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1  Uvod 
 

Izhodišče snovanja in izvedbe projekta sta opaznejša problema belokranjske regije visoke brezposelnosti 

mladih in posledično njihovega zapuščanja Bele krajine, t.i. »bega možganov«. Vpliv (ob)čutijo vse starostne 

skupine lokalnega prebivalstva, predvsem pa odraščajoči otroci oziroma mlajše generacije. Projektna ideja 

Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma se je z namenom preseganja teh problemov regije ciljno 

osredotočala na socio-kulturni razvoj otrok in mladih ter medgeneracijsko solidarnost, in sicer prek 

izvedbe potujočih delavnic po belokranjski regiji. Izvirnost pristopa k naslavljanju teh problemov je 

projekt dosegel z mobilnostjo v okviru prevoznega sredstva – predelanega rabljenega kombija –, ki je že 

sam po sebi promoviral trajnostni razvoj in vedno znova ustvarjal nove avtonomne prostore za izvedbo 

aktivnosti in promocijo strpnosti med različnimi družbenimi skupinami. 

Škratmobil je deloval kot prostor opolnomočenja otrok, mladih in drugih ranljivih članov družbe ter 

kot socialno-kulturna točka, v kateri se je gradilo spoštovanje, vzpodbujalo radovednost in znanje, bogatilo 

zaupanje, utrjevalo samorefleksijo, krepilo samopodobo ter ravnanje po načelih antirasističnega, 

antihomofobnega in antiksenofobnega socialnega dela. Filozofija projekta je bila že ob prijavi utemeljena in 

nato tudi v praksi izvedena na predanosti k odprti, pluralni in demokratični družbi, ki temelji na načelu 

vladavine prava in spoštovanju vrednot kot so tolerantnost, solidarnost, enake možnosti ter brezpogojno 

obvarovanje človekovega dostojanstva in človekovih  pravic. 

Škratmobil – mobilno socialno-kulturno platformo je izvedlo Kulturno umetniško društvo Anarhiv v 

sodelovanju z dvema tesnejšima programskima partnerjema – Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture 

Vizo in Izobraževalnim centrom za zdravo življenje Educor – ter z lokalnimi partnerji iz Bele krajine – z 

Javnim zavodom Kulturni center Semič, Knjižnico Črnomelj in Kulturno umetniškim društvom Plac iz 

Metlike.   

Projekt Škratmobil–mobilna socialno-kulturna platforma je bil sprejet meseca septembra 2014 v 

sofinanciranje na drugem Javnem razpisu 2014 – MALI projekti – Programa za NVO, katerega naročnik sta 

bila Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem. Splošni cilj programa je bilo prispevati h 

krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu 

razvoju.   

2  Cilji in potek projekta 
 

Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma se je zasnovalo kot projekt, ki se odziva na ključna 

vprašanja, vezana na problematiko belokranjske regije. S svojo vsebinsko zasnovo je projekt želel 

zasledovati več raznolikih in med seboj povezanih ciljev, vezanih na odzivanje na specifične potrebe 

lokalnih skupnosti v Beli krajini. Kot primarno vsebinsko področje projekta Škratmobilje bila ciljna 

skupina otrok in mladih, ki ji je projekt želel ponuditi priložnost in možnost aktivnega preživljanja 

prostega časa ter tako v veliki meri doprinesti h gradnji kakovostnejše ravni življenja v regiji. Ta cilj si 

je projekt prizadeval doseči prek medlokalnega povezovanja občin v izbrani regiji in 

medgeneracijskega povezovanja lokalnega prebivalstva ter s tem trajnostno utrditi vezi, stakne v času 

izvedbe projekta. 

Projekt se je s tem razlogom osredotočil na tri večje kraje v belokranjski regiji, to je na Črnomelj, Metliko 

in Semič. Z večkratnim obiskovanjem istih krajev se je lažje vzpostavil bolj pristen in zaupen stik z lokalnimi 

prebivalci, omogočilo se jim je trajnejšo pomoč in daljše obdobje za krepitev lastnih veščin ter tudi možnost 

vnovične udeležbe na kulturnih in izobraževalnih dogodkih in delavnicah. Tekom projekta se je uspešno 

navezoval tudi stik z drugimi lokalnimi akterji –iz tega stika se je tako zgodil večdnevni obisk tabora 

Marindol. 
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Prvi cilj, vezan na izvedbo projekta, je bilo ciklično ustavljanje na javnih površinah posameznih 

lokalnih okoljih in ob tem delovati kot socialno-kulturna stična točka, kjer so – poleg izbranih 

brezplačnih delavnic in stalne čitalniške zbirke edinstvenega gradiva ter ponujene psihoterapevtske pomoči 

prek spleta v okviru t.i. Psihološkega kotička – potekale prostočasne in učne dejavnosti, kot so risanje, petje, 

igranje, plesanje, žongliranje, pogovarjanje, branje,fotografiranje, gledanje filmov itd. 

Drugi, osrednji in trajnostno naravnan cilj projekta, je bila vzpostavitev Škratmobila kot primera dobre 

prakse, in sicer kot trajnostne lokalne socialno-kulturne platforme (povezovanja lokalnih skupnosti, 

kulturnih ustanov s festivali in lokalnega prebivalstva v belokranjski regiji), ki naj po zaključku projekta še 

naprej vzpodbuja k razvoju kulturno-izobraževalnih in socialno angažiranih dejavnosti, katere prebivalcem 

v okviru rednega izobraževalnega programa in lokalne ponudbe niso na voljo oz. so podhranjene.  

Programski ustroj Škratmobila je predstavljalo 30 izbranih delavnic in t.i. Stalni kombi program ob 

vsakem obisku, vselej po 4 ure, včasih tudi več. Programski sklopi izbranih delavnic in dejavnosti so bili 

oblikovani v okviru naslednjih tem: Jezik, tuji jezički in literatura; Družba okoli mene; Potujoča čitalnica – 

Škratova čitalnica; Zdravo življenje; mediji in potrošnja; Ekologija in trajnostni razvoj; Poklicna 

svetovalnica; Učna pomoč – Škratova mizica; Gledališče in ples; Od tona do glasbe; Kino-kombi in Foto-video 

klub. 

Za projekt mobilne narave je bila ključna prav mobilna infrastruktura kombija. Za ta namen se je najelo 

kombi in se ga nekoliko predelalo za ustrezno rabo pri projektu. V njem se je prevažalo vse delavniške 

materiale, nastale izdelke na delavnicah, s čimer se je doseglo dvoje: 

a. stalno dostopnost izdelkov v obliki razstave na prostem, ob vsakokratnem obisku v posameznem 

kraju, 

b. in oblikovalo vzpodbudo novim udeležencem k ustvarjanju. 

Kombi je deloval tudi kot potujoča Škratova čitalnica na kolesih, v kateri so obiskovalci in obiskovalke 

našli književno literaturo, pravljice, redkeje dostopno gradivo družbeno-angažirane literature, mini 

računalnik Raspberry Pi in informacijske materiale lokalnih partnerjev. Za potrebe potujoče Škratove 

čitalnice in mobilnih gostovanj se je kombi opremilo s stoli, mizami, blazinami, regali in solarno celico, ki je 

generirala električno energijo. Za potrebe Stalnega kombi programa, ki je bil presečen izbranim delavnicam, 

se je kombi opremilo še z zvočniki, slušalkami in projektorjem.  

V sklopu Stalnega kombi programa in Škratove čitalnice na kolesih je delovala tudi Škratova info (spletna) 

točka, ki se je napajala s pomočjo solarne celice. Dostopnost je bila tako integrirana tudi v gostovanje 

Škratmobila na terenu. Za potrebe brezplačne spletne info točke je Škratmobil uporabljal razvojno 

platformo Raspberry Pi. Gre za cenovno dostopen računalnik v velikosti kreditne kartice z izjemno majhno 

porabo električne energije, s čimer je ustrezal ekološko prijaznim smernicam Škratmobila. Platforma z 

operacijskim sistemom na osnovi Linux je omogočala celosten dostop do internetnih strani, vsebovala pa je 

tudi orodja za učenje programiranja v različnih jezikih, programiranja zvoka ter predvajanje raznovrstne 

multimedij. 

Vodenje projekta je potekalo v skladu s priloženimi smernicami naročnika. Poleg osnovnega poročanja o 

izvajanju projekta, se je proces poročanja prenesel tudi na, za projekt posebej oblikovano spletišče 

Škratmobil, na katerem se je sproti objavljalo novice, reportaže s fotografijami, različna pedagoška gradiva 

(v prilogi E), zmagovalni esej Škratmobilovega natečaja (v prilogi C), sklepe o ključni mehanizmih za 

izboljšanje stanja v regiji, sprejetih na okrogli mizi kot 30. aktivnosti projekta in drugo.  

Za vodenje in snovanje projekta je bil pomemben tudi stalen stik z lokalnimi partnerji. Slednje se je 

povabilo k sodelovanju še pred začetkom projekta. Na začetku projekta sta sledili dve srečanji z lokalnimi 

partnerji, in sicer 7. januarja 2015 v KUD Plac Metlika in 24. aprila 2015 v Knjižnici Črnomelj. Na teh 

sestankih, pa tudi prek spletne in telefonske korespondence, se je z lokalnimi partnerji, glede na njihove 

prepoznane lokalne potrebe, dogovorilo o izbranih delavnicah. 
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O pričetku projekta se je obvestilo vse medije in jih povabilo na tiskovno konferenco, organiziramo »malo 

drugače« v obliki Škratmobilovega piknika. Slednji se je zgodil  15. maja v prostorih YHD – Društva za 

teorijo hendikepa (Klub SOT 24,5), ki s KUD Anarhiv uspešno sodeluje že več let. Prvotno je bilo sicer 

mišljeno, da se bo piknik odvijal na prostem, v Škratovem vrtu, vendar pa je bil zaradi vremenske neprilike 

prestavljen v Klub SOT 24,5. Prek organizacije Škratovega piknika in stalnega poziva po donacijah je projekt 

Škratmobil prejel tudi nekaj igrač, mizic, knjig, dek. Poziv po donacijah je bil odprt skozi celotno projektno 

gostovanje v Beli krajni.  

Pred izvajanjem terena se je v okviru sestanka 24. aprila 2015 skupaj s partnerji določilo najboljše lokacije 

za gostovanje programa Škratmobila. Ogledalo se je vsa mesta, ki so se določila za gostovanje kombija. 

Izjema je bil le obisk Marindola – otroško-mladinskega tabora, ki ni bil neposredno predviden v prijavnici 

projekta, a se je kot bonus in kot primer uspešnega navezovanja stikov z lokalnimi elementi vseeno zgodil 

in prek delavnic ter projekcij  v projekt vključil kar 33 otrok oz. mladih. 

V obdobju prvega delnega poročila, oddanem v skladu s pogodbenim rokom, in skozi nadaljnje izvajanje 

projekta, se je zastavljeni program izvajalo v skladu z načrtom. Vendar, ker je bil projekt zasnovan kot 

mobilna socialno-kulturna točka, ki večino aktivnosti izvaja na prostem, je bilo vseskozi zaskrbljujoče, da bi 

program prekinilo slabo vreme (dež, poletne nevihte), saj se je glavnino dejavnosti glede na toplejši poletni 

čas želelo izvajati na prostem, v bližini kombija. Ta specifični problem se je v rešilo tako, da  se je izvedbo 

aktivnosti v primeru slabega vremena v večini primerov prestavilo notranje prostore lokalnih partnerjev 

ali v nadomestne prostore širše lokalne skupnosti.  

Nadaljevala se je komunikacija z lokalnimi partnerji, sklicalo se je še eno partnersko srečanje, z dne 20. 

avgusta 2015 v KC Semič, na katerem se je evalviralo izvajanje projekta do sklica sestanka, obenem pa  se je 

osredotočilo na organizacijo sklepnega dogodka v KC Semič, tj. okrogle mize z naslovom »Tudi Bela 

krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj« 19.10.2015 in izvedbe Škratmobilovega 

natečaja z naslovom »Tudi Bela krajina obstaja« – kako vidim Belo krajino in kaj si želim od Bele 

krajine«. 

Zasnovalo se je organizacijo Škratmobilovega natečaja za mladino v treh kategorijah in ob tem domenilo 

namen, cilje in tematsko vsebino sklepnega dogodka; seznam gostov; promocijo sklepnega dogodka; namen, 

cilje in tematsko strukturo natečaja; komisijo za natečaj, nagrade natečaja; promocijo natečaja. 

3  Partnerji pri projektu 
 

Programski partnerji projekta Škratmobil so z izvajalcem projekta KUD Anarhiv sodelovali na več 

nivojih:kot soorganizatorji projekta in programski selektorji Škratmobila. Vsi partnerji so bili ključni 

akterji v izvajanju projekta saj brez njih ne bi bilo možno uspešno približati projekta lokalnemu 

prebivalstvu. Predvsem pa so lokalni partnerji opravili pomembno vlogo ti. informatorjev. Zaradi 

podhranjenosti projekta žal ni bilo mogoče njihovega vložka finančno ovrednotiti, po drugi strani pa je bilo 

zavedanje pomena sodelovanja pri projektu in ne nazadnje tudi prestižnosti naročnika projekta 

obojestransko med izvajalcem KUD Anarhiv in partnerji.  

--- 

Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, ki ima za sabo vrsto realiziranih projektov in bogate izkušnje 

s programskim snovanjem zanimivih, atraktivnih in interaktivnih vsebin za otroke in mladostnike, je bil 

prek udejstvovanja pri projektu ključen partner pri oblikovanju in izvedbi programskih aktivnosti 

Škratmobila, ki jih je zanj pripravil njegov direktor Rok Govednik. Kot neprofitni zavod, katerega namen je 

izvajanje kulturne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju filma in vizualne umetnosti za otroke in 

mlade, daje zavod Vizo velik pomen tudi povezovanju z drugimi kulturnimi in družbeno-angažiranimi 
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projekti. V zavodu pripravljajo kakovostne filmske, fotografske in širše kulturne vsebine za vrtce, šole, kine, 

knjižnice, festivale in druge zainteresirane organizacije po vsej Sloveniji, vse pa ustrezno pospremijo tudi z 

vzgojno-izobraževalnim spremljevalnim programom.  

Zavod Vizo je za projekt Škrtamobil koordiniral program in v ta namen zasnoval širok program aktivnosti 

ter  k sodelovanju povabil najrazličnejše kakovostne mentorje pri izvedbi programa. Sprva je sestavil širok 

nabor aktivnosti v obliki kataloga, ki so bile na voljo vsem lokalnim partnerjem, in med katerimi so slednji 

izbirali aktivnosti za izvedbo v njihovem kraju. Kot vodja programa, je njegov direktor Rok Govednik 

koordiniral že izbrane vsebine z mentorji in z lokalnimi partnerji, pri katerih so bile programske aktivnosti 

izvedene. Sočasno med planiranimi postanki projekta po Beli krajini, se je  izvajal tudi t.i. Kombi program, 

stalni program, ki je bil izrazito presečno naravnan.  

--- 

Izobraževalni center za zdravo življenje Educor je neprofitni zavod, katerega poslanstvo je širiti znanje o 

zdravem življenju s pomočjo strokovnega, multidisciplinarnega programa izobraževanj in podpornih 

dejavnosti, prilagojenega ciljnim skupinam glede na njihove specifične potrebe, ter tako izboljšati njihovo 

kakovost življenja. Z ekipo strokovnjakov s področja prehrane, gibanja, psihologije in biomedicinskih ved 

zagotavlja pestre in inovativne programe za spodbujanje in ohranjanje zdravega življenja v skladu z 

aktualnimi priporočili stroke ter ob stalnem spremljanju najnovejših znanstvenih dognanj. Edinstvenost 

pristopa je v poudarku na izobraževanju in vzgoji zdravih navad, neposrednem kontaktu strokovnjakov s 

strankami in predvsem v dolgotrajnosti obravnave. 

Educor je kot partner prispeval programske vsebine v obliki promoviranja zdravega življenja in zdrave 

prehrane, gibanja za boljše zdravje, medgeneracijske solidarnosti, izvajal pa je tudi delavnice za 

otroke s posebnimi potrebami.  

--- 

Izrednega pomena za uspešno realizacijo projekta so bili tudi lokalni partnerji Kulturno umetniško 

društvo Plac Metlika, Knjižnica Črnomelj in Javni zavod Kulturni center Semič, ki so podpirali projekt in 

pripomogli k njegovi uspešni realizaciji (zagotovili prostorsko in infrastrukturno dostopnost projekta, 

omogočili časovne termine, sooblikovali promocijsko kampanjo in seznanjali zainteresirane s projektom); 

se pravi, so pripomogli, da se je projekt Škratmobil »pripeljal« na pravo mesto, k ciljnemu občinstvu in se 

predstavil s svojo vsebino. 

Kulturno umetniško društvo Plac deluje že od leta 2004. Imajo sekcijo za kulturo, umetnost, izobraževanje, 

ekologijo, šport, mladinske izmenjave in sekcijo za oživitev starega mestnega jedra. Od leta 2011 imajo tudi 

sekcijo mladinski center, ki sovpada z rednim delovanjem organizacije, in v namen katere so zaposlili eno 

osebo, pridobili večje prostore in uredili redno delovanje društva. V času delovanja so izvedli več kot 600 

najrazličnejših projektov. Z rednim izvajanjem programa želijo v društvu ponuditi raznolike ter predvsem 

kakovostne ustvarjalno-izobraževalne vsebine širši javnosti, tako s področja kulture, kot tudi športa, 

ekologije, neformalnega izobraževanja, multikulturnosti, solidarnosti, ipd.; predstaviti različne kulture in 

subkulture tudi prebivalcem odročnejših krajev Slovenije; vključiti mlade v aktivno udejstvovanje tako v 

lokalnem kot nacionalnem okolju; spodbuditi mlade k ustvarjalnosti, izobraževanju; izvajati projekte, ki so 

zanimivi, predvsem pa dostopni vsem generacijam in neposredno vplivajo na zmanjševnje 

medgeneracijskih razlik; pomagati mladim, perspektivnim izvajalcem pri promociji ter ustvarjanju; 

pripomoči k ohranjanju lokalne tradicije; spodbujati mlade k zdravemu načinu življenja; približati mladim 

koncept prostovoljstva, timskega dela, aktivnega preživljanja prostega časa; predstaviti mladim različne 

mednarodne projekte, izobraževanja, sodelovanja; in omogočiti raznovrstne mladinske iniciative. 

KUD Plac je v času trajanja projekta sodeloval z vsemi partnerji. Njihovo sodelovanje se je pričelo s sestanki 

in nato razvijalo ob izvedbi posameznih aktivnosti v projektu, bodisi ki so potekali pri njih, bodisi pri ostalih 

partnerjih. Njihovo sodelovanje se je še posebej izkazalo pri zaključevanju projekta, ko so skupaj z ožji ekipo 
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Škratmobila in ostalimi partnerji oblikovali okroglo mizo kot sklepni dogodek projekta. Prav tako pa je prav 

KUD Plac privabil največ prostovoljcev k projektu, s svojim delovanjem pa prispeval za možnost dela z 

mladimi in fokusom na njih, še posebej v okviru njihovega izjemno odmevnega festivala Teden kulture na 

Placu. Predsednica društva Alenka Tomašič ugotavlja, da je bil projekt za njihovo organizacijo in samo 

okolje več kot dobrodošel, saj so preko projekta gradili na povezovanju z ostalimi (lokalnimi) partnerji, 

zaupanju in sodelovanju. Izpostavlja, da je bilo najbolj pomembno to, da so otroci in mladostniki v njihovem 

lastnem okolju bili deležni izvrstnih (novih) poučnih in ustvarjalnih vsebin.  

--- 

Kulturni center Semič je javni zavod s poslanstvom izvajanja kulturne, športne in mladinske dejavnosti. 

Občina Semič je v septembru 2007 pričela z izgradnjo novega večnamenskega kulturnega doma. Investicija 

je bila zaključena v oktobru 2008, objekt pa je bil uradno predan namenu 28. oktobra 2008. Zaradi izgradnje 

novega doma je bil v maju 2008 porušen Kulturni dom Jožeta Mihelčiča Semič. Kulturni center Semič se 

ukvarja z izvajanjem kulturnih, športnih, mladinskih in turističnih dejavnostih. Veliko svojih programov 

namenja otrokom, mladini (otroške igrice, delavnice) in starejšim (delavnice, predavanja, izobraževanja).  

K projektu Škratmobil so pristopili zaradi možnosti sodelovanja in izpopolnjevanja tako njih samih kot 

širšega lokalnega prebivalstva v svojem okolju, kajti vsak nov nasvet ali razlaga jim omogoči lažje delo 

oziroma usmeritev. KC Semič je na programske aktivnosti privabil sodelovanje okoliških vrtcev in 

posebej omogočil delo z otroki, pa tudi s starejšimi občani in odlično gradil medgeneracijsko 

solidarnost tudi v okviru festivala Semiška ohcet. V obdobju trajanja projekta so sodelovali s pripravo 

prostora na prostem in v objektu Kulturnega centra Semič za izvedbo aktivnosti, z materiali za delavnice, z 

oglaševanjem vseh desetih dogodkov v lokalnih časopisih, spletnih straneh, na lastni Facebook strani, na 

plakatih na območju Semiča in ostalih občin v Beli krajini ter s tehnično opremo in strokovnim kadrom 

(ozvočenje, projektor, tehnik).   

--- 

Knjižnica Črnomelj se je kot partner projekta pridružila naknadno ob že sprejetem projektu v 

sofinanciranje naročnika Norveški finančni mehanizem in takoj prepoznala njegov potencial in prispevek k 

belokranjski regiji. Knjižnica Črnomelj je splošnoizobraževalna knjižnica, katero je ustanovila občina 

Črnomelj. Svojo dejavnost knjižnica opravlja na območju občine Črnomelj in pogodbeno še na območju 

občine Semič, torej skupno za dobrih 18. 500 prebivalcev. Tem ljudem in vsem ostalim knjižnica omogoča 

dostopnost do želenega znanja in informacij ter možnosti za to, da kvalitetno izkoristijo svoj prosti čas. Sami 

sebe opredeljujejo kot prostor učenja, prireditev, srečevanja in navdiha. Natančneje pa pridobivajo, 

obdelujejo, hranijo in izposojajo knjižnično gradivo ter posredujejo informacije o gradivu z vseh področij 

človekovega ustvarjanja; z dejavnostjo, ki jo izvajajo, vplivajo na kakovost življenja občanov na 

izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in socialnem področju; omogočajo 

vseživljenjsko učenje; ter dvigujejo bralno kulturo in bralno pismenost. 

Knjižnica Črnomelj je kot partner pri projektu omogočila dobro sodelovanje z učitelji in navezovanje 

stikov z bližnjo Osnovno šolo Milke Šobar-Nataše ter preko festivalov Jurjevanje in Črnfest omogočila 

vzpostavitev stika z mladimi, zlasti v okvirih fotografske delavnice in filmskega večera, ter organizacije 

razstave fotografij, nastalih na Delavnici dokumentarne fotografije 

4  Evalvacija informiranja in obveščanja javnosti z zbirom 

medijskih obvestil 
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4.1. Spletno mesto in socialna omrežja 

Za informiranje in obveščanje javnosti je bila v sklopu že ustaljene grafične podobe izvajalca projekta – KUD 

Anarhiv – oblikovana celostna grafična podoba projekta Škratmobil (slika 1), ki je predstavljala rdečo nit 

vseh komunikacijskih kanalov, tj. spletišča, Facebook profila, Twitter-ja in zloženke. Posebej velja omeniti, 

da se je mobilno infrastrukturo Škratmobila – kombi – opremilo z več elementi grafične podobe projekta. 

Za celostno grafično podobo je poskrbela Katja Korinšek, ki pa je bila v navezi tudi z Ano Sinčić; obe sta 

izjemno kakovostni in priznani oblikovalki. Na več sestankih sta z Nino Cvar domenili končno celostno 

grafično podobo, katere cilj je bilo zagotoviti dobro vizualno prepoznavnost projekta, upoštevajoč različne 

komunikacijske nosilce – od analognih do digitalnih medijev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletno mesto Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma je bilo vzpostavljeno meseca maja 

2015. Spletno mesto je dostopno prek http://kudanarhiv.org/skratmobil. Spletna stran je bila pripravljena 

za potrebe projekta Škratmobil, z namenom služiti kot prostor informiranja, a postati  tudi edinstveno 

komunikacijsko stičišče za otroke, mlade, starejše (z objavljanjem izdelkov otrok in mladostnikov, nastalih 

na Škratmobilovih delavnicah). Spletna stran je bila zasnovana kot ustvarjalna informacijska platforma, ki 

se jo je skupaj z udeleženkami in udeleženci na delavnicah v Beli krajini sproti nadgrajevalo – v tem oziru je 

spletno mesto delovalo tudi povsem didaktično, saj so udeleženci v okviru spletne delavnice pridobivali 

znanja s področja rabe spletnega okolja wordpress.  

Na spletnem mestu se je objavilo informacije o projektu in programu, programski časovnik, novice, 

reportaže s fotografijami, Škratmobilov dnevnik in zapise, predstavilo sodelujoče in ekipo pri projektu ter 

partnerje projekta. Posebej se je objavilo tudi gradiva iz posameznih programskih sklopov: 

psihoterapevtskega in poklicnega svetovanja. Spletna stran je omogočila tudi poziv za donacije in povabilo 

k vprašalniku, da so lahko tudi udeleženke in udeleženci izrazili svoje mnenje o Škratmobilu in vsebina  

projekta.  

Posebej za spletno stran se je naredilo tudi dnevniške zapise in posebne intervjuje, med katerimi velja 

omeniti intervju z mag. Zuzanno Kraskovo, v katerem slednja Nini Cvar razgrne ključne elemente 

psihoterapevtske obravnave, dotakne pa se tudi drugih pomembnih tem s širšega psihosocialnega razvoja, 

predstavi pa tudi življenjsko zgodbo lokalnega prebivalca Hasana Begiča, ki jo je ta na dogodku Škratmobil, 

z dne 26.5.2015, delil z Rokom Govednikom. 

Poročanje in obveščanje se je  odvijalo tudi preko spletnega komuniciranja na socialnih omrežij: Facebook 

in Twitter. Najbolj priljubljeno socialno omrežje v Sloveniji ostaja Facebook. Tako se ga je tudi projekt 

Škratmobil poslužil kot najbolj uporabnega in informativnega. Facebook je bil še posebej priročen za 

širjenje informacij o bodočih dogodkih Škratmobila in opomnikih, uporabilo pa se ga je tudi kot dodatno 

učinkovito orodje za odnose z javnostjo, in sicer za promocijo reportaž, objavljanja fotografij s preteklih 

Slika 1: Logotip Škratmobila 

http://kudanarhiv.org/skratmobil
http://kudanarhiv.org/skratmobil/2015/09/povabljeni-ste-na-skratmobilov-intervju-zuzanna-kraskova/
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dogodkov in terena. Podobno je bil uporaben Twitter profil, vendar je pritegnil manjše število všečkov in 

sledilcev.  

Spletišče Škratmobil tudi po zaključku projekta še naprej ponuja vse ključne informacije na pregleden in 

atraktiven način - zasnovano je trajnostjo in v želji, da tudi po zaključku projekta predstavlja primer 

dobre prakse in še naprej ostane aktualno informacijsko središče za medlokalno in medregionalno 

povezovanje. Poleg tega spletišče tudi po koncu projekta ponuja arhivsko zbirko poročil z vseh dogodkov, 

zmagovalni esej natečaja, zbrane sklepe z okrogle mize, gradiva, intervjuje ipd. 

4.2. Tiskan informacijski-komunikacijski material  

Za tiskan informacijski-komunikacijski material se je oblikovalo zloženke (v prilogi E), plakati niso bili 

predvideni zaradi omejenih finančnih sredstev. Osrednji del promocije in obveščanja o projektu je potekal 

z distribucijo zloženk, ki so bili natisnjene z naklado v 350 izvodih in v velikosti A4 formata.  

Zloženke so bile distribuirane po kanalih lokalnih partnerjev, kjer je tudi fluktuacija lokalnega prebivalstva 

največja, s čimer se je smiselno promoviralo projekt v izbrani regiji. Zloženke so bile distribuirane tudi po 

določenih točkah v Ljubljani: na lokacijah Mestne knjižnice Ljubljana, v Škratovi Info točki, v Slovenski 

kinoteki in po drugih vidnejših mestih.  

4.3. Tiskovna konferenca 

Tiskovna konferenca je bila organizirana »malo drugače«, in sicer kot uvodni dogodek projekta Škratmobil 

v obliki Škratmobilovega piknika z zbiranjem donacij ter s predstavitvijo projekta na Metelkovi, v KLUB SOT 

24,5, z dne 15. maja 2015. Na piknik se je povabilo tudi vse sodelujoče pri projektu in druge ključne 

sodelavce ter prijatelje. Na dogodku se je predstavilo tudi Škratmobilov kombi, zbiralo rabljene igrače, 

zanimive knjige in druge potrebščine, ki so bile še kako koristne za projekt. Za organizacijo piknika se je 

ekipa Škratmobila odločila zaradi same forme, saj je ta naslavljala in afirmirala specifičnost projekta – fokus 

na mladino in otroke.  

Kratek odstavek iz prve predstavitve Škratmobilovega kombija za zainteresirano javnost: 

»Draga prijateljica in dragi prijatelj. Pred tabo je ŠKRATMOBIL. 

Škratmobil  ni običajen kombi. Je mnogo, mnogo več. Je pravcati mali svet na kolesih, ki bo krožil po prelepi 

Beli krajini. V obliki delavnic, predavanj, svetovalnic, razstav in takšnih in drugačnih dogodkov bo obiskoval 

Semič, Črnomelj, Metliko, zapeljal pa se bo tudi v druge belokranjske kraje. 

Kjerkoli bo Škratmobil postal, bo na široko odprl svoja vrata: otrokom, mladini, pa seveda vsem mladim po 

srcu. Vabil bo s sprehodi po novih svetovih ustvarjalnosti, znanja in umetnosti, ki se na prvi pogled morda 

zdijo daleč. A za Škratmobil in njegove obiskovalke ter obiskovalce ni nič predaleč. Škratmobil je motor dobre 

volje, ki se ne meni za tisočkilometrske razdalje.« 

Koncept tiskovne konference je v skladu z edinstvenostjo projekta skušal subvertirati klasične tiskovne 

konference. Poleg omenjenega uvodnega dogodka je bila organizirana še okrogla miza, in sicer na način 

izrazito presečne vsebine. Okrogla miza z naslovom »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in 

smernice za njen razvoj« se je odvijala v KC Semič, 19. oktobra 2015, na kateri se je oznanilo tudi 

zmagovalko Škratmobilovega natečaja z naslovom »Tudi Bela krajina obstaja« – kako vidim Belo 

krajino in kaj si želim od Bele krajine«, Majo Pucelj.  
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4.4. Zbir medijskih obvestil za novinarje in komunikacija z novinarji 

Novinarje in obveščanje javnosti se je pričelo pred izvajanjem projekta na terenu , tekom trajanja projekta 

in ob sklepnem dogodku projekta. Prvo sporočilo za javnost je bilo poslano ob pričetku projekta, in sicer s 

povabilom na Škratmobilov piknik, ki je bil organiziran 15. maja, in na katerem se je med drugim predstavilo 

projekt za zainteresirano javnost. Tekom izvajanja projekta se je poslalo novinarjem, medijskim hišam in 

lokalnim partnerjem več medijskih obvestil o projektu. V sredini avgusta, pred zadnjimi terenskim obiskom 

Škratmobila v Beli krajini, je bilo ponovno poslano sporočilo za medije z vabilom in poročilom o dosežkih 

projekta. Zadnje medijsko obvestilo je bilo poslano 14. oktobra z najavo sklepnega dogodka projekta 

Škratmobil. Medijske najave projekta so potekale tudi na mesečni bazi v okviru Škratovega obveščevalnika 

KUD Anarhiv.  

Obveščanje novinarjev in zainteresirane javnosti je potekalo tudi prek lokalnih partnerjev, ki so po svojih 

kanalih redno obveščali o projektu. Obveščanje o projektu je posredno potekalo tudi prek sodelovanja z 

vzgojno izobraževalnimi zavodi kot so vrtci, OŠ Milke Šobar - Nataše, druge šole (obveščanje o natečaju). 

Dodatno se je za elektronsko obveščanje in obveščanje medijev in zainteresirane javnosti oblikovalo 

posebno kopito z logotipi partnerjev (slika 2), ki so ga KUD Anarhiv in partnerji projekta lahko uporabljali 

sami pri komuniciranju z zainteresirano javnostjo. 

Obveščanje je potekalo tudi prek spletišča Škratmobil: z rednimi napovedmi, reportažami, predstavitvami 

mentoric in mentorjev, objavljanjem reportaž ipd. Šlo je za premišljeno medijsko strategijo, ki ni želela biti 

dolgočasna, temveč zabavna, interaktivna, a tudi poučna. Uspešnost pričujoče medijske strategije, ki je bila 

kontinuirana, izkazujemo s spodnjimi statističnimi podatki.  

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Statistična analiza 

Spletno stran projekta Škratmobil je v času od vzpostavitve do 5.1.2016 obiskalo skupaj 3.263 unikatnih 

obiskovalcev in obiskovalk. Spletna stran je v času trajanja projekta imela skupaj 15.088 posameznih 

klikov.  

Od 24.5.2015 do 5.1.2016 so objave na Facebook profilu projekta Škratmobil dosegle (podatki FB za 

sumarni obisk) 14.567 profilov. Skupaj je bilo na Facebook profilu Škratmobila pripravljenih in objavljenih 

89 objav, poročil in najav dogodkov s fotografijami v okviru programa projekta.  

Na Twitter-ju se je v času trajanja projekta pridobilo 70 sledilcev, objavilo 56 twitov in prejelo 20 všečkov.  

V okviru psihološkega kotička Zuzanne Kraskove, mag. psih. soc. pom., je projekt Škratmobil ponudil tudi 

brezplačno psihosocialno in psihoterapevtsko obravnavo preko spleta, ki se jo je udeležilo 80 posameznic 

in posameznikov, še danes, po zaključku projekta, pa je gospa Kraskova v stiku s 25 osebami.  

Slika 2: Kopito z logotipi partnerjev projekta 
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Projekt Škratmobil je dosegel skupaj 19.111 ljudi (631 neposredno na terenu, 3.263 z unikatnimi obiski 

spletišča Škratmobil, 570 posameznikov v okviru predavanj in diskusij na terenu ter 80 v okviru 

Psihološkega kotička prek spletnega psihoterapevtskega svetovanja), in po podatkih FB sumarni obisk 

14.567 profilov). Po koncu projekta Psihološki kotiček ohranja stik s 25 udeleženci dogodkov 

Škratmobila. 

4.6. Objave v nacionalnih in regionalnih medijih z analizo  

Skupaj je bilo objavljenih 76 medijskih obvestil v različnih nacionalnih in lokalnih medijih, kot tudi 

spletiščih. Največje zanimanje je bilo iz same regije – s televizije Naš kanal, Radio Krka, Belokranjec, 

Lokalno.si, jurejvanje.si in s spletnega portala Občine Semič. Na nacionalni ravni so bile novice o 

Škratmobilovih dogodkih objavljene na STA, Radiu ARS, Multimedijskemu centru RTV SLO in 24.ur.  

Opazna je raznovrstnost medijev, ki so objavljali novice in vesti o in s Škratmobilovih dogodkov, saj so 

zanimanje pokazali Citymagazine, Novice24.net, Times.si, preberi.si, in nevladnik.info. Posebej so se 

odzvali in pisali o Škratmobilu tudi novičarski in informativni spletni portali, namenjeni mladim in mlajšim: 

L'MIT, Mlad.si, Klub Belokranjskih študentov in Mladinski centerbit, DrogArt in Mladinski center 

Črnomelj.  

O gostovanju Škratmobila sta poročala tudi lokalna vzgojno izobraževalna zavoda Osnovna šola MILKE 

ŠOBAR-NATAŠE, Tabori Gorindol (Tabor Marindol) in Enota vrtec Sonček (enota vrtca Semič). Reportaže in 

napovedi so objavljali tudi partnerji projekta KUD Plac, knjižnica Črnomelj in KC Semič. 
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5  Kvalitativna analiza obiskovalcev 

Kvalitativna analiza obiskovalcev1 je bila izvedena preko pripravljenega vprašalnika, namenjenega 

obiskovalcem programa Škratmobil. Za cilj je želela ugotoviti splošno zadovoljstvo obiskovalcev s 

specifičnimi elementi in vsebinami, ki jim jih je projekt ponudil, in demografsko stanje obiskovalcev 

programa Škratmobil. 

Za namen analize obiskovalcev projekta Škratmobil je bil pripravljen kratek vprašalnik v obliki 

strukturiranih vprašanj odprtega in zaprtega tipa, ki ga je ekipa delila na spletišču, ob aktivnostih na terenu 

in prek elektronskega vabila k izpolnjevanju. Precej boljši odziv se je pokazal na terenu, kjer je bilo fizično 

izpolnjenih 67 vprašalnikov, slabši pa se je izkazal vprašalnik, dostopen preko spletne strani Škratmobila, 

saj ga je kljub več kot 70 klikom na nagovor vprašalnika, izpolnilo le 7 oseb. Vprašalnik je bil na spletni 

strani dostopen in aktiviran 3. junija 2015, na voljo pa je bil do 3. novembra 2015. Kljub majhnemu 

vzorcu (74 izpolnjenih vprašalnikov od skupaj 631 udeležencev terenskih aktivnosti Škratmobila) nam je 

uspelo zbrati odziv od 12 odstotkov vseh udeležencev terenskih aktivnosti Škratmobil. 

Pridobljeni podatki ne odražajo dejanskega demografskega stanja vseh udeleženih na aktivnostih 

projekta, kot tudi ni mogoče pridobljenih podatkov posploševati na večino obiskovalcev projekta 

Škratmobil saj otrokom, naključnim obiskovalkam in obiskovalcem ter obiskovalkam in obiskovalcem 

filmskih projekcij in fotografske razstave nismo delili vprašalnikov. Največ izpolnjenih vprašalnikov so 

oddali obiskovalci Škratmobilovih dogodkov v Semiču, sledi Črnomelj in nato Metlika. Sodelujočih po 

spolu je bilo več žensk kot moških, po starosti pa največ tistih med 30 in 44 let starosti (ker se 

vprašalnikov otrokom ni delilo). Ostale starosti (15 do 29 let, 45 do 60 let in nad 60 let) so bile prisotne v 

skoraj enakem razmerju. 

Navkljub manjši reprezentativnosti udeležencev na dogodkih Škratmobila podatki odražajo splošno 

zadovoljstvo projekta kot pozitivnega, dobrodošlega in zanimivega v belokranjski regiji med 

lokalnim prebivalstvom. Več o tem nam povejo naslednji prikazi rezultatov: 

                                                                    
1 V našem primeru je metodološki termin "kvalitativna analiza obiskovalcev" uporabljen specifično, in sicer za namene dopolnitve 
evalvacijskega poročila o izvedbi projekta Škratmobil. Evalvacijo smo želeli dopolniti še s tovrstno analizo obiskovalcev, tako da smo 
poleg demografskih podatkov obiskovalcev projekta želeli bolj poglobljeno razumeti in se seznaniti še z njihovim mnenjem o projektu 
oziroma z všečnostjo projekta (se pravi s kvalitativnimi vrednostmi projekta). Za klasično kvantitativno analizo obiskovalcev se nismo 
odločili (namesto nje smo pripravili statistično analizo dosega vseh ljudi prek komunikacijske strategije projekta) zaradi predpostavke, 
da rezultati kvantitativne analize o številu oziroma udeležbi obiskovalcev na posameznih programskih sklopov ne bi bistveno 
pripomogli k evalvacijski vrednosti rezultatov projekta. 
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Na osrednje vsebinske aktivnosti Škratmobila, tj. 

program, ustvarjalne delavnice, program za otroke in 

mlade, je na vsa tri vprašanja odgovorilo skoraj 80 

odstotkov pozitivno (N=74) oziroma le en odstotek 

negativno (ki hkrati v tem primeru pomeni tudi en 

odgovor na posamezno vprašanje). Manj kot 30 odstotkov 

vprašanih ni podalo odgovora na vsa tri vprašanja. Tu 

ugotavljamo, da z udeležbo na dogodku, na katerem so 

izpolnjevali vprašalnik, niso bili seznanjeni z ostalimi 

programi in aktivnostmi, zaradi česar se jih je tako kar 

nekaj vzdržalo odgovora ali pa so odgovorili z »ne vem«.  

To ni nič nenavadnega oziroma slednjega ne moremo 

ocenjevati kot negativno, saj ob tako raznolikem in 

vsestranskem programu, ki ga je Škratmobil ponujal, 

potrebujejo obiskovalci določen čas oziroma kontinuirano 

delovanje programa Škratmobila in večkratno možnost 

obiskovanja dogodkov projekta, da se, tako rečeno, »navadijo« na pripravljene in ponujene vsebine.  

Slednjo ugotovitev dopolnjujejo tudi odgovori na vprašanje, ali si želi lokalno prebivalstvo programe 

Škratmobil obiskati večkrat. Skoraj 80 odstotkov udeležencev se je odločilo, da bo obiskalo programe 

Škrtamobila večkrat, in vnovič, se je le ena oseba odločila, da Škratmobila ne obišče več.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od obiskovalcev smo želeli izvedeti tudi, kako se je glas o Škrtamobilu širil in preko katerih medijev so 

obiskovalci največkrat izvedeli zanj? Čeprav bi morda predvidevali, da se v manjših občinah in vaseh glas o 

(dobrih) dogodkih še vedno širi najhitreje od ust do ust, pa temu pri projektu Škratmobila ni bilo tako. Tudi 

v primeru belokranjskih občin so prevladali sodobni komunikacijski kanali, pri čemer najbolj 

prednjači prav socialno omrežje. Sledita mu letak in spletna stran lokalnega kulturnega doma, in šele 

na to sledi informiranje prek prijateljev in lokalnega časopisa. Zanimivo je, da je bil radio kot 

informativni vir o programu Škratmobila ključen zgolj za 4 obiskovalce.   
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Skoraj 12 odstotkov 

obiskovalcev je navedlo, da so o 

projektu izvedeli tudi preko 

knjižnice Črnomelj, kar potrjuje, 

da gre za pomemben vir informacij 

za lokalno prebivalstvo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena izmed prednosti projekta in programov Škratmobila je bila njegova dostopnost v obliki brezplačne 

udeležbe in sodelovanja. Belokranjsko lokalno okolje je zaznamovano z eno najvišjih stopenj 

brezposelnosti v Sloveniji, zato je bila odločitev o čim širši dostopnosti programov Škratmobila celotnemu 

lokalnemu prebivalstvu ena izmed ključnih. Večina anketiranih udeležencev je pozdravilo brezplačnost 

dogodkov in le 16 oseb (od skupno 74 vprašanih) na to vprašanje ni podalo odgovora. 

Druga ključna lastnost in izvirnost projekta Škratmobil je bila njegova posebna mobilna infrastruktura, 

to je predelan star kombi, ki je potoval po belokranjski regij in obiskal tri njene največje občine. Pri 

obiskovalcih smo s tem namenom povprašali o njegovi všečnosti, pri čemer ugotavljamo, da je bil navkljub 

visokemu odstotku neodgovorjenega vprašanja kombi pozitivno sprejet pri skoraj polovici vprašanih. 

Razlogov, da kar 58 odstotkov vprašanih ni odgovorilo pozitivno na vprašanje, je lahko več. Kot glavni razlog 

za slednje vidimo v dejstvu, da je velika večina odgovorov prišla od starejše generacije, potem ko se je teren 
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že zaključil, torej s septembrskimi in oktobrskimi dogodki, na katerih gostovanje ni več vključevalo kombija; 

šlo je namreč za aktivnosti, povezane s psihoterapevtsko vsebino, katerih glavni namen ni bil program za 

otroke in mladostnike, temveč predstavitev psihoterapevtskih tematik.   

V zadnjem delu analize odziva udeležencev o uspešnosti projekta Škratmobila smo preverili njegove 

kvalitativne cilje (medgeneracijsko povezovanje udeležencev Škratmobilovih dogodkov in medlokalno 

povezovanje občin v regij) in splošno sprejetost pri obiskovalcih.  

Več kot 95 odstotkov obiskovalcev Škratmobilovih dogodkov je ocenilo in prepoznalo projekt kot 

pozitiven. Natančneje je bil projekt po mnenju obiskovalcev vključujoč za vse posameznike, spodbujal 

je trajnostni razvoj lokalnega okolja in medsebojno sodelovanje lokalnih skupnosti, bil prepoznan 

kot edinstven projekt za belokranjsko regijsko okolje, obiskovalci pa so ga označili tudi za zabaven 

projekt. Zgolj 5 vprašanih udeležencev se o Škratmobilu ni opredelilo ali pa ga je ocenilo kot za njih premalo 

zanimiv projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri zadnjih dveh vprašanjih, kjer smo preverjali všečnost medgeneracijskega povezovanja udeležencev 

Škratmobilovih dogodkov in medlokalnega povezovanja občin v regij, negativnih odgovorov ni bilo. 

Temveč, skoraj 60 odstotkov vprašanih se je strinjalo glede všečnosti navedenih obeh ciljev projekta 

Škratmobil, a je ob tem potrebno dodati, da je prišlo tudi do visokega odstotka neodgovorjenih obeh 

vprašanj. Razlog lahko najdemo v dejstvu, da so na vprašalnik odgovarjali obiskovalci, ko so Škratmobil 

obiskali prvič, in še niso bili seznanjeni podrobneje z njegovo širšo projekcijo večkratnega obiskovanja 

Belokranjskih krajev in lokacij.   
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Za konec smo obiskovalce vprašali, kaj bi še navedli kot všečno pri projektu Škratmobil v obliki odprtega 

vprašanja oziroma kaj pri Škratmobilu pogrešajo, pri čemer na slednje vprašanje niso odgovorili. Sicer pa 

so v svojih odgovorih obiskovalci pohvalili zlasti sodelujočo ekipo in mentorje pri projektu, s čimer so 

potrdili enega od ciljev projekta, tj. krepitev človeškega »kapitala«. Pohvalili so: mlado ekipo, odprtost 

mentorjev, prijaznost, dostopnost in strokovnost izvajalcev, sproščenost vseh sodelujočih in 

obenem profesionalnost nosilcev programa.  

6  Sklepna analiza in priporočila za trajnostni razvoj primera 

dobre prakse 
 

Namen projekta Škratmobil je bil opolnomočenje otrok in mladih v slogu medgeneracijske 

solidarnosti. Na tej sledi si je projekt prizadeval, da  v belokranjsko regijo pripelje brezplačne vzgojno-

izobraževalne vsebine in ustvarjalne delavnice, ki ga lokalno institucionalno okolje iz različnih razlogov 

ne (z)more ponujati. Programski sklopi so odgovarjali na ključne izzive in probleme belokranjske regije 

(visoka brezposelnost in pasivnost mladih, zapuščanje Bele krajine – t.i. »bega možganov« ter stanje 

nespodbudne psihosocialne klime med mladimi). Program so izvajale izkušene mentorice in mentorji s 

področij, na katerih profesionalno delujejo. 

Projekt je potekal v skladu s časovnim načrtom, njegova realizacija je bila praktično identična zastavljenemu 

načrtu. Z vidika informiranja in obveščanja zainteresirane javnosti in mediji so se kot ključni izkazali 

lokalni partnerji, ki so v sodelovanju z vodjo projekta Škratmobila prenesli informacijo o projektu do 

lokalnega prebivalstva in do lokalnih medijev. Programske aktivnosti so bile v lokalnem okolju izrazito 

dobro sprejete in prepoznane kot zelo dobrodošle, saj so bile vsebinsko izjemno široko zastavljene. Za 

najbolj zanimive za lokalno prebivalstvo so štele delavnica uličnega gledališča, cirkuška delavnica, 

likovna delavnica iz recikliranih materialov, delavnica dokumentarne fotografije, različne otroške 

delavnice ter delavnice zdravja in zdrave prehrane. Vsa pričakovanja je presegel tudi Psihološki 

kotiček ter predavanja in delavnice v obliki diskusij gospe Kraskove.  

Preko lokalnih partnerjev so bile programske aktivnosti Škratmobila vključene v vse ključne dogodke v 

regiji oziroma festivale kot so Jurjevanje, Semiška ohcet, Teden kulture na Placu, Črnfest, za katere velja 

izjemna pretočnost, tudi do več tisoč obiskovalk in obiskovalcev.  
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Upravljanje projekta je nakazalo vrsto izzivov za ožjo ekipo Škratmobila, a tudi nove priložnosti za 

izvajanje tovrstnega projekta. Kot tak se je projekt izkazal za veliko kompleksnejšega od prvotno 

zastavljenega ob prijavi; vsekakor smo mnenja, da je projekt presegel t.i. male projekte. Že v zgodnji fazi 

izvajanja projekta je bilo razvidno, da bi kot odlično koncipiran projekt ob prijavi potreboval večja finančna 

sredstva za svojo izvedbo in doseg širših in kompleksnejših ciljev, katere je naslavljal ob prijavi. Zaradi 

uspešnega zagotavlja kakovosti izvajanja projekta, je na določen del ekipe projekta padla preobremenjenost 

zaradi premajhnega obsega sredstev.. Po drugi strani so navedene težave strukturni problem neprofitnega 

nevladnega sektorja, ki je odvisen od vedno vnovičnega iskanja projektnih sredstev, prostovoljnega dela ali 

požrtvovalnosti manjšega števila oseb v primeru finančne in kadrovske podhranjenosti.  

V okviru projekta so tudi za vse sodelujoče pomenila nova spoznanja o: 

- sodelovanju z organizacijami znotraj celotne regije, 

- skupinskem delu in soustvarjanju končnih idej, 

- delu z velikimi skupinami otrok, 

- prilagajanju strategij informiranja in obveščanja v slabše informiranih okoljih, 

- poglabljanju sodelovanja z lokalnimi partnerji, a tudi intenziviranje navzočnosti projekta v regiji, 

- spoznavanju relacije teoretski projektni koncepti/realnost prakse projekta. 

Projekt je s svojo širino na način presečnih vsebin, večplastnega naslavljanja ciljev in problemov 

belokranjske regije prejel vrsto dobrih odzivov. Bi si pa vsekakor želel nasloviti še več udeleženk in 

udeležencev, z npr. zakupom oglasnih prostorov v regiji, kar pa zaradi premalo finančnih sredstev žal ni bilo 

mogoče.  

Tekom projekta in ob evalvaciji se je tudi izkazalo, da je najtežje uspešno nasloviti in privabiti mladino 

k samoiniciativnemu udejstvovanju na programskih aktivnostih Škratmobila ter tudi na splošno, saj gre 

vsesplošno za izjemno težko dosegljivo in nepredvidljivo starostno skupino, o čemer pričajo številni 

dokumenti z danega področja. Vendar, ko se mladino enkrat aktivno vključi v proces, je ta izredno 

produktivna in ustvarjalna. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je tudi aktivacija ostale populacije izbrane regije 

na splošno precej nizka. Vprašanje pa je, če gre res za odraz specifičnosti dane regije. Vsekakor, ko govorimo 

o izbrani regiji, je potrebno na ta problem pogledati skozi očiten strukturni problem zapostavljanja regije s 

strani državnih in regionalnih mehanizmov. Zaradi slednjega bi si želeli še več podpore s strani državnih 

služb – tako z vidika sofinanciranja, kot z vidika udejstvovanja na sklepnem dogodku – z razlogom, da bi 

lahko še bolj prisluhnili potrebam in problemom prebivalk in prebivalcev regije, ki ima kot regija toliko za 

ponuditi v obliki lokalne kulture, turizma in naravnih posebnosti. A hkrati se zdi, da regija ostaja ujeta v 

določene nekonstruktivne državne in regionalne politike, ki pa jih je potrebno smiselno postaviti v širši 

kontekst – ne nazadnje je še kako simptomatično zadnje postavljanje žičnate ograje ob reki Kolpi, ki 

vsekakor pomeni udarec za belokranjski turizem in lokalno prebivalstvo.  

Uspešnost projekta potrjujejo pozitivni odziv in pohvale s strani vseh partnerjev, pa tudi s strani Urada za 

mladino RS, pri čemer so vsi našteti pozdravili t.i. povezovalni aspekt projekta. Izrazito pozitiven učinek 

projekta se je pokazal v povezovanju lokalnih skupnosti v belokranjski regiji, zato je tovrstni angažma 

smiselno nadaljevati. KUD Anarhiv predlaga, da se po zaključku projekta lokalni partnerji projekta usmerijo 

v nadaljnjo izvedbo in podprejo povezovanje lokalnih skupnostih v belokranjski regiji ter lokalnega 

prebivalstva.  

Statistična analiza dosega vseh ljudi skupaj, ki so spoznali projekt ali se udejstvovali v okviru projekta 

Škratmobil, je nedvomno potrdila prepoznavnost projekta, zadovoljstvo udeležencev s ponudbo 

programskih aktivnosti Škratmobila, hkrati pa potrjuje dobro sodelovanje z lokalnimi partnerji. Le-

te se je v vsaki najavi izpostavilo, s ciljem po prizadevanju za intenzivno povezanost lokalnega prebivalstva 

z lokalnimi institucijami (zavodi, društva, civilna združenja ipd.. Predlaga se da se vzpodbuja k ponudbi 

tovrstnih vsebin tudi v prihodnje, po zaključku projekta. Za ožji obseg dejavnosti ne bi bilo potrebno 
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nameniti pretirano veliko sredstev, bi pa za prebivalke in prebivalce takšen program oziroma nadaljnje 

razvijanje projekta nedvomno pomenil izjemno veliko. 

Priporočila k doseganja trajnostnega učinka pričujoče platforme so večplastna in lahko učinkujejo na 

različnih ravneh: 

- opolnomočenje otrok, mladine, staršev oz. skrbnikov in širšega okolja, 

- širjenje sožitja, 

- vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, 

- oživljanje kulturno-turističnega regionalnega dogajanja,  

- nudenje vzajemne pomoči,  

- nudenje programov, ki so na obstoječi ravni podhranjeni, 

- intenziviranje socialnega integracije družbeno izključenih, 

- nudenje usposabljanja mladih za kulturne producente, 

- ozaveščanje o pomenu javnih prostorov v lokalnem okolju, 

- vzpodbujanje k nadaljnjemu vzdrževanju in razvijanju koncepta platforme s strani  lokalnih 

partnerjev projekta v Beli krajini,  

- povezovanje lokalnega prebivalstva, predvsem pa mladih in otrok. 

Projekt Škratmobil si je poleg kvalitativnih ciljev zastavil za uresničitev tudi več kvantitativnih ciljev, ki 

jih je zasledoval in uresničeval tekom celotnega trajanja projekta: 

1. Posredno in neposredno doseči preko 1500 otrok, mladih in drugih zainteresiranih, udeleženih 

na delavnicah, filmskih projekcijah.  

Rezultat: Projekt je na terenu dosegel 631 obiskovalcev dogodkov Škratmobila, na spletišču je  bilo skupaj 

3.623 unikatnih obiskovalk in obiskovalcev, posameznih klikov skupaj pa kar 15.088. V okviru 

psihoterapevtskega sklopa izključno prek  spleta  doseglo 80 oseb  v t.i. Psihološkem  kotičku, s 25 osebami 

pa je ga. Kraskova še danes v stiku. 

2. Izvesti 5 (mobilnih) razstav, ki so potovale s kombijem ali pa so svoje mesto dobile v regiji in tudi 

izven nje. 

Rezultat: Do zadnjega obiska terena s kombijem so bile izvedene vse napovedane razstave. Določene 

izdelke so otroci pustili v hrambo KUD Anarhivu. Izvajalec bo izdelke razstavil v Škratovem Bilbobusu, v 

Škratovem vrtu, med poletjem 2016, ter tako vnovič zagotovil trajnostni aspekt projekta.  

3. Okoli 100 ljudem nuditi psihosocialno pomoč. 

Rezultat:  Eden od ključnih aspektov projekta je bilo nudenje psihosocialne pomoči, ki jo je koordinirala 

programska sodelavka Zuzanna Kraskova, mag psih. soc pom. Psihosocialno pomoč je terapevtka nudila 

tudi preko elektronske korespondence, v okviru Psihološkega kotička, torej tistim, ki so si želeli bolj 

posredne komunikacije.  

Z rezultati tega cilja smo presegli vsa pričakovanja. Vpliv pomoči se je merilo do zadnjih članov ožjega 

kroga družine (stari starši-vnuki), in glede na to metodo meritve, se je samo s terenom doseglo kar 570 ljudi, 

brez da bi šteli delovanje Psihološkega kotička, ki po besedah Kraskove še danes, po zaključku projekta , 

ohranja stik s 25 osebami. 

Namen psihosocialne platforme je bil, da preko splošne predstavitve psihoterapevtske pomoči le-to ljudem 

približa, in sicer na način, da se je ljudje ne bodo bali, da jo bodo sprejeli. Uspeh tega sklopa je možno 

pripisati podhranjenosti tega področja v regiji, kar so potrdili tako uporabniki, kot profesionalne osebe, 

zlasti učiteljice in učitelji, ki so se udeleževali strokovnih predavanj gospe Kraskove.  
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Med predvidenimi učinki se je pokazalo utrjevanje pozitivne samopodobe in z njo povezanih vidikov kot so 

večja odločnost izražena ustvarjalna intenca ter družbeno vključevanje. Po drugi strani pa smo v stikih s 

partnerji izvedeli, da gre še vedno za relativno tabuizirano področje, zaradi česar smo predavanjem dodali 

t.i. diskusije, ponudili pa smo tudi možnost osebnega stika preko spleta.  

4. Aktivno vključevanje mladih v svoje lokalno okolje in njegovo soustvarjanje prek sodelovanja 

in izkušenj na delavnicah, ki jih bo organiziral Škratmobil  

Rezultat: Prek vrste številnih delavnic, aktivnega sodelovanja z regijskimi festivali in tabori, natečaja 

najboljšega eseja ter sklepnega dogodka okrogle mize je Škratmobil postal primer dobre prakse, in sicer kot 

projekt, ki je skozi naštete programske aktivnosti angažiral in aktiviral mlade v razmislek o stanju in 

prihodnosti življenja v belokranjski regiji. Dva vidnejša rezultata sta zmagovalni razmislek Maje Pucelj (v 

prilogi C) in izoblikovanje sklepov in mehanizmov za soočanje s težavami v regiji, ki so jih oblikovalo 

udeleženci okrogle mize v KC SEMIČ, ki jo je moderirala Alenka Tomašič, predsednica društva KUD Plac.   

5. Desetim mladostnikom pomagati pri iskanju zaposlitev ali jih vzpodbudili na lastni (socialno 

naravnani) podjetniški poti. 

Rezultat: V okviru programske aktivnosti Poklicne svetovalnice se je oblikovalo didaktično gradivo (v 

prilogi) in ga distribuiralo preko spletišča Škratmobila. Preko dela na terenu v času izvajanja projekta se je 

v okviru stalnega programa aktiviralo mlade in jim ponudilo možnost opravljanja prakse in nabiranja 

izkušenj dela na terenu ter s tem ponudilo možnost pridobivanja socialnih kompetenc za nadaljnjo 

zaposlitveno ali podjetniško karierno pot, med drugim je projekt omogočil pridobivanje izkušenj osmim 

mladim posameznicam in posameznikom. 

Poleg doseženih in uresničenih kvalitativnih ciljev je projekt Škratmobil sledil tudi uresničevanju več 

učinkom projekta: opolnomočiti mlade brezposelne s Poklicno svetovalnico, aktivirati marginalne skupine 

z udeležbo na Škratmobilovih delavnicah, uresničevati enakost spolov kot inherenten emancipatorni 

moment vseh predavateljev in izvajalcev delavnic, vključevati Rome v vzgojno-izobraževalne delavnice ter 

v sklopu Potujoče Škratove čitalnice in filmskega programa nasloviti boj proti sovražnemu govoru in 

zločinom iz sovraštva, ter boj proti ekstremizmu, rasizmu in homofobiji.  
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7  Priloge 
 

A: Zbir medijskih objav 

 

Navedene so medijske objave po mesecih v obdobju trajanja projekta na terenu, in sicer od meseca maja 

do oktobra. Poleg navedenega medija in naslova objave je pripisan tudi spletna povezava na mesto objave.  

/// MAJ /// 

14.5.2015, Škratmobilov piknik; DrogArt; http://www.drogart.org/novice/3157/za-mlade.html  

20. 5. 2015,  Škratmobil -mobilno socialna platforma za otroke in mladostnike; Kulturni center Semič; 

http://www.kc-semic.si/si/aktualno/?id=1087  

25.5. 2015, Občina Semič: Delavnice za otroke pred KC Semič (vabilo na dejavnosti 26.5.); 

http://www.semic.si/Admin/load.asp?sif_file=koledar_podrobno_datum&datum_koledar=2015/05/26  

26.5.2015, Radio Krka: Škratmobil v Beli 

krajini;  http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=205572 

26.5.2015, Citymagazine: Valentina Jarc: V Belo krajino prihaja Škratmobil; 

http://citymagazine.si/dogodek/v-belo-krajino-prihaja-skratmobil/ 

26.5.2015, STA: V Beli krajini delavnice za mladino Škratmobil; https://www.sta.si/2139019/v-beli-

krajini-delavnice-za-mladino-skratmobil  

26.5.2015., Otroški portal: RTV Slovenija; http://otroski.rtvslo.si/calendar/browser/prireditev/102041 

26.5. 2015, Škratmobi -mobilno socialna platforma za otroke in mladostnike: RTV SLO PRIREDITVE; 

http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/skratmobil-mobilna-socialno-kulturna-platforma-za-otroke-in-

mladostnike/102041/     

26.5. 2015, Delavnica Škratmobila za najmlajše, pred KC Semič; Dolenjski list (napovednik); 

http://www.dolenjskilist.si/2015/05/26/134952/napovedniki/obvestila/Delavnica_Skratmobila_za_naj

mlajse_pred_KC/  

27.5.2015, TV Vaš kanal: Škratmobil začel svojo pot; 

http://www.vaskanal.com/novice/novice/22924-skratmobil-zacel-svojo-pot.html 

27. 5. 2015, Škratmobil v Metliki!; Mladinski center Metlika; http://mcmetlika.si/novice/  

27.5.2015, Škratmobil v Metliki, http://kudplac.si/skratmobil-v-metliki/  

27. 5. 2015;  Škratmobil predavanje, metliško kopališče Metlika; Lokalno.si (napovedniki); 

http://www.lokalno.si/2015/05/30/135161/napovedniki/SkratMobil_predavanje_metlisko_kopalisce/  

27.5. 2015, Izvajanje delavnic Permakulturni vrt in Hitra mal´ca v okviru projekta »Škratmobil«, OŠ 

Milke Šobar Nataše Črnomelj; Dolenjski list (napovednik); 

http://www.dolenjskilist.si/2015/06/01/133907/napovedniki/obvestila/Izvajanje_delavnic_Permakultu

rni_vrt_in_Hitra_mal_ca_v_okviru_projekta__Skratmobil___OS_MIlke_Sobar_Natase/   

27. 5. 2015, Škratmobil predavanje, KC Semič, Dolenjski list (napovednik); 

http://www.dolenjskilist.si/2015/09/24/135173/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_KC/  

http://www.lmit.org/za-mlade/skratmobilov-piknik.html
http://www.drogart.org/novice/3157/za-mlade.html
http://www.kc-semic.si/si/aktualno/?id=1087
http://www.semic.si/Admin/load.asp?sif_file=koledar_podrobno_datum&datum_koledar=2015/05/26
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=205572
http://citymagazine.si/dogodek/v-belo-krajino-prihaja-skratmobil/
https://www.sta.si/2139019/v-beli-krajini-delavnice-za-mladino-skratmobil
https://www.sta.si/2139019/v-beli-krajini-delavnice-za-mladino-skratmobil
http://otroski.rtvslo.si/calendar/browser/prireditev/102041
http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/skratmobil-mobilna-socialno-kulturna-platforma-za-otroke-in-mladostnike/102041/
http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/skratmobil-mobilna-socialno-kulturna-platforma-za-otroke-in-mladostnike/102041/
http://www.dolenjskilist.si/2015/05/26/134952/napovedniki/obvestila/Delavnica_Skratmobila_za_najmlajse_pred_KC/
http://www.dolenjskilist.si/2015/05/26/134952/napovedniki/obvestila/Delavnica_Skratmobila_za_najmlajse_pred_KC/
http://www.vaskanal.com/novice/novice/22924-skratmobil-zacel-svojo-pot.html
http://mcmetlika.si/novice/
http://kudplac.si/skratmobil-v-metliki/
http://www.lokalno.si/2015/05/30/135161/napovedniki/SkratMobil_predavanje_metlisko_kopalisce/
http://www.dolenjskilist.si/2015/06/01/133907/napovedniki/obvestila/Izvajanje_delavnic_Permakulturni_vrt_in_Hitra_mal_ca_v_okviru_projekta__Skratmobil___OS_MIlke_Sobar_Natase/
http://www.dolenjskilist.si/2015/06/01/133907/napovedniki/obvestila/Izvajanje_delavnic_Permakulturni_vrt_in_Hitra_mal_ca_v_okviru_projekta__Skratmobil___OS_MIlke_Sobar_Natase/
http://www.dolenjskilist.si/2015/09/24/135173/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_KC/
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27.5. 2015, KUD PLAC: ŠKRATMOBIL V METLIKI; (napoved programa 30. in 31.5); 

http://kudplac.si/category/skratmobil/ 

28.5. 2015, Knjižnica Črnomelj: Škratmobil v Črnomlju (napoved dejavnosti 1.6.); 

http://www.crn.sik.si/event/103-skratmobil  

28.5. 2015, Enota vrtec Sonček (enota vrtca Semič): Škratmobil (poročilo z delavnic Škratmobila); 

http://vrtec.osbos.si/ure/146-skratmobil-2.html  

28.5.2015, NEVLADNIK; http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?yy=2015&mm=5&dd=28 

Maj 2015, Dolenjski list: Škratmobil predavanje, metliško kopališče Metlika (napoved dejavnosti 

30.5.2015); 

http://www.dolenjskilist.si/2015/05/30/135161/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_metlis

ko_kopalisce/  

Maj 2015, Dolenjski list: Škratmobil predavanje, metliško kopališče Metlika (napoved dejavnosti 31.5.); 

http://www.dolenjskilist.si/2015/05/31/135162/napovedniki/prireditve/SkratMobil_predavanje_metli

sko_kopalisce/  

/// JUNIJ /// 

2.6.2015, OŠ MILKE ŠOBAR: ŠKRATMOBIL NA OBISKU; 

http://www.osmsn.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=59&l

imitstart=20 

2.6.2015, MLADI.SI: OPOLNOMOČIMO MLADE; http://mlad.si/2015/06/skratmobil-opolnomocimo-

mlade/ 

4.6.2015, JURJEVANJE; http://www.jurjevanje.si/sl/program-2015/ 

25.5.2015, INFOTEKA; http://sloinfoteka.esy.es/feeds/v-belo-krajino-prihaja-skratmobil/ 

26.5.2015, http://emlakhaberleri.net/%C5%A0kratmobil-v-beli-krajini/ 

28.6.2015, LOKALNO; 

http://www.lokalno.si/2015/06/28/137188/zgodba/FOTO_Jurjevanje_2015___sobota/ 

29.6.2015, LOKALNO; 

http://www.lokalno.si/2015/06/29/137223/zgodba/FOTO_Jurjevanje_2015___nedelja/ 

30.6.2015, RADIO KRKA: FOTO Jurjevanje: Kako je bilo v nedeljo?; 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=180182 

27.6.2015, BELOKRANJEC; http://www.belokranjec.si/dogodki/jurjevanje-v-beli-krajini-2015-

sobota/1065 

Junij 2015, belakrajina.si: JURJEVANJE V BELI KRAJINI 2015; http://www.belakrajina.si/sl/koledar-

prireditev/jurjevanje-v-beli-krajini-2015-sobota/4475 

//// JULIJ /// 

10. 7. 2015, Belokranjec na spletu: Napoved dogodkov 11.7.; 

http://www.belokranjec.si/dogodki/osrednja-prireditev-21-semiske-ohceti/1069  

http://kudplac.si/category/skratmobil/
http://www.crn.sik.si/event/103-skratmobil
http://vrtec.osbos.si/ure/146-skratmobil-2.html
http://www.nevladnik.info/si/dogodki/?yy=2015&mm=5&dd=28
http://www.dolenjskilist.si/2015/05/30/135161/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_metlisko_kopalisce/
http://www.dolenjskilist.si/2015/05/30/135161/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_metlisko_kopalisce/
http://www.dolenjskilist.si/2015/05/31/135162/napovedniki/prireditve/SkratMobil_predavanje_metlisko_kopalisce/
http://www.dolenjskilist.si/2015/05/31/135162/napovedniki/prireditve/SkratMobil_predavanje_metlisko_kopalisce/
http://www.osmsn.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=59&limitstart=20
http://www.osmsn.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=59&limitstart=20
http://mlad.si/2015/06/skratmobil-opolnomocimo-mlade/
http://mlad.si/2015/06/skratmobil-opolnomocimo-mlade/
http://www.jurjevanje.si/sl/program-2015/
http://sloinfoteka.esy.es/feeds/v-belo-krajino-prihaja-skratmobil/
http://emlakhaberleri.net/%C5%A0kratmobil-v-beli-krajini/
http://www.lokalno.si/2015/06/28/137188/zgodba/FOTO_Jurjevanje_2015___sobota/
http://www.lokalno.si/2015/06/29/137223/zgodba/FOTO_Jurjevanje_2015___nedelja/
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=180182
http://www.belokranjec.si/dogodki/jurjevanje-v-beli-krajini-2015-sobota/1065
http://www.belokranjec.si/dogodki/jurjevanje-v-beli-krajini-2015-sobota/1065
http://www.belakrajina.si/sl/koledar-prireditev/jurjevanje-v-beli-krajini-2015-sobota/4475
http://www.belakrajina.si/sl/koledar-prireditev/jurjevanje-v-beli-krajini-2015-sobota/4475
http://www.belokranjec.si/dogodki/osrednja-prireditev-21-semiske-ohceti/1069
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11.7. 2015, Dolenjski list: Škratmobil na festivalu Semiška ohcet, Semič; 

http://www.dolenjskilist.si/2015/07/11/135168/napovedniki/obvestila/SkratMobil_na_festivalu_Semis

ka_ohcet/  

21.7.2015, LOKALNO; 

http://www.lokalno.si/2015/07/21/138291/zgodba/Kultura_dela_Metliko_Metlika_dela_kulturo__zadov

oljni_z_obiskom__manj_z_nagajanjem/?cookieu=ok 

Julij 2015, KUD Plac: napoved delavnic med 13. in 15.7.;  http://kudplac.si/teden-kulture-na-

placu/delavnice/ 

17.7.2015, RTVSLO; http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/metliski-plac-ves-teden-v-znamenju-

kulture/369850 

20.7. 2015, Si21.com; 

https://www.si21.com/Svet/Kultura_dela_Metliko_Metlika_dela_kulturo_ze_enajstic/ 

20.7. 2015, Radio Krka: 11. teden kulture na placu; 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=180957 

Julij 2015, KUD Semič: Napoved dogodkov v avgustu: Počitniške dogodivščine s Kulturnim centrom 

Semič; http://www.kc-semic.si/si/aktualno/?id=1113  

22.7.2015, 24 ur; http://www.24ur.com/ekskluziv/glasba/foto-kultura-dela-metliko-metlika-pa-

kulturo-ze-enajstic.html 

/// AVGUST /// 

avgust 2015, RADIO ARS; RTV SLOVENIJA; http://ars.rtvslo.si/2015/08/svet-kulture-250/; štart 

prispevka: 12.42 

13.8.2015, Lokalno.si: Škratmobil bo razgibal Belo krajino; 

http://www.lokalno.si/2015/08/13/139228/zgodba/Skratmobil_bo_razgibal_Belo_krajino/  

19. 8.2015, Knjižnica Črnomelj: fotografska delavnica (poročilo o dogodku in galerija slik); 

http://www.crn.sik.si/Zgodilo-se-je/fotografska-delavnica.html  

12. 8.2015, RTVSLO: prireditve/za otroke:  Škratmobil – mobilna socialno kulturna platforma za otroke 

in mladostnike (napoved dogodkov); http://prireditve.rtvslo.si/zaotroke/Vse/?datum=2015-08-12  

16. 8.2015, RTVSLO: prireditve/za otroke:  Škratmobil – mobilna socialno kulturna platforma za otroke 

in mladostnike (napoved dogodkov); http://prireditve.rtvslo.si/zaotroke/Vse/?datum=2015-08-16 

17. 8.2015, RTVSLO: prireditve/za otroke:  Škratmobil – mobilna socialno kulturna platforma za otroke 

in mladostnike  (napoved dogodkov); https://prireditve.rtvslo.si/zaotroke/Vse/?datum=2015-08-17 

Avgust 2015, Dolenjski list: napoved dogodkov za 18.8.; 

http://www.dolenjskilist.si/2015/08/18/135156/napovedniki/obvestila/SkratMobil_na_festivalu_Crnfes

t_pred_glasbeno_solo/ 

Avgust 2015, Dolenjski list: napoved dogodkov za 21.8.; 

http://www.dolenjskilist.si/2015/08/21/135171/napovedniki/prireditve/SkratMobil_dogajanje_pred_K

C/  

Avgust 2015, Dolenjski list; napoved dogodkov za 15.10.; 

http://www.dolenjskilist.si/2015/10/15/135175/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_KC/  

http://www.dolenjskilist.si/2015/07/11/135168/napovedniki/obvestila/SkratMobil_na_festivalu_Semiska_ohcet/
http://www.dolenjskilist.si/2015/07/11/135168/napovedniki/obvestila/SkratMobil_na_festivalu_Semiska_ohcet/
http://www.lokalno.si/2015/07/21/138291/zgodba/Kultura_dela_Metliko_Metlika_dela_kulturo__zadovoljni_z_obiskom__manj_z_nagajanjem/?cookieu=ok
http://www.lokalno.si/2015/07/21/138291/zgodba/Kultura_dela_Metliko_Metlika_dela_kulturo__zadovoljni_z_obiskom__manj_z_nagajanjem/?cookieu=ok
http://kudplac.si/teden-kulture-na-placu/delavnice/
http://kudplac.si/teden-kulture-na-placu/delavnice/
http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/metliski-plac-ves-teden-v-znamenju-kulture/369850
http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/metliski-plac-ves-teden-v-znamenju-kulture/369850
https://www.si21.com/Svet/Kultura_dela_Metliko_Metlika_dela_kulturo_ze_enajstic/
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=180957
http://www.kc-semic.si/si/aktualno/?id=1113
http://www.24ur.com/ekskluziv/glasba/foto-kultura-dela-metliko-metlika-pa-kulturo-ze-enajstic.html
http://www.24ur.com/ekskluziv/glasba/foto-kultura-dela-metliko-metlika-pa-kulturo-ze-enajstic.html
http://ars.rtvslo.si/2015/08/svet-kulture-250/
http://www.lokalno.si/2015/08/13/139228/zgodba/Skratmobil_bo_razgibal_Belo_krajino/
http://www.crn.sik.si/Zgodilo-se-je/fotografska-delavnica.html
http://prireditve.rtvslo.si/zaotroke/Vse/?datum=2015-08-12%20
http://prireditve.rtvslo.si/zaotroke/Vse/?datum=2015-08-16
https://prireditve.rtvslo.si/zaotroke/Vse/?datum=2015-08-17
http://www.dolenjskilist.si/2015/08/18/135156/napovedniki/obvestila/SkratMobil_na_festivalu_Crnfest_pred_glasbeno_solo/
http://www.dolenjskilist.si/2015/08/18/135156/napovedniki/obvestila/SkratMobil_na_festivalu_Crnfest_pred_glasbeno_solo/
http://www.dolenjskilist.si/2015/08/21/135171/napovedniki/prireditve/SkratMobil_dogajanje_pred_KC/
http://www.dolenjskilist.si/2015/08/21/135171/napovedniki/prireditve/SkratMobil_dogajanje_pred_KC/
http://www.dolenjskilist.si/2015/10/15/135175/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_KC/
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Avgust, 2015 Črnfest (napoved programa za 18.8.) Delavnica dokumentarne fotografije (Katja Goljat, 

pred glasbeno šolo); http://crnfest.si/2015/program/delavnica-dokumentarne-fotografije-katja-goljat/  

Avgust 2015, Črnfest (napoved programa za 27.8.); otvoritev fotografske razstave in večerna filmska 

projekcija (prost vstop); http://crnfest.si/2015/program/otvoritev-fotografske-razstave-in-vecerna-

filmska-projekcija/ 

Avgust 2015, Knjižnica Črnomelj (napoved Škratmobila na Črnfestu): Škratmobil na Črnfestu; 

http://www.crn.sik.si/event/114-skratmobil-na-crnfestu  

Avgust 2015, Kulturni center Semič (napoved dejavnosti 28.8.); http://www.kc-

semic.si/si/napovednik/?id=1136 

Avgust 2015, Mladinski centerbit: (napoved dejavnosti 27.8.): ČrnFest - otvoritev fotografske razstave 

in filmska projekcija;  http://mc-bit.si/  

/// SEPTEMBER /// 

3.9.2015, Dolenjski list: Tudi Bela krajina obstaja (napoved natečaja); 

http://www.dolenjskilist.si/2015/09/03/140171/novice/kocevsko_ribnisko/Tudi_Bela_krajina_obstaja/  

3.9.2015, Radio Krka:Natečaj Tudi Bela krajina obstaja (napoved natečaja); 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=182394 

September 2015, KUD Plac: Škratmobilov natečaj: »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in 

smernice za njen razvoj«; http://kudplac.si/skratmobilov-natecaj-tudi-bela-krajina-obstaja-problemi-

regije-in-smernice-za-njen-razvoj/ 

September 2015, L’mit: Natečaj: Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj; 

http://www.lmit.org/za-mlade/natecaj-tudi-bela-krajina-obstaja-problemi-regije-in-smernice-za-njen-

razvoj.html 

3.9.2015, Novice24.net: Tudi Bela krajina obstaja (napoved natečaja); 

http://novice24.net/item/319291_tudi-bela-krajina-obstaja  

3.9.2015, Preberi.si: Natečaj: Tudi Bela krajina obstaja; 

http://www.preberi.si/content/view/11836881-Natecaj-Tudi-Bela-krajina-obstaja-Ljubljana.html  

3.9.2015, Times.si : Tudi Bela krajina obstaja (napoved natečaja); http://www.times.si/slovenija/tudi-

bela-krajina-obstaja--NONE-442fdc3a89.html 

September 2015, Belakrajina.si: Napoved predavanje o neprilagojenem vedenje otrok in mladostnikov; 

http://www.belakrajina.si/sl/koledar-prireditev/predavanje-neprilagojeno-vedenje-otrok-in-

mladostnikov/4569  

September 2015, Radio Krka: napoved predavanje o neprilagojenem vedenju otrok in mladostnikov; 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183314 

11.9.2015, Dolenjski list: (napoved predavanja Kraskove) Škratmobil predavanje, knjižnica Črnomelj; 

http://www.dolenjskilist.si/2015/09/11/135159/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_knjizni

ca/  

30.9.2015, Dolenjski list: (napoved predavanja Kraskove)  Škratmobil predavanje, knjižnica Črnomelj; 

http://www.dolenjskilist.si/2015/09/30/135160/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_knjizni

ca/  

http://crnfest.si/2015/program/delavnica-dokumentarne-fotografije-katja-goljat/
http://crnfest.si/2015/program/otvoritev-fotografske-razstave-in-vecerna-filmska-projekcija/
http://crnfest.si/2015/program/otvoritev-fotografske-razstave-in-vecerna-filmska-projekcija/
http://www.crn.sik.si/event/114-skratmobil-na-crnfestu
http://www.kc-semic.si/si/napovednik/?id=1136
http://www.kc-semic.si/si/napovednik/?id=1136
http://mc-bit.si/
http://www.dolenjskilist.si/2015/09/03/140171/novice/kocevsko_ribnisko/Tudi_Bela_krajina_obstaja/
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=182394
http://kudplac.si/skratmobilov-natecaj-tudi-bela-krajina-obstaja-problemi-regije-in-smernice-za-njen-razvoj/
http://kudplac.si/skratmobilov-natecaj-tudi-bela-krajina-obstaja-problemi-regije-in-smernice-za-njen-razvoj/
http://www.lmit.org/za-mlade/natecaj-tudi-bela-krajina-obstaja-problemi-regije-in-smernice-za-njen-razvoj.html
http://www.lmit.org/za-mlade/natecaj-tudi-bela-krajina-obstaja-problemi-regije-in-smernice-za-njen-razvoj.html
http://novice24.net/item/319291_tudi-bela-krajina-obstaja
http://www.preberi.si/content/view/11836881-Natecaj-Tudi-Bela-krajina-obstaja-Ljubljana.html
http://www.times.si/slovenija/tudi-bela-krajina-obstaja--NONE-442fdc3a89.html
http://www.times.si/slovenija/tudi-bela-krajina-obstaja--NONE-442fdc3a89.html
http://www.belakrajina.si/sl/koledar-prireditev/predavanje-neprilagojeno-vedenje-otrok-in-mladostnikov/4569
http://www.belakrajina.si/sl/koledar-prireditev/predavanje-neprilagojeno-vedenje-otrok-in-mladostnikov/4569
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183314
http://www.dolenjskilist.si/2015/09/11/135159/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_knjiznica/
http://www.dolenjskilist.si/2015/09/11/135159/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_knjiznica/
http://www.dolenjskilist.si/2015/09/30/135160/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_knjiznica/
http://www.dolenjskilist.si/2015/09/30/135160/napovedniki/obvestila/SkratMobil_predavanje_knjiznica/
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September 2015, Knjižnica Črnomelj: (napoved predavanja) Diskusija KAKO SE MOTIVIRATI?; 

http://www.crn.sik.si/natisni/120-diskusija-kako-se-motivirati 

/// OKTOBER /// 

Oktober 2015, Knjižnica Črnomelj: Sklepna prireditev v sklopu projekta Škratmobil; 

http://www.crn.sik.si/Zgodilo-se-je/sklepna-prireditev-v-sklopu-projekta-skratmobil.html 

Oktober 2015, Mlad.si: “Tudi Bela Krajina obstaja!” Okrogla miza z naslovom "Tudi Bela krajina obstaja - 

problemi regije in smernice za njen razvoj!"; http://mlad.si/2015/10/tudi-bela-krajina-obstaja/  

14.10.2015, Klub Belokranjskih študentov: zaključek projekta Škratmobil; http://www.klub-

kbs.si/novice/zakljucek-projekta-skratmobil/586 

19.10.2015, Občina Semič: Okrogla miza z naslovom "TUDI BELA KRAJINA OBSTAJA - PROBLEMI REGIJE 

IN SMERNICE ZA NJEN RAZVOJ"; 

http://www.semic.si/Admin/load.asp?sif_file=koledar_podrobno&sif_koledar=651  

19.10.2015, Radio Krka:  Zaključek projekta Škratmobil v Semiču; 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183959 

19. 10.2015, Radio Krka: ZFoto: Okrogla miza Škratmobil; 

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183990 

19.10.2015, Preberi.si: Zaključek projekta Škratmobil v Semiču; 

http://www.preberi.si/content/view/12090082-Zakljucek-projekta-Skratmobil-v-Semicu-Semic.html  

20.10.2015, Vas kanal; http://www.vaskanal.com/novice/novice/23622-skratmobil-zakljucili-z-

okroglo-mizo.html 

 

  

http://www.crn.sik.si/natisni/120-diskusija-kako-se-motivirati
http://www.crn.sik.si/Zgodilo-se-je/sklepna-prireditev-v-sklopu-projekta-skratmobil.html
http://mlad.si/2015/10/tudi-bela-krajina-obstaja/
http://www.klub-kbs.si/novice/zakljucek-projekta-skratmobil/586
http://www.klub-kbs.si/novice/zakljucek-projekta-skratmobil/586
http://www.semic.si/Admin/load.asp?sif_file=koledar_podrobno&sif_koledar=651%20
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183959
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=183990
http://www.preberi.si/content/view/12090082-Zakljucek-projekta-Skratmobil-v-Semicu-Semic.html
http://www.vaskanal.com/novice/novice/23622-skratmobil-zakljucili-z-okroglo-mizo.html
http://www.vaskanal.com/novice/novice/23622-skratmobil-zakljucili-z-okroglo-mizo.html
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B: Zbir medijskih obvestil za javnost 

 

--- Prvo medijsko obvestilo, 9. Maj 2015 --- 

Škratov Vrt, Metelkova Mesto, 17.30, 15.5.2015 

Zvok troblje se približuje. Pomuzaš se in se vprašaš: »Nov ponudnik sladoleda?« Za trenutek se zazibaš v 
sanjarjenje. Zdrzneš se, saj se je troblja umaknila glasnemu, a prijetnemu smehu. Ozreš se. Zagledaš lično 

vozilo – kombi. »Kaj pa je to«? 

Draga prijateljica in dragi prijatelj. Pred tabo je ŠKRATMOBIL. 

Škratmobil  ni običajen kombi. Je mnogo, mnogo več. Je pravcati mali svet na kolesih, ki bo med majem in 
oktobrom krožil po prelepi Beli krajini. V obliki delavnic, predavanj, svetovalnic, razstav in takšnih in drugačnih 

dogodkov bo obiskoval Semič, Črnomelj, Metliko, zapeljal pa se bo tudi v druge belokranjske kraje. 

Kjerkoli bo Škratmobil postal, bo na široko odprl svoja vrata: otrokom, mladini, pa seveda vsem mladim po 
srcu. Vabil bo s sprehodi po novih svetovih ustvarjalnosti, znanja in umetnosti, ki se na prvi pogled morda zdijo 
daleč. A za Škratmobil in njegove obiskovalke ter obiskovalce ni nič predaleč. Škratmobil je motor dobre volje, 

ki se ne meni za tisočkilometrske razdalje. 

Bi rad pomagal(a), da bo motor dobre volje tekel še hitreje? 

Pridi na Škratmobilov piknik. Spoznaj Škratmobilove šoferke in šoferje ter mu z donacijami starega naolji motor 
dobre volje – da bo teklo še hitreje! 

Škratmobil se ti bo zahvalil z dobro družbo, glasbeno točko,  pa še kaj za pod zob ti bo pripravil. 

Škratmobil bi bil še posebno vesel tvojih starih kosov, ki samevajo v tvoji kleti. Razveselili se bomo tudi tvojih 
igrač, ki jih ne potrebuješ več, nekomu pa bodo polepšale dan. V pomoč pri brskanju prilagamo seznam 

potrebščin, ki jih Škratmobil potrebuje: 

2 zložljivi kamping mizi 

10 zložljivih kamping stolov 

5 družabnih iger 

5 dek 

2 senčnika 

3 otroške slikanice 

3 mladinski romani 

otroške igrače: lego kocke, puzzle 

1 arafat 

plinski kamping gorilnik 

plastelin 

3 pobarvanke 
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10 sedalnih blazinic (zadostujejo tiste za kuhinjske stole) 

Izvajalec Škratmobila je Kulturno umetniško društvo Anarhiv. Projekt je finančno podprl Norveški in EGP 
finančni mehanizem – mali projekti. Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerji Zavod za uveljavljanje vizualne 

kulture Vizo, Izobraževalni center za zdravo življenje Educor, Javni zavod Kulturni center Semič, Knjižnica 
Črnomelj in Kulturno umetniško društvo Plac. 

--- Drugo medijsko obvestilo, 20.5.2015 --- 

Projekt Škratmobil je finančno podprt s strani prestižnega EGP finančnega mehanizma in Norveškega 
finančnega mehanizma. 

Škratmobil – mobilna socialno kulturna platforma za otroke in mladostnike prinaša pisano paleto aktivnosti, ki 
smo jih vsebinsko zastavili glede na specifične potrebe lokalnih skupnosti v Beli krajini, kjer se bo projekt tudi 

odvijal.  

Škratmobil bo tako redno potoval od Semiča, Črnomlja, do Metlike, obiskal pa bo tudi območje Marindol. 
Vsakega od navedenih krajev bo med majem in avgustom 2015 obiskal 3x, v njem pa izvajal naročene 

delavnice, ki so si jih lokalni partnerji izbrali glede na lastne potrebe. Poleg naročenih delavnic bo Škratmobil v 
vsakem kraju ponujal še ti. stalne vsebine »Kombi programa« (učna pomoč, karierni center, info točka, ure 
pravljic, razvedrilnice ipd.), programsko pa je vključen v vse ključne tekoče programske sklope posameznih 

krajev: Jurjevanje, Semiška ohcet, Črnfest, Teden kulture na placu. 

Glavni cilj vseh aktivnosti, premišljeno zastavljenih 30 naročenih delavnic in ti. Stalnega programa Škratmobila 
ter organizacije velike javne okrogle mize ob zaključku projekta 15.10.2015, bo opolnomočenje otrok in 

mladine – otrokom in mladim bomo ponuditi brezplačen program, ki ga na institucionalizirani ravni 
primanjkuje, hkrati pa povezati različne generacije tudi z natečaji, zbiranji zgodb, razglednic posameznih 

krajev. 

Škratmobil bo ponudili premišljeno strukturirane vzgojno-izobraževalne vsebine, posredovane prek projektne 
skupine izkušenih mentoric in mentorjev s področij, ki jih posamezne nosilke oziroma nosilci že profesionalno 

izvajajo – mnogi izmed so doktorice in doktorji znanosti, priznane umetnice in umetniki, kvalitetni mladinski in 
kulturni delavci, znane novinarke in novinarji.  

Prvi sklop se bo pričel 26.5. 2015, ob 10.00 v Semiču (Kulturni center) s predavanjem 'Zdravo življenje: kaj 
lahko že danes naredimo za bolj zdravo srce in daljše življenje' + vodena telesna vadba pod mentorstvom dr. 

Mateje Bedenčič.  Delavnico bo pospremil tudi stalni program KOMBI program.  

Več o celotnem programu in projektu na spletni strani KUD Anarhiv: http://kudanarhiv.org/skratmobil/  

»Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014«. 

--- Tretje medijsko obvestilo, 13. 8. 2015 --- 

Spoštovani, 

v nadaljevanju vam pošiljamo kratko vabilo in poročilo o dosežkih projekta Škratmobil – mobilne socialno-
kulturne platforme za otroke in mladostnike, podprte s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014, v 

okviru razpisa »mali projekti«. V naprej se vam zahvaljujemo za objavo in hvala, ker nas spremljate. 

Sporočilo za medije – za takojšnjo objavo 

Škratmobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike bo avgusta v Beli krajini 
gostovala s kar sedemnajstimi različnimi programskimi vsebinami 

Ljubljana, 13. avgusta 2015 

ŠkratMobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike, ki jo s petimi partnerji, s Kulturno 
umetniškim društvom Plac, s Knjižnico Črnomelj in z Javnim zavodom Kulturni center Semič, ter z dvema 

partnerjema iz Ljubljane, z Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture Vizo ter z Izobraževalnim centrom za 
zdravo življenje Educor, izvaja Kulturno umetniško društvo Anarhiv, bo v mesecu avgustu v Beli krajini 
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gostoval s kar sedemnajstimi različnimi programskimi vsebinami. Le-te so skrbno integrirane v posamezna 
lokalna okolja, saj so izbrane glede na pripoznane potrebe prebivalk in prebivalcev lokalnih skupnosti, ki so jih 
predočili naši lokalni partnerji. Izbirnim, t.i. naročenim delavnicam, se pridružuje še bogat stalni, t.i. Kombi 

program, v katerem je v času ŠkratMobilovega gostovanja na voljo brezplačna učna pomoč, poklicna 
svetovalnica, info točka, ŠkratMobilova čitalnica (Škratova čitalnica na kolesih) in razvedrilnice, ki tematsko 

sledijo naročenim delavnicam. Stalni program se prilagaja starosti obiskovalk in obiskovalcev. 
 

 
 
 

V mesecu avgustu bo ŠkratMobil (do sedaj je neposredno zajel že več kot 300 otrok in mladih) v Beli krajini 
gostoval z brezplačnimi filmskimi projekcijami, z delavnico dokumentarne fotografije, z delavnico 

novinarstva in male šole cirkusa, pa s stripovsko delavnico in z delavnico, ki bo otroke in mlade spodbujala 
h kritičnemu mišljenju. Pozabili nismo niti na malo bolj resno, a še kako pomembno tematiko, na pomen 
negovanja psihološkega aspekta posameznice in posameznika. Na način strokovnih predavanj, diskusij in 

brezplačne psihosocialne in psihoterapevtske obravnave prek spleta za ta vidik skrbi Zuzanna Kraskova, mag. 
psih.soc. pom. 

 
Glavni cilj vseh aktivnosti, premišljeno zastavljenih 30 naročenih delavnic in ti. stalnega programa Škratmobila 

ter organizacije velike javne okrogle mize ob zaključku projekta 15.10. 2015 v Kulturnem centru Semič, je 
opolnomočenje otrok in mladine – otrokom in mladim ponuditi brezplačen program, ki ga na institucionalizirani 
ravni primanjkuje, hkrati pa povezati različne generacije tudi z natečajem zbiranja esejev z naslovom »Tudi 

Bela Krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj«, pa z zbiranjem starih razglednic 
posameznih krajev. 

 
Novice s predstavitvami delavnic in njihovih mentoric oz. mentorjev, reportaže, predstavitev projekta, 

partnerjev ter naročnika najdete na spletni strani projekta: 

http://kudanarhiv.org/skratmobil/ 

ŠkratMobil najdete tudi na Facebooku ter na Twitterju (dostop tudi s spletne strani projekta). 

Vabljeni k poročanju! 

KUD Anarhiv 

Metelkova ulica 6 

1000 Ljubljana 
 
 

http://kudanarhiv.org/skratmobil/
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Izvajalec Škratmobila je Kulturno umetniško društvo Anarhiv. Projekt je finančno podprl EGP in Norveški 

finančni mehanizem. Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerji Zavod za uveljavljanje vizualne kulture 

Vizo, Izobraževalni center za zdravo življenje Educor, Kulturno umetniško društvo Plac, Javni zavod 

Kulturni center Semič in Knjižnica Črnomelj. 

 

 

--- Četrto medijsko obvestilo, 3.9.2015 --- 

 

Spoštovani, 

 

v nadaljevanju vam pošiljamo prošnjo za objavo novice o organizaciji ŠkratMobilovega natečaja z naslovom: 

»Tudi Bela krajina obstaja« - kako vidim Belo krajino in kaj si želim od Bele krajine«. 

 

Hvala za Vašo cenjeno objavo. 

 

Ekipa ŠkratMobila 

 

///// ///// 

 

ŠkratMobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike, ki jo izvaja Kulturno umetniško 

društvo Anarhiv s petimi partnerji, s Kulturno umetniškim društvom Plac, s Knjižnico Črnomelj in z Javnim 

zavodom Kulturni center Semič, ter z dvema partnerjema iz Ljubljane, z Zavodom za uveljavljanje vizualne 

kulture Vizo ter z Izobraževalnim centrom za zdravo življenje Educor, razpisuje: 

 

 Natečaj za najboljše razmisleke o stanju, predvsem pa o željah za prihodnost Bele krajine v treh kategorijah: 

 

- v kategoriji za najboljši dijaški razmislek, 

 

- v kategoriji za najboljši študentski razmislek in 

 

- v kategoriji »mladi 34«, s katero želimo nasloviti starostno skupino starejših mladih, starih med 29 in 34 let«.   

 

Z natečajem želimo mladim ponuditi možnost, da nam zaupajo, kako vidijo socialno in ekonomsko stanje v Beli 

krajini; kaj jih v Beli krajini moti, a tudi (in predvsem), kaj si želijo od regije, v kateri živijo. 

 

Nekaj iztočnic za pisanje sestavkov: 

–         kaj so po tvojem ključni problemi Bele krajine, 

–         kako vidiš svoje mesto, vlogo, predvsem pa prihodnost v Beli krajini, 

–         v kakšni Beli krajini si želiš živeti, 

–         kako bi to dosegel(a)? 

 

 Najboljši trije razmisleki iz posamezne kategorije bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami knjižnice Črnomelj, 

Belokranjskim abonmajem v KC Semiču, letno članarino v KUDu Plac in kartami za festival Pungart. 

 

Prav tako bodo razmisleki predstavljeni na okrogli mizi 19. 10. 2015 v KC Semič, objavljeni pa bodo tudi na 

spletni strani ŠkratMobila, mobilne socialno-kulturne platforme za otroke in mladostnike: 

http://kudanarhiv.org/skratmobil. 

 

Navodila za pisanje: 

–         pisava Times New Roman, velikost 12, 

–         1.5. razmik med vrsticami, 

–         naslov sestavka, 

–         kontaktni podatki (ime in priimek, email naslov, telefonska številka), 

–         besedilo naj vključuje do največ 5000 znakov s presledki, 

–         rok oddaje 25.9.2015 na email ali po klasični pošti (velja poštni žig). 

 

Vaše sestavke pošljete na email naslov skratovacital(at)gmail.com, v »zadevo« napišete 'ŠkratMobilov natečaj' 

in tekmovalno kategorijo. Sestavke lahko pošljete tudi na spodnji naslov, s pripisom starostne kategorije (ali 

gre za dijaško, študentsko ali za kategorijo »mladi med 29 in 34).  

 

Kulturno umetniško društvo Anarhiv 

Metelkova 6 

1000 Ljubljana 
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Izvajalec Škratmobila je Kulturno umetniško društvo Anarhiv. Projekt je finančno podprl EGP in Norveški 

finančni mehanizem. Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerji Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, 

Izobraževalni center za zdravo življenje Educor, Kulturno umetniško društvo Plac, Javni zavod Kulturni center 

Semič in Knjižnica Črnomelj. 

 

--- Peto medijsko obvestilo, 14.10.2015 --- 

Spoštovani, 

v nadaljevanju vam pošiljamo kratko vabilo na sklepni dogodek projekta Škratmobil – mobilne socialno-
kulturne platforme za otroke in mladostnike, podprte s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014, v 

okviru razpisa »mali projekti«. Zahvaljujemo se vam za objavo in hvala, ker nas spremljate. 

Sporočilo za medije – za takojšnjo objavo 

Zaključek projekta Škratmobil – mobilne socialno-kulturne platforme za otroke in mladostnike z okroglo 
mizo »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj« v KC Semič: 19.10.2015, ob 

18.00. 

Ljubljana, 14.10. 2015 

ŠkratMobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike, ki jo s petimi partnerji, s Kulturno 
umetniškim društvom Plac, s Knjižnico Črnomelj in z Javnim zavodom Kulturni center Semič, ter z dvema 

partnerjema iz Ljubljane, z Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture Vizo ter z Izobraževalnim centrom za 
zdravo življenje Educor, izvaja Kulturno umetniško društvo Anarhiv, se 19.10. 2015 s sklepnim dejanjem, z 

organizacijo okrogle mize »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj«, ki se bo 
odvijala v Kulturnem centru Semič, zaključuje. 

Z okroglo mizo, ki jo bo vodila Alenka Tomašič, predsednica Kulturno umetniškega društva Plac, želimo 
opozoriti odgovorne službe kot tudi širšo javnost na probleme izbrane regije, artikulirati pobude za izboljšanje 

stanja, predvsem pa v središče postaviti otroke in mladino. 

Na okrogli mizi bomo predstavili tudi zmagovalni razmislek natečaja »Tudi Bela krajina obstaja« – kako vidim 
Belo krajino in kaj si želim od Bele krajine«. 

Zaenkrat so svojo prisotnost na sklepnem dogodku projekta, ki je neposredno zajel več sto obiskovalk in 
obiskovalcev, potrdili: 

·         Darko Kočevar, vodja projektov KUD Zlata Skledica, nekdanji dolgoletni ravnatelj na podružnični šoli v 
Gribljah, 

·         Klemen Vitkovič, predsednik Mladinskega centra Bit, 

·         Dr. Milko Poštrak, Fakulteta za socialno delo. 

Projekt ŠkratMobil je v letošnjem letu, s pričetkom meseca maja, s svojim programom redno obiskoval Semič, 
Črnomelj in Metliko, oglasil pa se je tudi v Marindolu. 

Glavni cilj 30 naročenih delavnic, izbranih s strani lokalnih partnerjev, Javnega zavoda Kulturni center Semič, 
Knjižnice Črnomelj in Kulturno umetniškega društva Plac, ter t.i. stalnega ŠkratMobilovega programa, je bil 

otrokom in mladini ponuditi brezplačen program, ki ga na institucionalizirani ravni primanjkuje. 

Novice s predstavitvami delavnic in njihovih mentoric oz. mentorjev, reportaže, predstavitev projekta, 
partnerjev ter naročnika najdete na spletni strani projekta: 

 
http://kudanarhiv.org/skratmobil/ 

ŠkratMobil najdete tudi na Facebooku ter na Twitterju (dostop tudi s spletne strani projekta). 

http://kudanarhiv.org/skratmobil/
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Vabljeni k poročanju! 

KUD Anarhiv 

Metelkova ulica 6 

1000 Ljubljana 

 

--- Šesto medijsko obvestilo, 16.10.2015 --- 

Spoštovani, 

v nadaljevanju vam pošiljamo kratko vabilo na sklepni dogodek projekta Škratmobil – mobilne socialno-
kulturne platforme za otroke in mladostnike, podprte s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014, v 

okviru razpisa »mali projekti«. 

Zahvaljujemo se vam za objavo in hvala, ker nas spremljate. 

Sporočilo za medije – za takojšnjo objavo: sprememba sestave gostov okrogle mize: 

udeležbo na okrogli mizi je potrdil še g. Zorko Škvor, podsekretar na Uradu RS za mladino. 

Zaključek projekta Škratmobil – mobilne socialno-kulturne platforme za otroke in mladostnike z okroglo 
mizo »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj« v KC Semič: 19.10.2015, ob 

18.00. 

Ljubljana, 16.10. 2015 

ŠkratMobil – mobilna socialno-kulturna platforma za otroke in mladostnike, ki jo s petimi partnerji, s Kulturno 
umetniškim društvom Plac, s Knjižnico Črnomelj in z Javnim zavodom Kulturni center Semič, ter z dvema 

partnerjema iz Ljubljane, z Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture Vizo ter z Izobraževalnim centrom za 
zdravo življenje Educor, izvaja Kulturno umetniško društvo Anarhiv, se 19.10. 2015 s sklepnim dejanjem, z 

organizacijo okrogle mize »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen razvoj«, ki se bo 
odvijala v Kulturnem centru Semič, zaključuje. 

Z okroglo mizo, ki jo bo vodila Alenka Tomašič, predsednica Kulturno umetniškega društva Plac, želimo 
opozoriti odgovorne službe kot tudi širšo javnost na probleme izbrane regije, artikulirati pobude za izboljšanje 

stanja, predvsem pa v središče postaviti otroke in mladino. 

Na okrogli mizi, bomo predstavili tudi zmagovalni razmislek natečaja »Tudi Bela krajina obstaja« – kako vidim 
Belo krajino in kaj si želim od Bele krajine«. 

Prisotnost na sklepnem dogodku projekta, ki je neposredno zajel več sto obiskovalk in obiskovalcev, so 
potrdili: 

-Zorko Škvor, podsekretar na Uradu RS za mladino, 

-Dr. Milko Poštrak, Fakulteta za socialno delo, 

- Darko Kočevar, vodja projektov KUD Zlata Skledica, nekdanji dolgoletni ravnatelj na podružnični šoli v 
Gribljah, 

-Klemen Vitkovič, predsednik Mladinskega centra BIT. 

Projekt ŠkratMobil je v letošnjem letu, s pričetkom meseca maja, s svojim programom redno obiskoval Semič, 
Črnomelj in Metliko, oglasil pa se je tudi v Marindolu. 
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Glavni cilj 30 naročenih delavnic, izbranih s strani lokalnih partnerjev, Javnega zavoda Kulturni center Semič, 
Knjižnice Črnomelj in Kulturno umetniškega društva Plac, ter t.i. stalnega ŠkratMobilovega programa, je bil 

otrokom in mladini ponuditi brezplačen program, ki ga na institucionalizirani ravni primanjkuje. 

Novice s predstavitvami delavnic in njihovih mentoric oz. mentorjev, reportaže, predstavitev projekta, 
partnerjev ter naročnika najdete na spletni strani projekta: 

http://kudanarhiv.org/skratmobil/ 

ŠkratMobil najdete tudi na Facebooku ter na Twitterju (dostop tudi s spletne strani projekta). 

Vabljeni k poročanju! 

KUD Anarhiv 

Metelkova ulica 6 

1000 Ljubljana 

  

http://kudanarhiv.org/skratmobil/
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C: Zmagovalni razmislek natečaja »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice 

za njen razvoj« 

 

Nagrado zmagovalnemu razmisleku v okviru Škratmobilovega natečaja je bila podeljena Maji Pucelj na 

zaključnem dogodku Škratmobila – mobilne socialno-kulturne platforme 19.10.2015 v KC Semiču, kjer je 

potekala tudi okrogla miza z naslovom »Tudi Bela krajina obstaja – problemi regije in smernice za njen 

razvoj«. 

Obrazložitev komisije nagrajenki: Maja Pucelj v razmisleku »Tudi Bela krajina obstaja – kako vidim Belo 

krajino in kaj si želim od Bele krajine« poznavalsko, predvsem pa kritično navede ključne probleme regije, ki 

jih med drugim postavi v širši okvir izvajanja državnih politik. Vendar pa Maja Pucelj v svojem razmisleku ne 

ostane le pri shematičnem opisu. Za konkretne težave ponudi konkretne rešitve, pri tem pa gre še posebno 

pohvaliti njeno aktivno držo in pripravljenost za spreminjati stvari na bolje. Zavoljo tega se je komisija v sestavi 

izvajalca in lokalnih partnerjev odločila, da glavno nagrado podeli Maji Pucelj.  

--- 

»Tudi Bela krajina obstaja – kako vidim Belo krajino in kaj si želim od Bele krajine« 

Bela krajina se lahko pohvali s prečudovito pokrajino, prijaznimi ljudmi in bogato zgodovino. Vendar pa to 

ne zadostuje, da bi mladi lahko ostali tukaj, dobili službo in si ustvarili družino, kar je osnovni problem Bele 

krajine (in tudi Slovenije). Posledično prihaja do bega možganov, kljub temu, da si tako kot jaz, ogromno 

mladih, ki s(m)o odšli s trebuhom za kruhom iz Bele krajine, želi vrniti, se žal nima(mo) kam. Problem je na 

državni ravni, saj načrtovanega izobraževanja ni bilo, številne izobraževalne inštitucije so producirale 

kadre, ki nikomur niso potrebni. V Ljubljani se še pride do primernega dela, v Beli krajini ne. Žrtev te 

»demokratične« politike sem tudi sama, saj kljub vsemu znanju in izobrazbam (celo dvema magisterijema) 

in dejstvu, da imam tu hišo in družino, zame v Beli krajini dela ni. 

Vendar pa se vrnimo k Beli krajini. Ključni problemi le-te (in morebitne rešitve), so po mojem mnenju: 

- premajhna turistična ponudba in povezanost obstoječe turistične ponudbe – turizem je 

strateška ključna točka Bele krajine, ki bi ji bilo potrebno posvečati največ pozornosti – turizem bi 

moral zajeti vsa področja na ravni Bele krajine. Tu je potreben strateški plan in oseba z vizijo, ki bo 

vzpodbujala občinska vodstva in posameznike[1]; 

- premalo poudarka in vzpodbujanja inovativnosti pri mladih – v Beli krajini bi se moral odpreti 

kakšen center (ali pa bi za to skrbela posamezna oseba), kjer bi se vzpodbujalo in ocenjevalo 

inovacije, bogatejši podjetniki in občine pa bi morali namenjati sredstva za razvoj dobrih idej[2]; 

- pomanjkanje ustreznih transportnih poti do Bele krajine se manifestira v težji dostopnosti in 

posledično v manjši zainteresiranosti potencialnih investitorjev ter seveda tudi družb, ki bi 

preselile svojo proizvodnjo v te kraje; 

- premalo število delovnih mest za mlade je logična posledica dejstva, da je v Beli krajini 

premajhno število podjetij, ki bi lahko zaposlovala nove kadre – omenjen problem bi se lahko rešil 

s privabljanjem novih investitorjev/podjetij ali pa z vzpodbujanjem inovativnosti mladih in 

posledično odpiranja svojih lastnih podjetij; Bela krajina bi se kljub prometnim omejitvam morala 

usmeriti v povečanje števila obstoječih podjetij in v povečanje števila prepoznavnih lastnih 

blagovnih znamk, ki jih je absolutno premalo; 

- prevelika pasivnost mladih, saj zaradi nezmožnosti zaposlitve obupajo in se več ne trudijo z 

namenom izboljšanja trenutnega stanja. To bi lahko delno rešili s pregledom nabora brezposelnih 

mladih, starejših od 18 let, ugotovili, kako je njihovo znanje in kje lahko pripomorejo k izboljšanju 

obstoječega stanja, nato pa jih angažirali za pomoč pri napredku Bele krajine; 

- in zadnje – zdaleč najbolj pomembno področje – t.j. kmetijstvo – pospeševalno službo morajo 

voditi ljudje, ki bodo delovali ne le v pisarni, ampak na terenu. Na posameznih kmetijah bi se morali 
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voditi »pilotni programi«, ki bi dokazovali, da je možno ustvariti prihodek na malih površinah. Ti 

programi so npr. zelenjava, tobak, zdravilna zelišča, konoplja,… Ostali potencialni kmetovalci bi si 

lahko na teh kmetijah ogledali proizvodnjo in se prepričali o uspešnosti dela. Ljudem bi se moralo 

pomagati pri zagotovitvi sredstev za investicijo, pri nabavi reprodukcijskega materiala in predvsem 

odkupu pridelkov. V razmislek ostaja, kaj od tega naj prevzame katera služba – vsekakor pa mora 

organ pokrivati celotno Belo krajino. 

Rešitev za hitrejši razvoj je zagotovo sodobna cestna povezava, ki je še dolgo ne bo in sposobno, 

gospodarsko usmerjeno občinsko vodstvo. Za zaustavitev izseljevanja ljudi in ohranjanja neporaščenih 

površin so potrebni ukrepi, ki bodo omogočili ljudem, da bodo z marljivim delom lahko preživeli na 

belokranjski kmetiji (2 do 4 ha orne zemlje), če že ni za vse delovnih mest, ki bi omogočala preživetje. Bela 

krajina bi predstavljala idealen kraj za življenje mladih, v kolikor bi zagotavljala zadostno število zaposlitev, 

tako za neizobražene kot za visoko izobražene. Vendar se vsi zavedamo, da je to žal utopija, zato je potrebno 

poiskati alternativne rešitve[3]. Iskreno, na vprašanje, kako vidim svojo vlogo in prihodnost v Beli krajini, 

ne znam odgovoriti. Z veseljem bi pomagala s svojim znanjem in voljo po delu sooblikovati prihodnost Bele 

krajine, vendar žal če nimaš vez in poznanstev (kar je običajno za Slovenijo), ostaneš anonimen in 

neprepoznaven. 

[1] Boljše, da ne omenjam sramotnih cen odkupa jagenjčkov, kjer bi se dalo s celotno turistično ponudbo 

iztržiti veliko več itd. 

[2] Ko sem bila mladi inovator in za svoje ideje dobivala nagrade, so nas na Inštitutu Jožefa Štefana 

povezovali s potencialnimi investitorji, usposabljali, kako predstaviti idejo itd.. Ocenjevanje idej in možnost 

vzpodbujanja teh idej (nenazadnje tudi finančno), je nujno za »dvig« iz krize, v katero smo zapadli že leta 

2008. Inkubator Podbreznik pri Novem mestu je oddaljen in ne tako blizu ljudem, kot je kak lokalni center 

ali oseba, ki bi delovala skupaj z njimi. 

[3] Svoje primere rešitev sem navedla zgoraj. 

Maja Pucelj 

--- 

 

  



D: Zgibanka s programom  
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E: Gradiva 

 

1. Gradivo: Škratmobilova spletna delavnica, avtorica Nina Cvar 

Dostopno prek: http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-

content/uploads/2016/01/SpletnaDelavnicaGradivoSkratmobil.pdf 

 

 

2. Gradivo: Poklicna svetovalnica – Od ideje do projekta, avtorica Nina Cvar 

Dostopno prek: http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/Od-ideje-do-

projekta_svetovalnicaGradivo.pdf 

 

 

3. Gradivo: Razvojna psihologija otrok in mladostnikov, avtorica mag. psih. soc. pom. Zuzanna G. Kraskova 

Dostopno prek: http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PregledPP-RAZVOJNA-

PSIHOLOGIJA-projekt-%C5%A0kratmobil.pdf 

 

4. Gradivo: Neprilagojeno vedenje otrok in mladostnikov, avtorica mag. psih. soc. pom. Zuzanna G. 

Kraskova 

Dostopno prek: http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PP-Neprilagojeno-vedenje-

otrok-in-mladostnikov-1.pptx 

 

5. Gradivo: Kratek animirani film v stop-motion tehniki (avtorji otroci, mentorica Nina Cvar s pomočjo 

Roka Kranjca). Animiran film je nastal 21.8.2015 pred KC Semič.  

Dostopno prek: https://www.youtube.com/watch?v=khPs6cGrfzA 

 

6. Gradivo: Škratmobilov animirani film (nastal 28. 6. 2015 v okviru Škratmobilovega gostovanja na 

festivalu Jurjevanje, v sklopu delavnice animiranega filma Programa Slon) 

Dostopno prek: https://www.youtube.com/watch?v=Q3LZPuKl_1Y 

 

7. Gradivo: Zvočna delavnica se je izvajala na prostovoljni bazi kot dodatna delavnica v okviru t.i. Stalnega 

kombi programa, Zvočni posnetek je dodan kot bonus na nosilcu, kjer je moč najti tudi posnetek 

Škratmobilove radijske oddaje, ki je nastala v okviru Radijske delavnice na Tednu kulture na Placu, Metlika. 

Dostopno prek: http://kudanarhiv.org/skratmobil/2015/07/cisto-prava-skratmobilova-radijska-oddaja/ 

  

http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2016/01/SpletnaDelavnicaGradivoSkratmobil.pdf
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2016/01/SpletnaDelavnicaGradivoSkratmobil.pdf
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/Od-ideje-do-projekta_svetovalnicaGradivo.pdf
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/Od-ideje-do-projekta_svetovalnicaGradivo.pdf
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PregledPP-RAZVOJNA-PSIHOLOGIJA-projekt-%C5%A0kratmobil.pdf
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PregledPP-RAZVOJNA-PSIHOLOGIJA-projekt-%C5%A0kratmobil.pdf
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PP-Neprilagojeno-vedenje-otrok-in-mladostnikov-1.pptx
http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PP-Neprilagojeno-vedenje-otrok-in-mladostnikov-1.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=khPs6cGrfzA
https://www.youtube.com/watch?v=Q3LZPuKl_1Y
http://kudanarhiv.org/skratmobil/2015/07/cisto-prava-skratmobilova-radijska-oddaja/
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F: Vprašalnik
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