obšolsko 
učenje delavnice poročilo

Večer 01/16/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar Predavanje o Filipinih MKC Slovenj Gradec dodatno obšolsko učenje predavanje napoved

Delo 01/16/09 R.G.

Na kratko, Študenti 
pomagali ostarelim 
občanom ŠOUM participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Delo 01/31/09 K.Ž.
Na kratko, Brezplačni tečaj 
slovenščine MC Nova Gorica odprto mladinsko delo tečaj slovenščine napoved

Dnevnik 04/08/09 Vita Kontič

Ozaveščanje o okoljskih 
problemih z veslanjem 
po reki

Srednja živilska šola 
z Biotehniškega 
izobraževalnega centra 
Ljubljana

dodatno obšolsko učenje, 
rekreacija/ sprostitev šola v naravi poročilo

Delo 04/09/09 P.Š.
Na kratko, Vozilo za 
režiserja invalida MC Celje, Lions klub participacija, prostovoljstvo dobrodelni koncert napoved

Dnevnik 04/11/09 Vita Kontič
Med bloki divje parkirišče, 
smeti in injekcijske igle

Sezam, Voluntariat, Reciklar, 
Biotehniški izobraževalni 
center, Waldorfska šola participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Dnevnik 04/20/09 (sta)
V Tivoliju 13. Taborniški 
festival

Mestna zveza tabornikov 
Ljubljana

participacija, odprto 
mladinsko delo, rekreacija/ 
sprostitev festival, delavnice poročilo

Dnevnik 04/21/09 dnevnik.si
Maja se bo odvila že 
dvanajsta Škisov tržnica Zveza ŠKIS

rekreacija/ sprostitev, 
mladinsko informiranje, 
mednarodno mladinsko 
delo festival, delavnice napoved

Delo 04/21/09 D.J.
V Postojni in okolici zbrali 
sedem ton smeti

taborniki rodu Kraških 
viharnikov participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Dnevnik 04/22/09 dnevnik.si

Bolnišnica Medimedo 
se v petek predstavlja v 
ljubljanskem Živalskem 
vrtu

študentje Medicinske 
fakultete, Društvo študentov 
medicine Slovenije dodatno obšolsko učenje delavnice napoved

Dnevnik 04/22/09 (jal)
Izkupiček od prodaje igrač 
za socialno ogrožene

novogoriški center za 
socialno delo in Mladinski 
center Nova Goric participacija, prostovoljstvo tržnica poročilo

Delo 04/22/09
prostovoljstvo.

org
Festival prostovoljstva 
mladih Slovenska filantropija mladinsko informiranje

organizacija prireditev, 
motivcija za prostovoljstvo v 
prihodnje napoved

Delo 04/23/09
Simona 

Fajfar
Naredimo Kočevje zeleno! 
Množično pobiranje smeti Komunala Kočevje participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Večer 04/29/09

Petra 
Lesjak 
Tušek

V Dravogradu projekt 
Človek MC Dravograd

preventiva pred družbeno 
izklučenostjo/mladinsko 
socialno delo strokovna pomoč napoved

Dnevnik 04/30/09 Tina Hižar
Na zdravniški pregled v 
živalski vrt / dodatno obšolsko učenje učna ura poročilo
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MEDIJ DATUM AVTOR NASLOV ORGANIZATOR, VODITELJ PODROČJE MD METODE, DEJAVNOSTI ŽANR

Delo 05/04/09 Mo.Z/ sTA
Začenjajo se 26. Majske 
igre Študentski svet stanovalcev

participacija, dodatno 
obšolsko učenje, rekreacija/ 
sprostitev

organizacija športnih 
dogodkov in zabavnih 
prireditev napoved

Dnevnik 05/06/09 STA
Danes že 12. Škisova 
tržnica Zveza ŠKIS participacija sejem napoved

Delo 05/07/09 N.D.
Letošnja Škisova tržnica v 
znamenju ekologije Zveza ŠKIS participacija sejem poročilo

Večer 05/08/09
Gordana 
Possing

Danes začetek projekta 
Kreativno v parku MC Celje

dodatno obšolsko učenje, 
rekreacija/ sprostitev

športne aktivnosti, kreativne 
dejavnosti, nagradne igre, 
presenečenja

Poročilo-
napoved

Delo 05/08/09 P.Š.
Na kratko, Celjski Mestni 
park bo oživel CMC

dodatno obšolsko učenje, 
rekreacija/ sprostitev delavnice poročilo

Dnevnik 05/15/09 av
Taborniški Spust po 
Ljubljanici Taborniki roda Bičkova skala participacija, prostovoljstvo delovna akcija napoved

Dnevnik 05/29/09 (pk)
S tekom pomagajo 
socialno šibkejšim Osnovna šola Škofja Loka

participacija, prostovoljstvo, 
rekreacija/ sprostitev tek napoved

Dnevnik 06/27/09 ds
Srednješolci bodo 
pomagali starejšim OZ RK Novo mesto

participacija, dodatno 
obšolsko učenje, 
dobrodelnost delavnice, pomoč starejšim napoved

Slovenske 
novice 06/30/09 STA

Na kratko, Mednarodni 
študentski festival ŠOUM

mednarodno mladinsko 
delo, dodatno obšolsko 
učenje delavnice poročilo

Dnevnik 07/01/09 (no)
Poletne počitnice: od 
delavnic do pustolovstva

Zveza prijateljev mladine, 
mladinski centri, taborniki

dodatno obšolsko učenje, 
rekreacija/ sprostitev ustvarjalne delavnice, izleti

Poročilo-
napoved

Slovenske 
novice 07/03/09

Andrej 
Predin

Alternativna glasba ob 
meji na Tratah

Kud Zid na meji, avstrijsko-
mladinski center Juzhovse, 
Mureck

mednarodno mladinsko 
delo, rekreacija/ sprostitev glasbeni festival napoved

Večer 07/08/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar Otroška plesna šola MKC Slovenj Gradec rekreacija/ sprostitev plesne vaje napoved

Večer 07/09/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar Pohod po Šisernikovi poti MC Dravograd rekreacija/ sprostitev pohod napoved

Večer 07/14/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar
Otroške in mladinske 
poletne delavnice MC Slovenj Gradec dodatno obšolsko učenje delavnice napoved

Večer 07/15/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar Šola šaha
MC Slovenj Gradec, Šahovski 
klub Slovenj Gradec dodatno obšolsko učenje predavanje, delavnice napoved

Dnevnik 07/15/09 (ah) Študentje v delovno akcijo
Študentska organizacija 
Univerze v Ljubljani participacija, prostovoljstvo delovna akcija napoved

Slovenske 
novice 07/16/09 M.R. Zvečer pred Škucem Društvo ŠKUC

odprto mladinsko delo, 
rekreacija/ sprostitev predstave, dogodki poročilo

Dnevnik 07/17/09 Iva Kosmos Vroči večeri pred Škucem Društvo ŠKUC
odprto mladinsko delo, 
rekreacija/ sprostitev predstave, dogodki poročilo

Dnevnik 07/22/09
Zlatka 
Strgar

Mladi v Velenju in 
Šoštanju delavni MC Velenje participacija, prostovoljstvo

Poročilo-
napoved

Večer 07/22/09
Franc 

Kramer
Po udarnikih se bo spet 
pokazal letni kino MC Velenje participacija, prostovoljstvo čistilna akcija napoved

Delo 07/22/09 P.Š.
Na kratko, Brigadirji bodo 
obnovili letni kino MC Velenje participacija, prostovoljstvo delovna akcija napoved
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MEDIJ DATUM AVTOR NASLOV ORGANIZATOR, VODITELJ PODROČJE MD METODE, DEJAVNOSTI ŽANR

Delo 07/24/09
Alenka 
Zgonik

Pridelovanje soli je kot 
sušenje perila Muzej solinarstva

dodatno obšolsko učenje, 
prostovoljstvo

Rinaldo Bonin, upokojeni 
solinar, Tom Philbin, 
udeleženec in mnogi drugi reportaža

Slovenske 
novice 07/24/09 STA

Na kratko, Gremo se 
ušvicat MC Velenje participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Večer 07/24/09
Gabrijel 
Toplak Julijske aktivnosti ZPM

Zveza prijateljev mladine 
Maribor rekreacija/ sprostitev

izled, športno dopoldne, 
organizacije izleta v Velenje, 
ogled razstave mariborskih 
slikarjev, umetniške 
dejavnosti napoved

Dnevnik 07/25/09 jur
Šolske potrebščine vse 
hujše breme MCT – MC Trbolje, RK participacija, prostovoljstvo zbiranje potrebščin poročilo

Delo 07/25/09 P.Š.
Velenjčani obujajo 
udarniško tradicijo MC Velenje participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Večer 07/29/09
Franc 

Kramer
Z udarniško akcijo so odkrili 
amfiteater MC Velenje participacija, prostovoljstvo čistilna akcija, poročilo

Slovenske 
novice 07/30/09 STA

Na kratko, Za rome in 
nerome MIC

odprto mladinsko delo, 
participacija

Kampanje Sveta Evrope 
Dosta poročilo

Dnevnik 07/30/09
Tanja 
Žibert

Poletni tabor v Grosupljen 
za boljše razumevanje

MIC, župnija Grosuplje, 
Veselo srce – otroški klub, 
Svet Evrope Dosta!

participacija, dodatno 
obšolsko učenje tabor, delavnice poročilo

Dnevnik 07/30/09 dnevnik.si

Društvo študentov 
medicine Slovenije bo 
prvi teden v avgustu 
organiziralo gostovanje 
Zbora in orkestra 
evropskih študentov 
medicine

Društvo študentov medicine 
Slovenije, EMSO, EMSC

mednarodno mladinsko 
delo, rekreacija/ sprostitev koncert poročilo

Večer 07/31/09
Marjan 

Lipovšek

Med poletnimi 
počitnicami lahko šolarji 
izbirajo

festival Velenje, 
Medobčinska zveza 
prijateljev mladine Velenje, 
MC Velenje, Rdeča dvorana 
Velenje, Športna zveza 
Velenje, Grad Velenje, 
Galerija Velenje, Šaleški 
študentski klub, Šolski 
center Velenje

dodatno obšolsko učenje, 

rekreacija/ sprostitev delavnice, prireditve poročilo

Delo 07/31/09
Katja 

Željan

Novodobne študentske 
delovne brigade, »Naš 
slogan? Delaj, pa tiho 
bodi! In nogomet igraj ...«

Študentska organizacija 
Univerze Maribor - ŠOUM participacija, prostovoljstvo čistilna akcija poročilo

Večer 07/31/09

Darja 
Lukman 
Žunec Delavnice v senci dreves MC Ormož

rekreacija/ sprostitev, 
dodatno obšolsko učenje delavnice, prireditve poročilo

Večer 07/31/09
Jana 

Rijavec
Mariborski študentje 
pomagajo na Vipavskem ŠOUM participacija, prostovoljstvo

delovna brigada, 
obnavljanje, zaščita 
kulturnih spomenikov poročilo

Dnevnik 08/03/09 STA

Slovenija pomaga pri 
rehabilitaciji otrok s 
Kosova humanitarni zavod Krog

rekreacija, dodatno 
obšolsko učenje delavnice, izleti poročilo

Slovenske 
novice 08/03/09 M.L. Izkopali letni kino ŠC Velenje in MC Velenje participacija, prostovoljstvo

čistilna akcija, prostovoljno 
delo poročilo
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Večer 08/04/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar
Otroške in mladinske 
delavnice MC Slovenj Gradec

dodatno obšolsko učenje, 
rekreacija/ sprostitev delavnice napoved

Večer 08/04/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar Pohod na Peco MC Dravograd rekreacija/ sprostitev pohod napoved

Večer 08/05/09 rk Zlet slovenskih tabornikov
Zveza tabornikov Pomurja in 
Zveza tabornikov Slovenije

Participacija, rekreacija/ 
sprostitev, dodatno 
obšolsko učenje

pohodi-ekspedicije, 
delavnice, okrogle mize, 
športne in adrenalinske 
dejavnosti, kulturne in 
etnološke dejavnosti napoved

Večer 08/07/09
Branko 
Žunec

Taborniki povsod po 
Pomurju Zveza tabornikov Slovenije

Participacija, rekreacija/ 
sprostitev, dodatno 
obšolsko učenje

pohodi in ekspedicije, 
spoznavanje ljudi in narave, 
izleti v različne kraje, 
delavnice in interesne 
dejavnosti poročilo

RTV 08/11/09 B.K.
Zmaj bo že trinajstič imel 
mlade

Zveza društev Mladinski 
center Postojna, Klub 
študentov občin Postojna in 
Pivka, Občina Postojna

rekreacija/ sprositev, 
dodatno obšolsko učenje poročilo

Slovenske 
novice 08/11/09 STA

Na kratko, študenti 
odpravljajo posledice 
neurij

študentje Univerze v 
Ljubljani participacija, prostovoljstvo napoved

Večer 08/12/09
Franc 

Kramer Poletje pod kozolcem MC Šmartno ob Paki rekreacija/ sprostitev
organizacija zabavnih in 
kulturnih prireditev poročilo

Delo 08/16/09 Miha Rubin
Vrednota prostovoljstva 
živi med mladimi

Študentska organizacija 
Univerze v Ljubljani - ŠOUM participacija, prostovoljstvo pomoč pri različnih opravilih napoved

Dnevnik 08/18/09
Jure 

Nagode
Mladi iz Evrope v 
Trbovljah Mladinski center Trbovlje

mednarodno mladinsko 
delo, participacija in 
medvrstniško učenje

Polona Siter Drnovšek, 
direktorica MCT poročilo

Večer 08/18/09
Gordana 
Possing

Kreativne počitnice še v 
dveh mestnih četrtih MC Celje

participacija medvrstniško 
učenje, dodatno obšolsko 
učenje

družabne, ustvarjalne, 
športne aktivnosti poročilo

Slovenske 
novice 08/21/09

Andrej 
Predin

No border jam, punk 
šestnajstič

MKC Maribor, AKDT Zasavje, 
Explosiv Avstrija rekreacija/ sprositev

Dušan Hedl, organizator in 
idejni oče prireditve poročilo

Večer 08/22/09 Asja Matjaž
Do petih bodo bedeli, 
vstajali opoldne

Regionalni center Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije, 
Filozofska fakulteta v MB dodatno obšolsko učenje predavanje, delavnice poročilo

Večer 08/26/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar Šola hujšanja
Mladinski kulturni center 
Slovenj Gradec dodatno obšolsko učenje

predavanja o zdravi 
prehrani, tehtanje in 
meritve, individualno 
svetovanje napoved

24ur.com 08/30/09 A.M.
Žur z razlogom v 
znamenju blatne kopeli Simobil

odprto mladinsko delo, 
zabava, dobrodelnost

zbiranje donacij preko 
sms-sporočil, organizacija 
prireditve, na katerem vrtijo 
glasbo DJ-i. poročilo

Večer 09/01/09 mbk Rock nad Dravo
Mladinski kulturni center 
Maribor, GIZ Stari Maribor rekreacija/ sprostitev organizacija koncertov napoved

Večer 09/04/09

Nataša 
Konečnik 

Vidmar
Potopisno predavanje o 
Avstraliji Mladinski center Dravograd dodatno obšolsko učenje predavanje napoved


