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O avtorju

Stevena Desanghereja je pred 15 leti 
zagrabila mrzlica, ki sliši na ime cirkus. 
Odtlej je vodil že na stotine tečajev, 
delavnic in socialnih programov, delal 
z najrazličnejšimi ‘posebnimi’ ciljnimi 
skupinami, in začel projekt lokalni cir-
kus v četrti mesta Gent v Belgiji.

PREDGOVOR
»Rad bi pristavil svoj piskrček pri razvoju našega najdragocenejšega naravnega 
vira – uma in srca naših otrok in mladostnikov, na katerih vedoželjnosti, zag-
nanosti za učenje, sposobnosti sprejemanja zapletenih in težkih odločitev sloni 
prihodnost našega sveta. Če želimo ohraniti ta krhki planet in zgraditi prihodnji 
svet, vreden človeka, nam morajo priskočiti na pomoč prav vsi mladostniki – tis-
ti odtujeni, ki bi najraje vrgli puško v koruzo; tisti z veliko pod palcem, ki tavajo 
naokoli brez cilja; tisti resni in zamišljeni; vsa velikanska množica naše mladine, 
katera nam bo pomagala le, če ji bomo mi pomagali do širokega in poglobljene-
ga znanja, predvsem pa, če jo bomo naučili, kako se učiti« (psiholog in psihote-
rapevt Carl Ransom Rogers, 1902–1987). 

»Otrokom bomo najbolje pomagali pri učenju tako, da ne bomo odločali o tem, 
česa naj se učijo, in si razbijali glave z domiselnimi načini, s katerimi jih bomo 
tega naučili, ampak da bomo po svojih močeh poskrbeli, da jim bo svet dosto-
pen, da bomo zares pozorni na to, kaj počnejo, da jim bomo postregli z odgovori 
na njihova vprašanja – če jih seveda imajo –, in da jim bomo pomagali pod 
drobnogled vzeti stvari, ki jih najbolj zanimajo« (strokovnjak za vzgojo in izobra-
ževanje John Holt, 1923–1985).
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Knjižica »Poglej me!« izpod peresa Stevena Desanghereja prinaša preudaren 
uvid v odnos med učenjem v klasičnem pomenu besede in učenjem, ki vklju-
čuje fizične umetnosti, ki jih v našem primeru predstavlja cirkus, kar nas vse 
spodbuja k premisleku. Steven z argumentom, da fizične umetnosti predstavlja-
jo vzgojno-izobraževalno orodje, ponuja prepričljiv in izpopolnjen prikaz tega, 
kako velik pomen ima takšen pristop za učno izkustvo mladostnikov, kako zelo 
jih navdihuje in kako zelo spreminja življenja. 

Steven predstavi prepričljiv argument v okviru prepoznane učne izkušnje, ki si-
cer daje močan poudarek holističnemu pristopu, ki ‘se ozira sam vase’, a obe-
nem tudi sprejema vse, kar ponuja širša skupnost. Če povemo z njegovimi be-
sedami, gre za ‘raznolikost in dostop’, za pristop, ki se »dobro prenaša po široki 
paleti posebnih ciljnih skupin, ki jih ni vedno preprosto doseči z običajnimi ka-
nali mladinskih, športnih in kulturnih programov«. 

Mislim, da njegov pristop najbolje povzamemo s Stevenovimi besedami: »Ne 
gre za trike in samo material, ampak za pristop, od katerega bi se lahko peda-
gogi, mladinski delavci, kulturni delavci in pedagogi športne vzgoje česa naučili, 
ne da bi jim bi bilo treba izvesti en sam samcat cirkuški trik.« 

Dragocen dodaten kamenček v mozaiku razprave  
o fizičnih umetnostih. Uživajte! 

Ian Scott Owens
starejši partner 
ustanova Circus Arts Education
London, VB

Cirkuška produkcija Cirkolandija,  
Španski borci, Ljubljana, 2018
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Cirkuške umetnosti so metoda dela, ki lahko zabeleži zelo velike uspehe. Vsi, ki so-
delujejo na cirkuških delavnicah in projektih, kasneje navdušeno pripovedujejo o 
svoji izkušnji, govorijo o moči igre, o premagovanju svojih negotovosti in strahov, 
o učenju in praktičnem izvajanju številnih cirkuških tehnik ali navdušenju in nape-
tosti ob predstavitvi svojih na novo pridobljenih veščin. Igra, učenje in predstavi-
tev – sveta trojica cirkuškega pristopa, ki je čudovit po tem, da se dobro prenaša 
po široki paleti posebnih ciljnih skupin, ki jih ni vedno preprosto doseči z običaj-
nimi kanali mladinskih, športnih in kulturnih programov. Pomislite na prišleke, ki 
govorijo drug jezik, na ljudi z roba družbe, na otroke in mladostnike z učnimi in 
vedenjskimi težavami, avtizmom in ADHD, na ljudi s prekomerno telesno težo in 
starejše, na ljudi, ki težje hodijo in slabše vidijo, na duševno bolne in zapornike, na 
otroke u varstvenih ustanovah in na otroke iz vojnih območij, na številne introver-
tirane ljudi in na ljudi, ki nikamor v resnici ne sodijo. Če povemo na kratko: cirkus 
deluje za (praktično) vsakogar. 
Ljudje, ki poučujejo cirkuške umetnosti, vam ne bodo nikoli povedali, kako se so-
očati z raznolikostjo in katere metode dela so nam dostopne. Lahko pa vam bodo 
pokazali različne metode dela, s katerimi dosegajo cilje, povedali, kaj se obnese 
pri njih, in vam predstavili možne razloge za svoje uspehe. Nenazadnje ne gre za 
trike in samó material, ampak za pristop, od katerega bi se lahko pedagogi, mla-
dinski delavci, kulturni delavci ter pedagogi športne vzgoje lahko česa naučili, ne 
da bi jim bi bilo treba izvesti en sam samcat cirkuški trik. 

Cirkuška produkcija Cirkolandija, Španski borci, Ljubljana, 2018
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Ta knjižica vam niti ne bo pomagala pripraviti metod dela, ki bi bile usmerjene v 
točno določeno ciljno skupino, niti ni mišljena kot priročnik, ki vam bo pomagal 
bolje vključiti pripadnike posebnih ciljnih skupin v vaš običajni način dela, saj je o 
tem na voljo že veliko literature, ki vam bo v pomoč. Naše temeljno vodilo je, da je 
vsakdo na svoj način edinstven in nekaj posebnega ter da nikogar od nas ni zares 
mogoče spraviti v predalček. Organizacije, ki se zavestno distancirajo od ustalje-
nega mišljenja in konformizma, spontano postajajo bolj odprte in dostopne, saj je 
raznolikost v njihovih očeh vrlina in ne ovira. Kot bi se o tem tako jasno in jedrnato 
izrazil kritični učitelj Ron Scapp (Teaching Values, Učenje vrednot, 2003): 

»Razlike izboljšujejo življenje, česar ne smemo menjati s površinskimi pojmi inklu-
zivnosti in izkustva raznolikosti skozi oči privilegiranosti, sprejemanja in jemanja 
od ‘onih drugih’, ampak imamo v mislih razlike, ki nas v samih temeljih ganejo, 
popolnoma preobrazijo, kar nazadnje vodi v vzajemnost, partnerstvo in občestvo.« 

Zato raje ne govorimo o ‘socialnem’ cirkusu (ki je ‘inkluziven’ ali namenjen točno 
določeni ciljni skupini), ampak o skupnostnem cirkusu (ang. Community circus), o 
cirkusu, ki združuje ljudi in ustvarja občestvo. Naslednje strani nas bodo popelja-
le na čudovito popotovanje po skupnostnem cirkusu, začenši s seboj in skupino, 
nato pa preko učenja do šestih temeljnih načel cirkuškega pristopa po Regu Bol-
tonu. Učitelji cirkuških umetnosti so se marsičesa naučili pri delu v mladinskem, 
športnem in kulturnem sektorju, pa tudi v klasičnem vzgojno-izobraževalnem sis-
temu. Sedaj je čas, da s pomočjo dobrih praks v cirkuških delavnicah vrnemo druž-
bi nekaj nazaj. »Dame in gospodje, dobrodošli v cirkusu!«

Nastop na dobrodelnem dogodku, Osnovna šola Nove Fužine, 2014
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Šole cirkuških 
umetnosti 

v 21. stoletju

Nastop na PGSI 2019, Ljubljana
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Leren

“Leren is niet het resultaat van lesgeven.
Leren is het resultaat van de activiteit van zij die leren” 

    (John Holt)

Učenje

»Učenje ni rezultat poučevanjai 
Učenje jeiezultat ootionosti tistih, ii se učijo.«

        John Holt 

»Učenje ni rezultat poučevanja. 
Učenje je rezultat aktivnosti tistih, ki se učijo.«

        John Holt 
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 Upam, da se vsi strinjamo, da je sektor za prostočasne dejavnosti močno finančno 
podhranjen, vendar je treba vedeti tudi, da mladinski delavci, športni klubi in kul-
turni centri pogosto niso najboljši zagovorniki svojega dela. Koliko ljudi meni, da 
sektor za prostočasne dejavnosti obstaja izključno za zabavo otrok in drugih ljudi? 
Če nam zmanjšajo sredstva, se moramo preprosto znajti in biti bolj ustvarjalni, 
mar ne?
Nič ni narobe s tem, da se zabavamo, ravno nasprotno, vendar ali klubi in združe-
nja ne služijo še čemu drugemu? S širšega zornega kota? In vendar vse njihove de-
javnosti le stežka sprejmemo kot resnične vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki bi 
si zaslužile dodatno podporo države? Ali z vzgojo in izobraževanjem povezujemo 
samo zatohle učilnice, v katerih se otroci in mladostniki komajda kaj igrajo? 
V naslednjem poglavju se bomo bolj podrobno posvetili moči neformalne vzgoje 
in izobraževanja, kar bomo podprli z več učnimi modeli. Dejansko se otroci in mla-
dostniki v naših organizacijah učijo!

Neformalna vzgoja in izobraževanje ter vseživljenjsko učenje
Francija in druge države so po drugi svetovni vojni vzele pod drobnogled vlogo 
vzgoje in izobraževanja v naši družbi. Grozote, katerim so bili priča med vojno, 
ki se je takrat šele komajda končala, so zagrešili ljudje, ki bi jih večinoma imeli 
za ‘izobražene’, ki sicer niso bili neumni, a prav tako niso imeli nič proti krutosti, 
brezobzirnosti in nečloveškemu ravnanju z ljudmi, ki so razmišljali drugače kot oni. 
Zato se je takrat zastavilo vprašanje, ali obstaja potencialen vzgojno-izobraževalni 
sistem, ki bi lahko preprečil nočne more, kakršne sta prestala Evropa in cel svet? 
Sistem, ki uči kritičnega mišljenja, odgovornosti za svoje ravnanje in empatije, ki 
odločno zavrača vojno in diskriminacijo? V naslednjih desetletjih se je v Evrop-
skem svetu vse bolj razvijala vizija, ki enači neformalno vzgojo in izobraževanje 
s formalno vzgojo in izobraževanjem, kakršnima smo priča v šolah in na univer-
zah in za kar je bilo na evropski ravni namenjenih veliko sredstev. Z njimi se je 
želelo ozavestiti in pridobiti podporo lokalnih, regionalnih in nacionalnih vlad ter 
povprečnega davkoplačevalca za neformalno vzgojo in izobraževanje v sektorjih 
mladinskega dela, športa in kulture, kar predstavlja odlično priložnost za obrambo 
našega sektorja, našega dela ali prostovoljnega udejstvovanja ter zahteve po večji 
podpori! 
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Evropa je pripravila več učnih ciljev in ključnih kompetenc (glej nadaljevanje), ki 
so nujne za ohranjanje kritičnega mišljenja državljanov in relativno harmonične-
ga skupnega življenja in dela. Medtem ko formalna vzgoja in izobraževanje, torej 
šole, blestijo pri prvih treh kompetencah, neformalna vzgoja in izobraževanje do-
polnjujeta vse skupaj z ostalimi. Vsaka organizacija se mora ozreti vase in ugoto-
viti, po katerih kompetencah si prizadeva delati, posamezni člani pa morajo zase 
pripraviti specifične učne cilje. 
Osem ključnih kompetenc po Evropski viziji vseživljenjskega učenja je: 

 ✪ sporazumevanje v maternem jeziku; 
 ✪ sporazumevanje v tujih jezikih; 
 ✪ znanje matematike in osnovno poznavanje znanosti in tehnologije; 
 ✪ računalniška pismenost; 
 ✪ učenje učenja; 
 ✪ medosebne, medkulturne in družbene sposobnosti; 
 ✪ podjetništvo in
 ✪ kulturno izražanje. 

Cirkuška delavnica, Kongresni trg, Ljubljana, 2015
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Vse zgoraj naštete kompetence so podrobneje predstavljene v najrazličnejših do-
kumentih. Državljanske kompetence denimo vključujejo več temeljnih načel, ki 
veljajo za našo družbo, kot so poznavanje demokracije, pravičnosti, enakosti in 
državljanskih pravic. Če spodbujamo otroke in mladostnike, ki živijo v nevarnih 
razmerah, jih poučimo, kako se boriti proti nepravičnosti in izključevanju, Evropa 
na to ne gleda kot na postransko dogajanje, ki mora ostati na robu družbe, ampak 

V PRAKSI: MLADI ČLANI ŽONGLERSKE SKUPINE SO NAPROŠENI, DA PRIPRAVIJO 
IZVIRNO TOČKO ZA VELIKI ZAKLJUČEK PREDSTAVE, KI JO IZVAJA CIRKUŠKA ŠOLA. 

SKUPAJ Z UČITELJEM SI NA YOUTUBE-U POGLEDAJO VIDEOPOSNETKE TRIKOV IN NA 
PODLAGI IZBRANIH TRIKOV SESTAVIJO TOČKO. TRIKE PREIZKUSIJO, JIH POVEŽEJO 

SKUPAJ IN SE PO DOLGOTRAJNIH POGOVORIH ODLOČIJO, DA BO RDEČA NIT 
NJIHOVE TOČKE KUHANJE. ČLANI SKUPINE TRIKE DRUG DRUGEGA POSNAMEJO NA 
PAMETNI TELEFON IN PODAJO PRIPOMBE. KONČNI REZULTAT JE ODLIČEN NASTOP 
ŽONGLERSKE SKUPINE. MED CELOTNIM PROCESOM DELAJO NA IN UPORABLJAJO 
PET ALI ŠEST OSNOVNIH KOMPETENC VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, PRI ČEMER JIM 

POMAGA VEČ JEDRNIH KOMPETENC, KOT SO POVZETE V NADALJEVANJU.

KATERE KOMPETENCE ŽE ZAVEDNO ALI NEZAVEDNO UPORABLJATE  
V SVOJI ORGANIZACIJI? 

Nastop na cirkuškem festivalu Klovnbuf, Ljubljana, 2016
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kot na nekaj, kar je ključnega pomena za dolgoročno uspešno delo s skupinami.
Evropa je poleg osmih temeljnih kompetenc povzela tudi več jedrnih dejavnikov, 
ki so neločljivo povezane z neformalno vzgojo in izobraževanjem, in sicer: 

 ✪ kritično razmišljanje; 
 ✪ ustvarjalnost; 
 ✪ dajanje pobud; 
 ✪ reševanje problemov; 
 ✪ ocena tveganj; 
 ✪ sprejemanje odločitev in
 ✪ konstruktivno obvladovanje čustev. 

Dober mladinski delavec si prizadeva spodbujati zgornje lastnosti v svoji skupini in 
usmerja vse učence k nadaljnjemu osebnemu razvoju, ki je utemeljen na njihovih 
darovih in zanimanjih. Ne glede na to, ali vodimo mladinski orkester ali klub za 
metanje frizbija, se ves čas soočamo z zgoraj omenjenimi kompetencami in kva-
litetami, če nam je to všeč ali ne. Ker je mladinsko delo – česar ni mogoče dovolj 
poudariti – bistveno več kot samo polnjenje koledarja ali kopičenje obveznosti za 
otroke ali samo da prenesemo nanje omejen sklop veščin.

Kako ustvarimo prijetno učno okolje?
Individualizirana vzgoja in izobraževanje, kjer je v središču človek, predpostavlja, 
da je vsak posameznik edinstven in išče individualno pot za učenje. Pri nekate-
rih stvareh se dobro izkažemo, čeprav morda pri njih ne uživamo. Spet z drugimi 
stvarmi se zelo radi ukvarjamo, a pri njih ne blestimo. Kadar pa se srečata tako dar 
kot strast in uživamo v določeni nalogi ter se pri njej tudi odlično izkažemo, po 
mnenju znanega strokovnjaka za vzgojo in izobraževanje, Kena Robinsona, »naj-
demo nekaj, kjer se počutimo doma«. Če posameznik najde nekaj, kjer se počuti 
doma, in to še naprej na svojstven način razvija, lahko odraste v močno in navdi-
hujočo osebo. Ni ga lepšega kot to! 
Učimo se lahko na najrazličnejše načine. Kot smo že omenili, nam pri tem poma-
gajo strukture formalne in neformalne vzgoje in izobraževanja. Kljub raznolikosti 
med udeleženci in različnimi načini učenja ter družinskega okolja opažamo, da se 
je velikokrat najbolje učiti v skupini, pri čemer so ključni elementi učne metode, 
način učenja in že omenjeno varno okolje oziroma ‘posoda’. 
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Nekateri se bolje učijo slušno, drugi vidno ali z uporabo motoričnih sposobnosti. 
Tretji se učijo preko kanala občutkov in čustev. Dober skupinski delavec pri delu z 
otroki nagovarja vse zgoraj našteto: sluh, vid, gibanje, uporabo intuicije in občut-
kov. 

Psiholog David Kolb je svetu razjasnil, da poznamo različne načine učenja. 
Nekateri pri učenju nove veščine izhajajo iz neposredne izkušnje, medtem ko dru-
gi izhajajo iz refleksije, tretji iz teorije, ki pojasni veščino, ali aktivnega eksperi-
mentiranja, ki temelji na dognanjih. Idealni učni kontekst zagotovi, da se pri prip-
ravi dejavnosti upoštevajo vsi načini učenja. 
Kolbov učni ciklus se je izkazal za dolgoročno uporabnega, uporablja se po vsem 
svetu, morda ga boste kmalu začeli uporabljati tudi sami. 
Pedagog neposredne vzgoje in izobraževanja, George Lakey, je uvedel izraz ‘poso-
da’, ki se nanaša na varno učno okolje, v katerem se udeleženci počutijo povezane 
med seboj in opolnomočene, v katerem se učijo drug od drugega, se jih spodbuja, 
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da so pristni, namesto da bi se morali obnašati kot ‘vzorni učenci’, kar pomeni, da 
se naravno na površju lahko znajde pristna in iskrena radovednost.

V PRAKSI: USTVARJANJE DOBREGA UČNEGA OKOLJA OZIROMA ‘POSODE’ JE 
ZANIMIVO ZA KATEROKOLI DEJAVNOST. V NAŠIH CIRKUŠKIH DELAVNICAH SMO 

POZORNI NA NASLEDNJE DODATNE DEJAVNIKE: 

 ✪ ALI JE NA VOLJO DOVOLJ PROSTORA IN/ALI ORODJA/GRADIV ZA SKUPINO?

 ✪ ALI LAHKO POSKRBIMO, DA NAS MED DEJAVNOSTJO NE BO NIHČE OPAZOVAL 
(NPR. RADOVEDNI STARŠI, UČITELJI, SOCIALNI DELAVCI IN NADZORNIKI, KI SE 
MED SEBOJ PREPIRAJO, STRMIJO V NAS ALI NISO AKTIVNI)?

 ✪ ALI JE PREVEČ VIDNIH ALI ZVOČNIH MOTILCEV? 

 ✪ ALI SE LAHKO NA ZAČETKU ZBEREMO V SKUPINI IN PRIPRAVIMO KRATKE ORISE 
PRIHAJAJOČE DEJAVNOSTI TER TEMELJNA PRAVILA? 

 ✪ ALI LAHKO PRIPRAVIMO NEKAJ IGER, S KATERIMI BOMO KANALIZIRALI ODVEČ-
NO ENERGIJO IN NEMIR, POSKRBELI ZA FOKUSIRANOST VSEH IN USTVARILI 
PRIJETNO VZDUŠJE? ČE DEJAVNOST TRAJA VEČ KOT ENO URO, JE POMEMBNO, 
DA VSAKE TOLIKO ZMANJŠAMO OBREMENJENOST MLADIH IN POSKRBIMO, 
DA SO ŠE NAPREJ POZORNI NA DOGAJANJE OKOLI SEBE. 

 ✪ ALI LAHKO ŽE NA ZAČETKU IN KONCU PRIPRAVIMO VNAPREJ DOLOČENE TRE-
NUTKE, MED KATERIMI SE VSI ZBEREMO SKUPAJ? 

 ✪ ALI SE LAHKO ORGANIZIRAMO TAKO, DA NE DOVOLIMO NOVIM ČLANOM, DA 
SE NAM PRIDRUŽIJO SREDI NAPORNEGA PROJEKTA? 

 ✪ ALI LAHKO PRIPRAVIMO ČAS IN PROSTOR ZA TRENUTKE, NAMENJENE POSA-
MEZNIKOM, IN NAMENIMO DOLOČEN ČAS POSAMEZNIM PODSKUPINAM?

 ✪ ALI LAHKO POSKRBIMO, DA UDELEŽENCI DOVOLJ UŽIVAJO V TEM, DA JIM NE 
USPE, DA SE LAHKO MED UČENJEM NOVIH VEŠČIN SPROSTIJO? V NAŠI ŠOLI 
VES ČAS POUDARJAMO, DA SE LAHKO NOVIH STVARI NAUČIMO SAMO TAKO, 
DA SE NE BOJIMO STORITI VELIKO NAPAK. OZIROMA KOT PRAVI STARI PREGO-

VOR: »MOJSTRU VEČKRAT NI USPELO, KOT JE UČENEC SPLOH POSKUSIL.«
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 Območje bližnjega razvoja
Ruski pionir za vzgojo in izobraževanje Lev 

Vigotski se je pred več kot 80 leti domis-
lil območja bližnjega razvoja. Opo-

zoril je na tri cone razvijajočega se 
otroka. Cona udobja je cona, v ka-
teri je otrok veščine že usvojil in 
jih lahko uporablja v praksi. Sledi 
cona veščin, ki jih otrok ne zna 
izvajati, tudi če mu pri tem kdo 

pomaga. Nazadnje pa imamo cono 
proksimalnega razvoja: območje zna-

nja, uvidov in veščin, ki jih učenec lahko 
doseže, pri čemer potrebuje sebi prilagojen 

pristop s potrebno pomočjo izkušene osebe.
Naša knjižica ni dovolj debela, da bi se lahko v to teorijo bolj poglobili, v nadalje-
vanju pa si lahko preberete več ključnih elementov in misli, ki jih upoštevajte v 
prihodnosti:

 
 

 
 

 

    

ALI LAHKO POSKRBIMO, DA NE PRECENJUJEMO UDELEŽENCEV IN DA JIH NE 
BO ZARADI DOLOČENE NALOGE ZAGRABILA PANIKA? ALI JIH LAHKO NEŽNO 

POTISNEMO V PRAVO SMER, RECIMO, DA JIM POKAŽEMO, KAKO SE ZADEVE LOTITI? 
ALI PA DA JIM DAMO DOVOLJ ČASA ZA EKSPERIMENTIRANJE, DELANJE NAPAK IN 

POPRAVLJANJE SEBE, PRI ČEMER LAHKO ANALIZIRAJO VSAK MAJHEN KORAK? 

VIGOTSKI NAS OPOMINJA, DA JE VELIKO PRENOSA ZNANJA POSLEDICA 
MEDVRSTNIŠKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. VRSTNIKI BISTVENO LAŽJE DOSEŽEJO 

SVOJE VRSTNIKE KOT STAREJŠI IN/ALI BOLJ IZKUŠENI LJUDJE. VČASIH SE SPOROČILO 
UČITELJA NE PRENESE DOVOLJ DOBRO. NE POZABITE, DA IMAMO UČITELJI 

POGOSTO PRIVILEGIJE, ZARADI KATERIH SMO DRUGAČNI OD MLADOSTNIKOV, 
KI JIH UČIMO (SMO STAREJŠI, MOČNEJŠI, SE ZNAMO BOLJE IZRAŽATI, SMO BOLJ 
SAMOZAVESTNI ITD.), ZATO SE LAHKO UČENEC ZAPRE VASE ALI PRESTRAŠI. ČE 

RAZDELIMO SKUPINE V PODSKUPINE ALI PARE, LAHKO DAMO MLADOSTNIKOM 
POTREBNI PROSTOR ZA NEPRISILJENO MEDVRSTNIŠKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, 

KI DAJE VEČ PRILOŽNOSTI ZA INDIVIDUALNI RAZVOJ. ZMAGAMO VSI!
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