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Ura Vsebina Navodila 

9.00-9.30 Izpolnjevanje vprašalnikov (1.) Vsak udeleženec bo prejel svojo številko, od 50 do 80. Z istimi številkami bodo označeni 
tudi vprašalniki, za zagotovitev sledljivosti med vprašalniki in izjavami udeležencev pri 
DF. Za plenarni del in pri razdelitvi v skupine bo vnaprej pripravljen sedežni red. 

9.30-10.15 PLENARNI DEL – POZDRAV IN UVOD 

9.30-9.45 Pozdrav in uvod (15 minut) Glavni moderator pozdravi udeležence in predstavi plan dela/strukturo dneva: 
• Se predstavi in predstavi neodvisno raziskovalno agencijo  

 »Tema o kateri bomo govorili je prihodnost socialne politike v Sloveniji« 

 »Glavni cilj našega dvodnevnega foruma je razprava o prioritetah slovenske 

vlade glede prejemkov in storitev čez 25 let, to je v letu 2040.«  

 »Razpravljali bomo o prihodnosti in ne sedanjosti«. 

 »Pogovarjali se bomo o zadevah, o katerih ste že prej slišali ali pa tudi ne.« 

 »Dobili boste veliko informacij, vendar pa bodo posredovane na zabaven način 

– s prezentacijami, pogovori in ostalimi aktivnostmi«. 

 »Glavni cilj tega dogodka je oblikovanje poročila, kaj naj bi bile prioritete 

Slovenske vlade glede prejemkov in storitev v letu 2040. Poročilo bomo objavili 

v medijih in ga tudi poslali glavnim političnim strankam in relevantnim vladnim 

službam. Na koncu DF (sobota 28.11.) se boste odločili, katere prioritete bodo 

vključene v to poročilo.« 

 To ni test in to ni šola! Želimo vam dati priložnost, da poveste svoje mnenje. 

Želimo izvedeti tudi če česa ne razumete in želimo slišati tudi vaša vprašanja.« 

 »Ni pravilnih odgovorov na vprašanja. Želimo slišati vaše mnenje.« 

 »Tekom dneva bodo redni odmori, postrezite si čajem, kavo in vodo kolikor 

želite.« 

 Predstavi ostale moderatorje in raziskovalce.   

 »Diskusijo bomo zvočno posneli in tudi snemali s kamero (posnetki so zaupne 

narave zgolj za potrebe projekta)«. 



 »Vsak izmed vas je prejel svojo številko in ima pred seboj na mizi blok. Ta je za 
vašo uporabo, da si zapisujete svoje misli in občutke.«  

 »Cel dan imate priložnost, da svoje misli, razmišljanja ali komentarje na temo 
vržete v tole 'škatlo za misli'. Vsi komentarji bodo ostali zaupni. Škatlo bomo 
odprli drugi dan in predebatirali razmišljanja, o katerih nismo razpravljali tekom 
dogodka.« 

 Na kratko razložite osnovna pravila (npr. poslušajte drug drugega, spoštujte 
mnenja, komentarje itd.) 

 Razložite strukturo obeh dni: večina razprave v prvem dnevu DF je 
osredotočena na vaše lastne teme (t.j. kar vi opredeljujete kot glavna 
vprašanja/prednostne naloge države v letu 2040). Imeli boste tudi priložnost, 
da zaprosite moderatorje za več informacij tekom dneva kot tudi preko 
elektronske pošte ves naslednji teden. Te informacije vam bodo poslane nekaj 
dni pred drugim dnevom DF. V drugem dnevu bo razprava večinoma 
osredotočena na oblikovanje priporočil in prednostnih nalog, ki bodo 
posredovane medijem in političnemu vrhu.  

9.45-10.15 “Kaj je socialna politika?” (30 minut)  Začne se s 5 minutno razpravo na vprašanje v skupinah po 2 ali 3; 

 Sledi 15 minutni brainstorming, da se določi katere teme/vprašanja v povezavi s 
socialno politiko, jim pridejo na misel. Kaj so teme/vprašanja, ki bi jih poudarili, 
ko govorimo o socialni politiki?  

 Vse teme/ideje, ki jih bodo izpostavili udeleženci, bodo napisane na posterje 
(do 7 pojmov). Po brainstormingu bodo udeleženci pozvani, da pridejo in 
zapišejo nekaj vprašanj, skrbi ali izzivov, ki so povezanimi s temi idejami (5 do 
10 minut). 

10.15-10.30  Odmor Moderatorji in raziskovalci razpravljajo o posterjih in povežejo teme/vprašanja z našimi 
ključnimi temami: dohodkovna neenakost, priseljevanje, spol, medgeneracijska 
vprašanja in trg dela. 

10.30-11.00 Predstavitev 5 tem (glavni moderator) 

 

PP predstavitev glavnega moderatorja, ki opredeli socialno državo. Ta predstavitev 
mora biti zelo splošna in vsebuje samo nesporne informacije. Močno priporočamo, da v 
to prezentacijo ne vključujete nobenih statističnih podatkov (te lahko predstavite v 
spodbudi »stimulusu« v drugem dnevu). Raziskovalna skupina bo prvi dan zgolj 
opazovala dogajanje. Besedilo v nadaljevanju je predlog, kaj naj bi bilo vključeno v 
predstavitev: 



»Socialne politike so prejemki in storitve, ki jih zagotavlja država, da bi zadovoljila 
potrebe ljudi. Glavna področja so zdravstvene storitve, pokojnine, nadomestila in 
prejemki za brezposelne in za ljudi z nizkimi dohodki, prejemki za zaposlene, socialna 
stanovanja, otroško varstvo, pravica do plačanega starševskega dopusta, socialna 
oskrba starejših in v nekaterih državah izobraževanje. Država blaginje je daleč največji 
porabnik javnih financ in za prihodnost je potrebno pretehtati veliko različnih vprašanj. 
Mi smo identificirali naslednjih 5 tem: 

 Dohodkovna neenakost je razlika med bogatimi in revnimi. 
ZAKAJ JE TO TEMA/VPRAŠANJE ZA PRIHODNOST? Ker se je ta razlika v zadnjih 
30 letih močno povečala in se bo trend najverjetneje nadaljeval. Opazimo lahko 
trend, da se je ljudem z nizkimi dohodki dohodek zelo malo povečal, ljudem s 
srednjim dohodkom nekoliko bolj, tistim, ki so na vrhu dohodkovne lestvice pa 
se je dohodek najbolj povečal.  

 Priseljevanje (imigracija) so selitve ljudi v drugo državo. 
ZAKAJ JE TO TEMA/VPRAŠANJE ZA PRIHODNOST? Ker se vedno več ljudi seli in 
dela v drugih državah, kjer sicer prispevajo k gospodarstvu, a se potegujejo za 
stanovanja, izobraževanje in delovna mesta in pričakujemo, da se bo to 
nadaljevalo; 

 Vprašanja povezana s Spolom se nanašajo na enake možnosti za moške in za 
ženske pri vprašanjih kot so otroško varstvo (starševski dopust), dostop do 
delovnih mest, napredovanje, enake plače. 
ZAKAJ JE TO TEMA/VPRAŠANJE ZA PRIHODNOST? Ženske nimajo enakih 
možnosti kot moški in zaslužijo manj kot moški. Kot taka je spolna neenakost še 
vedno prisotna in vzbuja vprašanja o tem, kdo skrbi za otroke in o vplivu, ki jih 
ima le-to na delovno in družinsko življenje ljudi; 

 Medgeneracijska vprašanja vključujejo ravnotežje med storitvami za otroke in 
mlade (kot npr. izobraževanje na vseh ravneh) in storitvami za starejše 
(pokojnine, socialno skrbstvo in večino zdravstvenih storitev). 
ZAKAJ JE TO TEMA/VPRAŠANJE ZA PRIHODNOST? Ker ljudje živijo dlje in 
naraščajo izdatki za storitve za starejše; 

 In trg dela, ki je povezan s poklicnim življenjem ljudi, z vrsto delovnih mest in 
priložnostmi, ki jih ljudje imajo. 



ZAKAJ JE TO TEMA/VPRAŠANJE ZA PRIHODNOST? Ker so na trgu dela številne 
spremembe in je pomembna povezava med izobrazbo/kvalifikacijo in vrsto 
dela, ki ga ljudje dobijo. Na primer, manj je fizičnih del, veliko več je del, ki 
zahtevajo večjo usposobljenost v tehničnih veščinah (kot so računalništvo, 
poslovno upravljanje), ter tako poudarjajo potrebo po višji stopnji izobrazbe in 
možnostmi izobraževanja. Poleg tega se je razlika med negotovimi delovnimi 
mesti in kvalificiranimi delavci v varnih zaposlitvah še povečala, kar prispeva k 
neenakosti v družbi.« 

 
RAZISKOVALNA SKUPINA PRIPRAVI KRATKO PREZENTACIJO V POWERPOINTU, KI JO 
BODO GLAVNI MODERATORJI UPORABILI; PREZENTACIJA MORA PREDSTAVITI TE 
TEME/VPRAŠANJA + PONAZORITI S PRIMERI, SLIKAMI IN KJER JE TO RELAVANTNO, 
VIDEOPOSNETKI. 

11.00-15.30 BREAKOUT SESSIONS 

11.00-12.00 Obrazložitev dela v skupinah (5 minut) 
Prvi del dela v skupinah (25 minut) 
Odmor (5 minut) 
Drugi del dela v skupinah (25 minut) 

Razložite, kako bodo ločene skupine delovale – metoda vrtiljaka 
 
Celotna skupina bo razdeljena v 3 skupine (v vsaki bo 10 udeležencev), da bodo 
razmislili o glavnem vprašanju (tj. »kaj naj bi bile prednostne naloge vlade v Sloveniji 
glede prejemkov in storitev v letu 2040?«). Skupine bo določila raziskovalna skupina 
tako da bo zagotovljeno, da so posamezne manjšine dodeljene v isto skupino. Skladno s 
tem, etnične manjšine morajo biti vse v eni skupini. Enako velja za samozaposlene in za 
brezposelne udeležence (te tri skupine predstavljajo ključne manjšine v Evropi). 
Preostali deli ločenih skupin mora biti premišljena mešanica ostalih »mainstream« 
kategorij (npr. glede na spol, starost, družinski status, bogatejši/revni itd.). Sedežni red 
bo določen vnaprej (z uporabo številk udeležencev), da bomo lažje sledili, kdo reče kaj. 
Vsega skupaj bo pet sekcij dela v skupinah, ena za vsako temo (5 ponavljajočih se tem, 
obravnavanih v prvem plenarnem delu in omenjenih na posterjih, indentificirane kot 
pomembne s strani moderatorjev in raziskovalne skupine). V primeru, da se razprava 
med delom v skupinah ustavi, so moderatorji spodbujeni, da vodijo razpravo v smeri 
tem, poudarjenih v uvodnem delu, in sicer: dohodkovna neenakost, imigracije, spol, 
medgeneracijska vprašanja in trg dela. 
En opazovalec (iz raziskovalne skupine) in en moderator ostaneta z isto skupino skozi 
celotno delo v skupinah. Za vsako sekcijo dela v skupinah bo eden izmed udeležencev 



imenovan za »poročevalca«: prosi se ga, da si piše zapiske in pripravi kratko 
prezentacijo o razpravi ob koncu dneva. 
Moderatorji so naprošeni, da posebno pozornost namenijo ključnim vprašanjem, ki se 
bodo pojavila tekom dneva, da bomo lahko pripravili stimulus. 

12.00-12.45 KOSILO 

12.45-14.25 Tretji del dela v skupinah (25 minut) 
Odmor (5 minut) 
Četrti del dela v skupinah (25 minut) 
Odmor (5 minut) 
Peti del dela v skupinah (25 minut) 
Odmor (15 minut) 

Kot zgoraj. 

14.25-17.00 PLENARNI DEL – UGOTOVITVE IN PRIPRAVA NA »STIMULUS« 

14.25-16.30 Predstavitev razprav dela v skupinah 
14.25-14.45: tema 1 (5-10 minut predstavitve 
poročevalcev, ki ji sledi  10-15 minut  diskusije 
celotne skupine) 
14.45-15.05: tema 2 
15.05-15.25: tema 3 
15.25-15.40: Odmor 
15.40-16.00: tema 4 
16.00-16.20: tema 5 
16.20-16.30: Odmor 

Ta predstavitev je razdeljena na pet delov (en del za vsako temo). Poročevalca oz. 
predstavnika vsake skupine se zaprosi, da v nekaj minutah povzame diskusijo. Nato, kot 
del plenarnega dela, imajo vsi udeleženci skupaj 10 do 15 minut časa, da se odzovejo, 
postavljajo vprašanja ali izpostavijo pomisleke,.  
  
Ta shema se ponovi za vsako temo. 

16.30-17.00 Odprta sekcija (skupna diskusija) »Open floor session« za vse udeležence, za zaključek dneva, pri čemer se identificira vse 
morebitne nadaljnje potrebe po osnovnih informacijah (poleg vprašanj, ki so se pojavila 
tekom dneva). Udeleženem se lahko zastavi nekaj vprašanj, kot npr.: kako bi 
prednostne naloge (ali vprašanja) politik, ki ste jih identificirali, vplivale na ljudi v 
prihodnosti? Kaj ste se danes naučili? Ali ste v današnji izkušnji uživali? Ipd.  

17.00 ZAKLJUČEK PRVEGA DNEVA 

OPOZORILO – TA URNIK JE ZELO NATRPAN, SVETUJEMO FLEKSIBILNOST. Lahko se zgodi, da bodo nekatere sekcije nekoliko daljše/krajše od drugih. 

Zahtevane osnovne informacije, ki bodo identificirane ob koncu prvega dne, bo pripravila raziskovalna skupina in jih bo nato agencija razposlala skupini vsaj 

dva dni pred drugim demokratičnim forumom po elektronski pošti ali navadni pošti, odvisno od izbire raziskovalne agencije. Ta stimulus bo dolg 2-3 strani in 

bo strukturiran po naših petih temah: 1. dohodkovna neenakost; 2. imigracije; 3. spol; 4. medgeneracijska vprašanja; 5. trg dela; 6. ostala vprašanja (ki ne 



spadajo med teh pet tem). Gradivo mora biti precej kratko – enakovredno 2 powerpoint diapozitivom za vsako od petih tem, plus katerekoli druge teme, ki so 

jih izpostavili udeleženci – in napisano na udeležencem razumljiv način. 

 

 

Demokratični forum – 2. dan 

OPOZORILO: Tudi za drugi dan je predlagani urnik zelo natrpan in zahteven. Svetujemo fleksibilnost.  

Ura Vsebina Navodila 

9.00-10.30 PLENARNI DEL – PREDSTAVITEV STIMULUSA + VPRAŠANJA IN ODGOVORI (Q&A) S STROKOVNJAKI 

9.00-9.15 Dobrodošlica + razprava, »da se prebije led« Drugi dan se začne s predstavitvijo urnika, sledi 10-15 minut refleksije v skupinah po 
dva ali trije udeleženci o prejetem stimulusu, kot vaja za ogrevanje. 
 

9.15-9.45 Prezentacija stimulusa Strokovnjak (tj. vodja skupine raziskovalcev) predstavi stimulus, pri čemer uporablja 
Power Point, video (kjer je to relevantno) in ponazoritve.  
RAZISKOVALNE SKUPINE PRIPRAVIJO POWERPOINT PREZENTACIJO, S KATERO BODO 
PREDSTAVILI STIMULUS.  

9.45-10.15 Q&A sekcija s strokovnjaki Vsi sodelujoči bodo imeli priložnost zastaviti vprašanja strokovnjakom v zvezi s stimulus 
prezentacijo.  
Nekaj vprašanj se lahko zastavi udeležencem nazaj (npr. “kaj pa vi mislite, da je 
odgovor?”) ipd. 

10.15-10.30 Odmor  

10.30-14.30 DELO V SKUPINAH – IGRA VLOG 

10.30-12.15 Obrazložitev dela v skupinah (5 minut) 
Prvi del dela v skupinah (30 minut) 
Odmor (5 minut) 
Drugi del dela v skupinah (30 minut) 
Odmor (5 minut) 
Tretji del dela v skupinah (30 minut) 

Po shemi, predstavljeni v prvem dnevu, razložite, kako bodo potekale ločene sekcije 
dela v skupinah – metoda vrtiljaka, kombinirana z igro vlog.  
Udeleženci se bodo znova razdelili v 3 iste skupine, kot so bile sestavljene že v prvem 
dnevu in znova bo potekalo 5 sekcij dela v skupinah (ena na vsako temo). Tokrat so 
udeleženci naprošeni, da oblikujejo prednostne naloge vlade glede prejemkov/storitev 
v letu 2040, v skladu s petimi temami, predstavljenimi v prvem dnevu (tj. dohodkovna 
neenakost, priseljevanje, spol, medgeneracijska vprašanja in trg dela). Igrali bodo 
vlogo vladnih svetovalcev, ki morajo predložiti svoje predloge (tj. prioritete) na 



plenarnem glasovanju ob koncu dneva. Pri vsaki sekciji dela v skupinah morajo 
udeleženci oblikovati tri prednostne naloge politike, pojasniti razloge v ozadju, njihove 
učinke in jih nato predstaviti v popoldanskem plenarnem zasedanju. Udeleženci so 
naprošeni, da izpolnijo obrazec za vsako sekcijo dela v skupinah. 
Tako kot v prvem dnevu, bosta isti opazovalec in moderator ostala pri isti skupini tekom 
vseh sekcij.  
Da bi spodbudili razpravo, so moderatorji naprošeni, da omenijo »trade-off« vprašanja, 
ali davčne zadeve (npr. ali ste pripravljeni plačati za to vrsto prejemkov/storitev? Ali bi 
dali prednost porabi denarja na določenem področju politik in ne kakšnem drugem? Kaj 
pa posledice v prihodnosti?). 
RAZISKOVALNA SKUPINA PRIPRAVI SEZNAM VPRAŠANJ, KI JIH BO MODERATOR 
POSTAVIL SODELUJOČIM (NPR. GLEDE NA »TRADE-OFF« VPRAŠANJA IN PROJEKCIJ V 
PRIHODNOSTI) 
Glavni namen teh ločenih sekcij je ponuditi odprto razpravo o izpostavljenih 
temah/vprašanjih in odkriti prioritete, ki bodo vključene v poročilo in temeljijo na 
širokem konsenzu. Vendar pa je potrebno udeležencem omeniti, da bodo v poročilu 
vključene tudi izjave manjšin. Udeleženci bodo naprošeni, da zapišejo prioritete, o 
katerih se je skupina sporazumela, na pet različnih posterjev (enega za vsako temo). 
  

12.15-13.00 KOSILO 

13.00-14.15 Četrti del dela v skupinah (30 minut) 
Odmor (5 minut) 
Peti del dela v skupinah (30 minut) 
Odmor (10 minut) 

Kot zgoraj. 

14.15-16.30 PLENARNI DEL –  PREDSTAVITEV PRIORITET IN GLASOVANJE 

14.15-16.15 Predstavitev prioritet in glasovanje 
14.15-14.35: Dohodkovna neenakost  
14.35-14.55: Priseljevanje 
14.55-15.15: Spol 
15.15-15.25: Odmor 
15.25-15.45: Medgeneracijska vprašanja 
15.45-16.05: Trg dela 
16.05-16.25: Druga vprašanja 

Zaključni del je osredotočen na pripravo končnega poročila in glasovanje o ključnih 
prioritetah glede prejemkov in storitev (s kratkim odmorom ob 15:30).  Proces glasovanja 
bo enostaven, vsak sodelujoči bo imel zelen in rdeč karton. Če se bodo strinjali z izjavo, 
bodo dvignili zelen karton oz. rdeč karton, če se z izjavo ne bodo strinjali. Vsaka izjava se 
bo nato vključila v končno poročilo – ki bo vključevalo tudi razvrščanje, da bomo lahko 
določili kateri prejemki in storitve so prejeli največ podpore. 
 



 
 

OPOZORILO: Ta urnik ne pušča veliko časa za razmišljanje in razpravo. To ni idealno, saj 
menimo, da je ta plenarni del verjetno najpomembnejši. Če je možno, je to plenarno 
zasedanje lahko malo daljše, kot je predlagano v urniku. 
 

16.30-16.50 DRUGI KROG VPRAŠALNIKA + Udeleženci bodo naprošeni, da za škatlo predlogov na list papirja napišejo: 

 Svojo številko 

 Tri najpomembnejše prednostne naloge, ki bi jih podprli 

 Nekaj misli o demokratičnih forumih (npr. Ali so si premislili? Ali so uživali v procesu? Ali so jim bili določeni vidiki všeč/jim kakšni 
niso bili?). 

 

16.50-17.00 Kratka sekcija za povratne informacije: glavni moderator vpraša udeležence, ali je ta dogodek spremenil njihove poglede na socialno 
politiko in prihodnost socialne države. Tako udeleženci ne bodo v naglici, da izpolnijo vprašalnike in gredo čimprej domov. 

 

17.00 ZAKLJUČEK DRUGEGA DNEVA 
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