Najprej zasnovali vizijo pametne Slovenije v Evropi v letu 2030, nato pa še posneli
»Komedijo sedemnajstih mulcev«

17 mladih iz štirih srednjih šol je vzpostavilo odličen tim, ki je na pobudo Kompetenčnega centra za
razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) izdelal vizijo pametne Slovenije
v Evropi v 2030. Na podlagi vizije so dijaki in dijakinje posneli »Komedijo sedemnajstih mulcev«, v
kateri na humoren način predstavljajo svoj pogled na različne plati življenja danes in njihovo vizijo
tega v 2030.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG), ki je
sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada, je
septembra 2017 na srednje šole v Sloveniji poslal informacijo, da bo skupini do 20 mladih omogočil
izjemno doživetje – postati odličen tim, ki bo kreiral in predstavljal vizijo bivanja v Sloveniji v
prihodnosti, po meri mladih. Postavil je cilje:





da tim dijakov in dijakinj pokaže, da je moč v zaupanju in sodelovanju,
da na osnovi tega zaupanja in sodelovanja kreira vizijo bivanja v Sloveniji v prihodnosti, pri
čemer upošteva tako trende »pametne«, digitalne, z internetom stvari podprte družbe, kot
tudi naravne inteligence, ki človeka usmerja v skrbno premišljeno, zdravo in človeku prijazno
»vključevanje« te tehnologije v vsakdanje bivanje ter ne pozabi na naravo in trajnostni razvoj,
da člani in članice tima to vizijo preko motivacijskih dogodkov predstavijo drugim mladim ter
jih spodbudijo in navdušijo, da tudi sami prispevajo »svoj kamenček v mozaik.

Odzvali so se dijaki in dijakinje štirih srednjih šol, in sicer pet dijakinj Srednje trgovske šole Ljubljana,
štirje dijaki Srednje šole tehniških strok Šiška, štirje dijaki oz. dijakinje Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana in štirje dijaki Šolskega centra Škofja Loka.
KOC SOTRAG jim je oktobra 2017 omogočil, da so doživeli izjemen dvodnevni team building pod
vodstvom Domna Rozmana in z nekaj drugimi člani in članicami svetovno znane vrhunske akrobatske
skupine Dunking Devils. Ta skupina je gostovala že v 36-ih državah in svojih uspehov ne bi dosegla brez
izjemnega medsebojnega zaupanja, povezanosti in iskrenosti med svojimi člani in članicami. Skupina
je zelo prepoznana med nami, mladimi.
Najprej so bili v telovadnici Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
izpostavljeni različnim izzivom, ki so jih – čeprav se med seboj večinoma niso poznali – morali reševati
skupaj, timsko, ob podpori akrobatov skupine Dunking Devils. Izzivi so bili zasnovani tako, da so se v
njihovo reševanje lahko vključili vsi, ne glede na svoje športno predznanje, gibljivost, fizične in druge
spretnosti. Cilj je bil, da preko njih ozavestijo svoje še nerazkrite ali slabo izkoriščene potenciale ter
sprejmejo osebne zaveze za doseganje skupnih timskih ciljev.

Nato so bili pod vodstvom profesionalnega coacha, Alenke Planinc Rozman, vodeni, da so prepoznali,
kakšno vlogo v timu kdo zavzema, in da so razmislili najprej o stanju na različnih področjih danes, nato
pa, kako si želijo, da bi bilo v letu 2030. V nadaljevanju so se jim pridružili trije strokovnjaki. Nejc Kugler
jim je predstavil zelo zanimiv pogled na elemente pametnih mest, na sodobni urbanizem in kakšni so
trendi razvoja sodobnih družb. Rajko Bošnjak je skozi lastno zgodbo predstavil, kako zelo je pomembno
za ljudi, da karkoli delajo, delajo z veseljem. Marjan Velej pa je predstavil trenutno stanje in trende
razvoja tehnike, ki obetajo, da s stališča tehnike skoraj ne bo več stvari iz realnega življenja, ki ne bi bila
prej ali slej rešljiva. Vprašali pa so se, kakšna bo vloga človeka kot posameznika v tem razvoju.
Drugič so se srečali v začetku novembra 2017 na Srednji trgovski šoli Ljubljana. Tokrat sta jih v
prizadevanjih, da bi postali odličen, uigran tim, podprla predstavnika KOC SOTRAG, Maja Velej in
Marjan Velej. Skozi različne naloge, kot npr. vaja zaupanja, govoreča palica, world cafe, so se še bolje
spoznavali in poglobili timski duh. Nato so se srečali s tehniko ustvarjanja skupinske vizije,
poimenovano zmajevo sanjanje. Njeno bistvo je, da ima vsak sodelujoči enako priložnost izražati svoje
poglede in da skupina v prvi fazi t. i. sanjanja le gradi in dopolnjuje skupno vizijo, šele v naslednji fazi
analizira vse predlagane ideje. Na ta način pridejo na dan najboljše ideje, brez zadržkov, da bo kdo to
kritiziral. Ker je večina hitro prešla od ustaljenih vzorcev skupinske debate na tehniko zmajevega

sanjanja, so v drugem delu delavnice dijaki in dijakinje zelo uspešno nizali različne ideje o viziji pametne
Slovenije v Evropi v letu 2030. Prav vsak med njimi je podal nekaj dobrih idej, tudi tisti, ki običajno bolj
v tišini razvijajo svoje misli. Iz tega velikega nabora pogledov in vizij so v naslednjih srečanjih (na
Šolskem centru Škofja Loka in Srednji šoli tehniških strok Šiška) pod moderatorstvom Maje Velej, Rajka
Bošnjaka in Marjana Veleja, ustvarili svojo skupno vizijo pametne Slovenije v prihodnosti. Pri tem so
jih podpirali tudi mentorji iz šol: Tadeja Florjančič Zupančič, Monika Hadalin, Rok Bavdek, Rajko Bošnjak
in Suzana Obradovič.

Nastal je dokument, v katerem so na eni strani zapisali vizijo Slovenije, po meri mladih. Dotaknili so se
različnih področij, kot so šolstvo, zdravstvo, gospodarstvo, politika, administracija, umetnost, šport,
ekologija, bivanje in prevoz, poudarili pa tudi pomen temeljnih vrednot (zaupanje, sodelovanje,
sprejemanje, mir …) in povezovanja ter sodelovanja tako med nami, ki živimo v Sloveniji, kot tudi v
evropskem in svetovnem merilu. Vizijo so zaključili s: »Slovenija bo ne samo v miru in bo odlično
sodelovala z ostalimi državami, ampak bo zelena velesila.«

Da ne bi ostalo samo pri »papirju«, so pripravili tudi nazorno predstavitev, kako si želijo, da bi bilo v
Sloveniji v Evropi v letu 2030. Ker imajo radi sproščen pristop in imajo številne talente, so si zadali velik
izziv: na humoren način odigrati, kako vidijo dogajanje danes (tj. bilo v letu 2017) in kako si želijo, da bi
bilo v letu 2030. Pod moderatorstvom Maje Velej so zasnovali scenarij za igro, ki so jo najprej želeli
odigrati na odru, potem pa jim je KOC SOTRAG omogočil, da so jo 24. januarja 2018 posneli. Nastal je
video, ki so ga poimenovali »KOMEDIJA SEDEMNAJSTIH MULCEV«. Zakaj tak naslov? Ker je eden od
dijakov ob njegovi pripravi podvomil: »A bo to komedija sedemnajstih mulcev? Kdo pa bo poslušal nas,
mulce?« Ostali so »zgrabili priložnost« in se takoj strinjali, da je to odličen naslov.

Video prikazuje 12-ih dejanj, od katerih jih je deset odigranih na način, da se najprej pokaže stanje v
letu 2017, nato pa vizijo, kako naj bo v letu 2030. V zaključnem dejanju sodelujejo tudi trije člani
skupine Dunking Devils. Prvo dejanje govori o vrednotah in nas, kot ljudeh, drugo o administraciji oz.
inštitucijah, tretje o zdravstvu, četrto o šolstvu, peto o športu, šesto o umetnosti, sedmo o bivanju in
prevozu, osmo o podjetništvu, deveto o politiki in deseto o gospodarstvu.

V 11. dejanju poudarijo, da smo v naši državi že sedaj ponosni na svoja naravna bogastva, mir in
sodelovanje z drugimi državami. V 12. pa zaključijo, da je edina pot »pot navzgor«. To prikažejo skupaj
s tremi akrobati iz skupine Dunking Devils. In še zaključek - pozdrav: Pametna Slovenija!

Video je bil premierno predvajan 26. januarja 2018 na 10. Informativi, slovenskem sejmu izobraževanja
in poklicev, ki ga je obiskalo več kot 24.000 obiskovalcev. Sedaj je dostopen na youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=sb19X_BLxSY), spletnih straneh in na facebookih vključenih šol
ter KOC SOTRAG.
Odličen tim sestavljajo: Iza Ule, Luka Kotnik, Oskar Virant, Maša Kržišnik, Jan Knific, Anja Vasiljević,
Anže Stržinar, Neža Rant, Krištof Zarnik, Sandra Vejzović, Ambrož Škafar, Anže Kunčič, Tadej Peceli,
Sandra Jamnik, Vesna Iskra, Tedja Šabanov, Luka Tičar. Pri nastajanju videa so sodelovali tudi člani
Dunking Devils: Nik Schwarzmann, Peter Kokalj in Nejc Jaklič.

