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PROGRAM 

8.00 - Prihod udeležencev in otvoritev
 - Predavanje: Walter Klinkon
 (Impara a stupire con le intenzioni/Naučite se presenetiti z nameni)
 - Predavanje: Vuk Cosić
 (Naprej v lepo prihodnost. Auč!) 
 - Glasbeni nastop: Smartphone Orchestra
 - Predavanje: Christian Tosolin 
 (Le trappole della rete/ Spletne pasti)
 - Predavanje: Žan Zupančič 
 (E-šport: prihodnost športa ali le prostočasna aktivnost?)
 - Intervju: Stefano Fantoni 
 (Esof 2020 – Trst evropska prestolnica znanosti) 
13.30 Zaključek prvega dela Laboratorija bodočnosti 
15.00 Delavnice za zaključene skupine

18.00 Pogovorni šov “Vse kar vidiš, se pomika naprej” in 
podelitev priznanj “Nagrada šport in šola”. 
Sodelujejo: Lea Sirk, Žan Papič in Elena Husu

19.30 Druženje in zabava bodočnosti s skupino Love Guns



Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
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VSTOP PROST!

POPOLDANSKE DELAVNICE:
- ANTONIO GIACOMIN: "Ustvarite svoj svet - ustvarjalna orodja 

za virtualno resničnost - Create your own world - the creative 
tools for virtual reality" 

- TONI GOMIŠČEK IN TOM OBERDAN: “Prehrana prihodnosti” 
- DAMIANA KRALJ in ANDREJ ŠIK (SDGZ/URES - Slov.I.K.): 

“Podjetništvo kot umetnost oblikovanja bodočnosti”
- MITTELAB: “Line follower robot workshop - Osnove robotike in 

programiranja line follower robota”

PRIJAVE
Dogodek je odprt za javnost. Za razrede višjih srednjih šol, 
posameznike in udeležence delavnic je obvezna predhodna prijava 
na www.zssdi.it. 
Udeležba je brezplačna. 
Info na: 040 635627

OB LABORATORIJU
- Sejem znanja, na katerem se predstavijo univerze, podjetja, društva 
in ustanove
- Sejem robotike Mittelab hackerspace
- Virtualna resničnost
- Umetniški kolektiv BridA
- DJ Nicolas Starc in Ivan Smotlak

Sledite nam na Facebooku
Ne zamudite intervjujev z gosti v živo, zanimivosti, in novic o Labora-



Oglejmo si skupaj obe strani medalje spleta, družbenih omrežij in spletnih 
klepetalnic.
Christian Tosolin se že preko 15 let ukvarja s tehnološkimi inovacijami v javni 
upravi. Je docent komunikacije v javni upravi, časnikar, spiker, Social media 
manager pri Občini Trst, svetovalec in docent pri ANCI – Državni zvezi občin v 
Furlaniji Julijski krajini.

Žan Zupančič
E-šport: prihodnost športa ali le prostočasna aktivnost? 

Kaj se skriva pod sodobnim fenomenom imenovanim 
e-šport. Kako neustavljivo raste krivulja zanimanja ter 
zaslužka. Kdo so profesionalni e-športniki. Bo čez 10 let 
e-šport bolj priljubljen od tradicionalnih športnih 
disciplin? E-šport je fenomen, ki ga enostavno ne 

moremo več prezreti. 
Žan Zupančič, 25 let star gostinec, ki je po končanem študiju gostinstva in delu v 
organizaciji dogodkov spremenil svoj hobi v poklic. Pridružil se je ekipi GewdGame, 
ki ponuja spletno platformo za e-športnike in se aktivno vključil v posel storitev za 
profesionalno igranje iger.

Stefano Fantoni 
Esof 2020 – Trst evropska prestolnica znanosti

Dijaki slovenskih višjih srednjih šol, ki sodelujejo v 
televizijski oddaji Deželnega sedeža RAI za 
Furlanijo Julijsko krajino z naslovom Vklop, bodo 
skupaj z voditeljico Mairim Cheber intervjuvali 
svetovno znanega fizika in glavnega moža 
projekta ESOF 2020 v Trstu, profesorja Stefana 
Fantonija.
Predsednik Mednarodne fundacije Trst za napredek in svobodo znanosti (FIT)

PREDAVATELJI:

Walter Klinkon
Impara a stupire con le intenzioni / Naučite se 
presenetiti z nameni 

Walter Klinkon je eklektična in karizmatična 
osebnost, ki je znal iz svojih dveh največjih 
strasti ustvariti nekaj resnično enkratnega. 

Walter ni zgolj čarodej, ampak tudi predavatelj in motivator pri velikih 
italijanskih in mednarodnih podjetjih.
»Verjemi vase!« je njegovo načelo, še več, prava mantra. Prav zaradi tega je Walter 
tako izjemen. Vera v samega sebe je iztočnica za vse nadaljnje dejavnosti. Začudenje 
je sredstvo, ki pomaga človeku iztisniti iz sebe kar največ, da se prikaže v svoji 
najboljši luči.

Vuk Cosić 
Naprej v lepo prihodnost. Auč!

Preteklosti ne poznamo, sedanjosti ne razumemo, in 
pripravljamo se za prihodnost. Nič lažjega. 
Sproščeno predavanje je fokusirano na tehnološke 
in družbene trende, ki bodo nepovratno določili 
nadaljnji razvoj našega delovnega in življenjskega 
okolja. Poudarek bo na umetni inteligenci, aktivnem 
državljanstvu in podobnem, zagotovo pa ne bo 

strašenja z roboti, ki jedo človeško meso) Udeležba obvezna, ni opravičil.
Vuk Ćosić, digitalni umetnik in strateg, mednarodno priznani novomedijski 
umetnik, avtor in svetovalec pri velikem številu korporativnih, političnih in 
kulturnih projektov.

Christian Tosolin
Le trappole della rete / Spletne pasti

Splet nam nudi veliko priložnosti, saj gre za pravo 
vesolje, ki ga moramo odkrivati. Vendar je v njem 
tudi veliko črnih lukenj, v katere se mimogrede lahko 
pogreznemo. Preden prižgemo pametne telefone, 
moramo zato najprej vključiti firewall – naše 
možgane.
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našim obnašanjem pa jo soustvarjamo tudi mi sami. 
Delavnico vodita Toni Gomišček, publicist s področja enogastronomije, doma iz 
Solkana pri Novi Gorici, sodelavec Primorskih novic, Primorskega dnevnika ter 
številnih tematskih spletnih medijev in Tom Oberdan priznani slovenski kuhar iz 
Italije, vodja gostilne in hotela Valeria 1904 na Opčinah.

DAMIANA KRALJ in ANDREJ ŠIK (SDGZ/URES - Slov.I.K.):
“Podjetništvo kot umetnost oblikovanja bodočnosti”

Podjetniki so tisti, ki se ustvarjalno odzivajo na potrebe 
ljudi in družbe tako, da s svojim delom oblikujejo 
inovativne izdelke ali usluge. Tako prispevajo k 
spreminjanju sedanjosti in gradijo bodočnost. Applovi 
iPodi in iPadi ali Facebookova mreža prijateljstev so nam 
v zadnjih letih spremenili življenje. Na začetku so to bile 
le sanje in zamisli Steva Jobsa, Marka Zuckerberga, njunih 
prijateljev in mnogih mladih, ki so pogostokrat začeli 
svojo podjetniško pot kar v domačih garažah ali 
študentskih domovih. Podjetniki so tisti, ki zberejo 
korajžo, da uresničijo svoje sanje in (s)poznajo način, kako to narediti.
Delavnica je namenjena tistim, ki so radovedni, ki želijo spoznati, kako se 
inovativne ideje rojevajo, ki tudi sami imajo dobre ideje in želijo osvojiti miselnost 
in orodja, ki jim pomagajo pri razvijanju, usmerjanju in udejanjanju svojih zamisli. 
Pristope in metode oblikovalcev, t.i. »design thinking« bomo spoznavali 
dinamično, sodelovalno in praktično. Ob zaključku bodo rezultati predstavljeni 
javnosti.
Ali:
Imaš dobre ideje in zamisli a ne veš kje začeti? 
Želiš pridobiti orodja, ki bi ti dovolila, da svojo ustvarjalnost usmerjaš?
Zanimajo te koraki, ki ti pomagajo da svoje zamisli preizkusiš v praksi?
Se zabavaš, ko ustvarjaš in se »igraš« z novimi zamislimi?
Misliš, da nisi posebno ustvarjal-na/en a si radoved-na/en? 
Če je tvoj odgovor na ta vprašanja pritrdilen, se nam pridruži! 
V delavnici boš z uporabo pristopa oblikovalcev – »design thinking«, opredelil-a 
tiste korake, ki ti pomagajo, da svoje ideje razviješ in da preideš od zamisli do 
prakse. Ob zaključku bodo vaše zamisli predstavljene širši javnosti. 

Damiana je trenerka osebne in poslovne učinkovitosti in strokovnjak za 
izobraževanje na področjih razvoja voditeljstva in človeškega potenciala, 

OB LABORATORIJU:

UMETNIŠKI KOLEKTIV BRIDA: 
Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan

Kolektiv je bil ustanovljen leta 1996 na Akademiji za 
likovno umetnost v Benetkah, kjer so člani Jurij 
Pavlica, Sendi Mango in Tom Kerševan tudi 
doštudirali. Njihovo delo temelji na razmišljanju o 
procesih in vlogah v okviru sodobne umetnosti, na 
načelu umetniškega povezovanja in skupinskega delovanja, na raziskovanju in 
projektih, ki vključujejo sodelovanje z raznimi drugimi umetniki, strokovnjaki, 
ustvarjalci. Označuje jih angažirano delo v lastnem kraju, številne povezave z 
raziskovalnimi inštituti in univerzami, uspešni nastopi v tujini ter lasten program 
artist in residence v Šempasu. www.brida-kud.si

SMARTPHONE ORCHESTRA
 
Smartphone Orchestro je zasnoval Michele Seffino 
jeseni 2017, zaživela pa je poleti 2018 v okviru pobude 
Blue Notte Gorizia Festival. Razlogov za ustanovitev 
orkestra takega tipa je več, vsi pa so zelo enostavni:
1) vsi imamo pametne telefone;
2) vsi pametni telefoni so danes izredno zmogljivi;  
3) vsi znamo upravljati pametne telefone in vemo, česa so sposobni;
4) zakaj ne bi pametne telefone uporabljali za proizvajanje nečesa lepega in 
zabavnega? Nečesa, kar bi nas resnično zadovoljilo in bi ne šlo zgolj za zapolnitev 
mrtvega časa, ko smo na avtobusu, ko čakamo v vrsti na pošti, ko se dolgočasimo.
Trenutno so člani ansambla Smartphone Orchestra Michele Seffino (glasbenih in 
multimedijski umetnik, ustanovitelj), Giulia Brustia (diplomirana v diplomatskih 
znanostih) in Matteo Colautti (diplomirani muzikolog).

MITTELAB
Mittelab je skupina navdušencev računalništva, 
tehnologije, znanosti, digitalizacije in elektronike, 
ki deluje v sklopu svetovnega gibanja hackerspace. 
Hackerspace je laboratoriji odprtega značaja, kjer 
hackerji izdelujejo predmete in si izmenjujejo 

mnenja. Mnogi hackerspacerji sodelujejo pri uporabi in razvijanju proste 
programske opreme (free software), proste strojne opreme (free hardware) in 
alternativnih medijev. 
Člani Mittelaba so dejavni na področju elektronike, digitalne obrti in splošne 
tehnologije ter podpirajo ideologijo odprte kode (open source) na računalniškem in 
elektronskem področju.

DELAVNICE:

ANTONIO GIACOMIN
"Ustvarite svoj svet - ustvarjalna orodja za virtualno 
resničnost - Create your own world - the creative 
tools for virtual reality" 
Udeleženci Laboratorija bodočnosti bodo lahko 
doživeli izkušnjo virtualne resničnosti v družbi 
velikega poznavalca 360 stopinjskega snemanja 
Antonia Giacomina. Slovenski video ustvarjalec iz 
Trsta se lahko pohvali z nedavnim nastopom na 
beneškem filmskem festivalu v sklopu Biennale 
College VR, kjer je kot tehnični producent sodeloval v kratkometražnem filmu v 
navidezni resničnosti doberdobskega režiserja Ivana Gergoleta In The Cave - V 
jami. 

TONI GOMIŠČEK IN TOM OBERDAN
“Prehrana prihodnosti”
Vse napovedi prihodnosti slonijo na 
preteklih izkušnjah in na tihem upanju, 
da jutri ne bo bistveno drugačen od 
včeraj. Žal je to velika utvara, saj se je svet 
znašel v nenadzorovanem kolesju 
potrošništva, ko človeštvo izčrpava 
planet. Proizvajamo in pridelujemo 
preveč, od tekstila in plastike do hrane in 
pijače. Je vizija prihodnosti še več 
megalomanskih trgovskih centrov, 
slonečih na hiperprodukciji vsega, ali 
ohranitev verig od pridelovalca do 
potrošnika? »Prihodnost je vedno v gibanju«, pravi mojster Yoda v Vojni zvezd, z 

sodelovanja in timskega dela ter upravljanja sprememb. Z večletnimi delovnimi 
izkušnjami v mednarodnih financah, zagotavlja usposabljanje in coaching 
mednarodnim organizacijam in podjetjem. Kot Slov.I.K.-ova znanstvena 
direktorica ustvarja vsebine, vodi delavnice, strateško in metodološko usmerja delo 
in usklajuje izobraževalne dejavnosti v sodelovanju s partnerskimi ustanovami. V 
sklopu organizacij LeadLab in Coaching Development vodi tečaje za usposabljanje 
novih coachev ter sodeluje s poklicnimi coachi kot mentor in supervizor. 
Prispeva k socialnim projektom za osebnostno rast posameznikov in skupin v 
težavah. Pri ICF-u je akreditirana kot Professional Certified Coach (PCC). Poleg 
diplome iz ekonomije in političnih ved (SSEES, London University) ima tudi master 
iz javne uprave (MPA, Kennedy School of Government, Harvard) in številne 
poklicne kvalifikacije iz različnih metod coachinga, timskega coachinga, čuječnosti 
in voditeljstva.
Delavnico sooblikuje Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega 
združenja.

MITTELAB
“Line follower robot workshop - Osnove robotike in programiranja line follower 
robota”

Nauči se osnov robotike in programiraj svojega prvega 
robota “line follower”. Preizkusi ga na našem polju in 
poglej, če bo robot prispel do konca! Vse kar potrebuješ 
je volja, domišljija in prenosni računalnik. Za ostalo 
bodo poskrbeli člani skupine Mittelab.

Ker je število mest omejeno, je prijava na delavnice obvezna.
Trajanje delavnic: 3 ure (vključno z odmori)
Minimalno število udeležencev je 10.

 



našim obnašanjem pa jo soustvarjamo tudi mi sami. 
Delavnico vodita Toni Gomišček, publicist s področja enogastronomije, doma iz 
Solkana pri Novi Gorici, sodelavec Primorskih novic, Primorskega dnevnika ter 
številnih tematskih spletnih medijev in Tom Oberdan priznani slovenski kuhar iz 
Italije, vodja gostilne in hotela Valeria 1904 na Opčinah.

DAMIANA KRALJ in ANDREJ ŠIK (SDGZ/URES - Slov.I.K.):
“Podjetništvo kot umetnost oblikovanja bodočnosti”

Podjetniki so tisti, ki se ustvarjalno odzivajo na potrebe 
ljudi in družbe tako, da s svojim delom oblikujejo 
inovativne izdelke ali usluge. Tako prispevajo k 
spreminjanju sedanjosti in gradijo bodočnost. Applovi 
iPodi in iPadi ali Facebookova mreža prijateljstev so nam 
v zadnjih letih spremenili življenje. Na začetku so to bile 
le sanje in zamisli Steva Jobsa, Marka Zuckerberga, njunih 
prijateljev in mnogih mladih, ki so pogostokrat začeli 
svojo podjetniško pot kar v domačih garažah ali 
študentskih domovih. Podjetniki so tisti, ki zberejo 
korajžo, da uresničijo svoje sanje in (s)poznajo način, kako to narediti.
Delavnica je namenjena tistim, ki so radovedni, ki želijo spoznati, kako se 
inovativne ideje rojevajo, ki tudi sami imajo dobre ideje in želijo osvojiti miselnost 
in orodja, ki jim pomagajo pri razvijanju, usmerjanju in udejanjanju svojih zamisli. 
Pristope in metode oblikovalcev, t.i. »design thinking« bomo spoznavali 
dinamično, sodelovalno in praktično. Ob zaključku bodo rezultati predstavljeni 
javnosti.
Ali:
Imaš dobre ideje in zamisli a ne veš kje začeti? 
Želiš pridobiti orodja, ki bi ti dovolila, da svojo ustvarjalnost usmerjaš?
Zanimajo te koraki, ki ti pomagajo da svoje zamisli preizkusiš v praksi?
Se zabavaš, ko ustvarjaš in se »igraš« z novimi zamislimi?
Misliš, da nisi posebno ustvarjal-na/en a si radoved-na/en? 
Če je tvoj odgovor na ta vprašanja pritrdilen, se nam pridruži! 
V delavnici boš z uporabo pristopa oblikovalcev – »design thinking«, opredelil-a 
tiste korake, ki ti pomagajo, da svoje ideje razviješ in da preideš od zamisli do 
prakse. Ob zaključku bodo vaše zamisli predstavljene širši javnosti. 

Damiana je trenerka osebne in poslovne učinkovitosti in strokovnjak za 
izobraževanje na področjih razvoja voditeljstva in človeškega potenciala, 

OB LABORATORIJU:

UMETNIŠKI KOLEKTIV BRIDA: 
Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan

Kolektiv je bil ustanovljen leta 1996 na Akademiji za 
likovno umetnost v Benetkah, kjer so člani Jurij 
Pavlica, Sendi Mango in Tom Kerševan tudi 
doštudirali. Njihovo delo temelji na razmišljanju o 
procesih in vlogah v okviru sodobne umetnosti, na 
načelu umetniškega povezovanja in skupinskega delovanja, na raziskovanju in 
projektih, ki vključujejo sodelovanje z raznimi drugimi umetniki, strokovnjaki, 
ustvarjalci. Označuje jih angažirano delo v lastnem kraju, številne povezave z 
raziskovalnimi inštituti in univerzami, uspešni nastopi v tujini ter lasten program 
artist in residence v Šempasu. www.brida-kud.si

SMARTPHONE ORCHESTRA
 
Smartphone Orchestro je zasnoval Michele Seffino 
jeseni 2017, zaživela pa je poleti 2018 v okviru pobude 
Blue Notte Gorizia Festival. Razlogov za ustanovitev 
orkestra takega tipa je več, vsi pa so zelo enostavni:
1) vsi imamo pametne telefone;
2) vsi pametni telefoni so danes izredno zmogljivi;  
3) vsi znamo upravljati pametne telefone in vemo, česa so sposobni;
4) zakaj ne bi pametne telefone uporabljali za proizvajanje nečesa lepega in 
zabavnega? Nečesa, kar bi nas resnično zadovoljilo in bi ne šlo zgolj za zapolnitev 
mrtvega časa, ko smo na avtobusu, ko čakamo v vrsti na pošti, ko se dolgočasimo.
Trenutno so člani ansambla Smartphone Orchestra Michele Seffino (glasbenih in 
multimedijski umetnik, ustanovitelj), Giulia Brustia (diplomirana v diplomatskih 
znanostih) in Matteo Colautti (diplomirani muzikolog).

MITTELAB
Mittelab je skupina navdušencev računalništva, 
tehnologije, znanosti, digitalizacije in elektronike, 
ki deluje v sklopu svetovnega gibanja hackerspace. 
Hackerspace je laboratoriji odprtega značaja, kjer 
hackerji izdelujejo predmete in si izmenjujejo 

mnenja. Mnogi hackerspacerji sodelujejo pri uporabi in razvijanju proste 
programske opreme (free software), proste strojne opreme (free hardware) in 
alternativnih medijev. 
Člani Mittelaba so dejavni na področju elektronike, digitalne obrti in splošne 
tehnologije ter podpirajo ideologijo odprte kode (open source) na računalniškem in 
elektronskem področju.

DELAVNICE:

ANTONIO GIACOMIN
"Ustvarite svoj svet - ustvarjalna orodja za virtualno 
resničnost - Create your own world - the creative 
tools for virtual reality" 
Udeleženci Laboratorija bodočnosti bodo lahko 
doživeli izkušnjo virtualne resničnosti v družbi 
velikega poznavalca 360 stopinjskega snemanja 
Antonia Giacomina. Slovenski video ustvarjalec iz 
Trsta se lahko pohvali z nedavnim nastopom na 
beneškem filmskem festivalu v sklopu Biennale 
College VR, kjer je kot tehnični producent sodeloval v kratkometražnem filmu v 
navidezni resničnosti doberdobskega režiserja Ivana Gergoleta In The Cave - V 
jami. 

TONI GOMIŠČEK IN TOM OBERDAN
“Prehrana prihodnosti”
Vse napovedi prihodnosti slonijo na 
preteklih izkušnjah in na tihem upanju, 
da jutri ne bo bistveno drugačen od 
včeraj. Žal je to velika utvara, saj se je svet 
znašel v nenadzorovanem kolesju 
potrošništva, ko človeštvo izčrpava 
planet. Proizvajamo in pridelujemo 
preveč, od tekstila in plastike do hrane in 
pijače. Je vizija prihodnosti še več 
megalomanskih trgovskih centrov, 
slonečih na hiperprodukciji vsega, ali 
ohranitev verig od pridelovalca do 
potrošnika? »Prihodnost je vedno v gibanju«, pravi mojster Yoda v Vojni zvezd, z 

sodelovanja in timskega dela ter upravljanja sprememb. Z večletnimi delovnimi 
izkušnjami v mednarodnih financah, zagotavlja usposabljanje in coaching 
mednarodnim organizacijam in podjetjem. Kot Slov.I.K.-ova znanstvena 
direktorica ustvarja vsebine, vodi delavnice, strateško in metodološko usmerja delo 
in usklajuje izobraževalne dejavnosti v sodelovanju s partnerskimi ustanovami. V 
sklopu organizacij LeadLab in Coaching Development vodi tečaje za usposabljanje 
novih coachev ter sodeluje s poklicnimi coachi kot mentor in supervizor. 
Prispeva k socialnim projektom za osebnostno rast posameznikov in skupin v 
težavah. Pri ICF-u je akreditirana kot Professional Certified Coach (PCC). Poleg 
diplome iz ekonomije in političnih ved (SSEES, London University) ima tudi master 
iz javne uprave (MPA, Kennedy School of Government, Harvard) in številne 
poklicne kvalifikacije iz različnih metod coachinga, timskega coachinga, čuječnosti 
in voditeljstva.
Delavnico sooblikuje Andrej Šik, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega 
združenja.

MITTELAB
“Line follower robot workshop - Osnove robotike in programiranja line follower 
robota”

Nauči se osnov robotike in programiraj svojega prvega 
robota “line follower”. Preizkusi ga na našem polju in 
poglej, če bo robot prispel do konca! Vse kar potrebuješ 
je volja, domišljija in prenosni računalnik. Za ostalo 
bodo poskrbeli člani skupine Mittelab.

Ker je število mest omejeno, je prijava na delavnice obvezna.
Trajanje delavnic: 3 ure (vključno z odmori)
Minimalno število udeležencev je 10.

 



našim obnašanjem pa jo soustvarjamo tudi mi sami. 
Delavnico vodita Toni Gomišček, publicist s področja enogastronomije, doma iz 
Solkana pri Novi Gorici, sodelavec Primorskih novic, Primorskega dnevnika ter 
številnih tematskih spletnih medijev in Tom Oberdan priznani slovenski kuhar iz 
Italije, vodja gostilne in hotela Valeria 1904 na Opčinah.

DAMIANA KRALJ in ANDREJ ŠIK (SDGZ/URES - Slov.I.K.):
“Podjetništvo kot umetnost oblikovanja bodočnosti”

Podjetniki so tisti, ki se ustvarjalno odzivajo na potrebe 
ljudi in družbe tako, da s svojim delom oblikujejo 
inovativne izdelke ali usluge. Tako prispevajo k 
spreminjanju sedanjosti in gradijo bodočnost. Applovi 
iPodi in iPadi ali Facebookova mreža prijateljstev so nam 
v zadnjih letih spremenili življenje. Na začetku so to bile 
le sanje in zamisli Steva Jobsa, Marka Zuckerberga, njunih 
prijateljev in mnogih mladih, ki so pogostokrat začeli 
svojo podjetniško pot kar v domačih garažah ali 
študentskih domovih. Podjetniki so tisti, ki zberejo 
korajžo, da uresničijo svoje sanje in (s)poznajo način, kako to narediti.
Delavnica je namenjena tistim, ki so radovedni, ki želijo spoznati, kako se 
inovativne ideje rojevajo, ki tudi sami imajo dobre ideje in želijo osvojiti miselnost 
in orodja, ki jim pomagajo pri razvijanju, usmerjanju in udejanjanju svojih zamisli. 
Pristope in metode oblikovalcev, t.i. »design thinking« bomo spoznavali 
dinamično, sodelovalno in praktično. Ob zaključku bodo rezultati predstavljeni 
javnosti.
Ali:
Imaš dobre ideje in zamisli a ne veš kje začeti? 
Želiš pridobiti orodja, ki bi ti dovolila, da svojo ustvarjalnost usmerjaš?
Zanimajo te koraki, ki ti pomagajo da svoje zamisli preizkusiš v praksi?
Se zabavaš, ko ustvarjaš in se »igraš« z novimi zamislimi?
Misliš, da nisi posebno ustvarjal-na/en a si radoved-na/en? 
Če je tvoj odgovor na ta vprašanja pritrdilen, se nam pridruži! 
V delavnici boš z uporabo pristopa oblikovalcev – »design thinking«, opredelil-a 
tiste korake, ki ti pomagajo, da svoje ideje razviješ in da preideš od zamisli do 
prakse. Ob zaključku bodo vaše zamisli predstavljene širši javnosti. 

Damiana je trenerka osebne in poslovne učinkovitosti in strokovnjak za 
izobraževanje na področjih razvoja voditeljstva in človeškega potenciala, 

OB LABORATORIJU:

UMETNIŠKI KOLEKTIV BRIDA: 
Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan

Kolektiv je bil ustanovljen leta 1996 na Akademiji za 
likovno umetnost v Benetkah, kjer so člani Jurij 
Pavlica, Sendi Mango in Tom Kerševan tudi 
doštudirali. Njihovo delo temelji na razmišljanju o 
procesih in vlogah v okviru sodobne umetnosti, na 
načelu umetniškega povezovanja in skupinskega delovanja, na raziskovanju in 
projektih, ki vključujejo sodelovanje z raznimi drugimi umetniki, strokovnjaki, 
ustvarjalci. Označuje jih angažirano delo v lastnem kraju, številne povezave z 
raziskovalnimi inštituti in univerzami, uspešni nastopi v tujini ter lasten program 
artist in residence v Šempasu. www.brida-kud.si

SMARTPHONE ORCHESTRA
 
Smartphone Orchestro je zasnoval Michele Seffino 
jeseni 2017, zaživela pa je poleti 2018 v okviru pobude 
Blue Notte Gorizia Festival. Razlogov za ustanovitev 
orkestra takega tipa je več, vsi pa so zelo enostavni:
1) vsi imamo pametne telefone;
2) vsi pametni telefoni so danes izredno zmogljivi;  
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ZKB
MLADI

ZKB
GIOVANI SOCI

Skupino ZKB mladi, ki skrbi za dejavnosti banke, namenjene 
mladim do 35. leta, sestavljajo mladi člani Zadružne kraške 
banke. Prvič se je skupina sestala decembra 2016. Projekt 
ZKB mladi, ki ima kot glavni cilj druženje mladih pod okriljem 
banke in prirejanje dogodkov, je soorganizator Laboratorija 
bodočnosti. Na svoji stojnici bodo mladi člani ZKB predstavili 
program prireditev za leto 2019. Udeleženci Laboratorija 
bodočnosti bodo lahko sodelovali v anketi in se potegovali 
za posebno nagrado, ki jo poklanja projekt ZKB mladi.

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

Info:
ZSŠDI - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

Ulica/Via Cicerone, 8
34133 TRST-TRIESTE TS

Telefon + 39 040 635627; e-pošta: trst@zssdi.it

Prijave: www.zssdi.it

USTANOVE IN UNIVERZE: MOSP, UNIVERZA V LJUBLJANI, 
UNIVERZA V NOVI GORICI, UNIVERZA NA 
PRIMORSKEM, CMEPIUS, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
UDINE in drugi



Ivan Peterlin
predsednik ZSŠDI
 
V našem vsakdanu velja neke vrste nenapisanega 
pravila, da otroci že v svojih zelo zgodnjih letih 
razmišljajo o tem, seveda v svoji zelo bogati domišljiji, 
katerega poklica se bodo oprijeli, ko bodo »veliki«. 
Tako predvsem fantki sanjajo o tem, kako bodo 
nekega dne oblekli uniformo in postali policaji, ali da 
bodo gasilci, ali šoferji na velikih kamionih, še raje slavni 

nogometaši. Punčke sanjajo o tem, da bodo frizerke, ali šivilje v svetu 
mode, ali manekenke. 
A to so seveda le sanje, fantastični sprehodi skozi domišljijo. Z leti pa vsi ti 
otroci stopijo v svet odraslih in sanje se razblinijo. Otroci postanejo mladi 
ljudje in prej ali slej začnejo razmišljati o svoji prihodnosti. »Kaj bom, ko bom 
odrasel?« 
 kaj, ko te mlade glave trčijo ob neke zakostenele sheme, kjer je bolj malo 
prostora za osebne želje, ki večinoma ostajajo samo želje. Vsi, ki se 
ukvarjajo z mladimi ljudmi, pa naj bodo to pedagogi na šolah, ali kulturni 
delavci v društvih, ali odborniki in trenerji v športnih sredinah, dobro vedo, 
da je danes ta mladina nekoliko zbegana in ne gleda na svojo bodočnost 
s kakimi velikimi upanji. Pred temi mladimi je vse zakoličeno, že napisano 
in ostaja bolj malo manevrskega prostora, da bi vsakdo lahko prosto iskal 
svojo pot v življenje. Da je temu tako, smo prepričani tudi pri ZSŠDI in 
sklenili, da moramo mladim rodovom nekaj ponuditi tudi v tem smislu. In 
tako smo se odločili, da ustvarimo Laboratorij bodočnosti, dogodek, 
namenjen prav mladim, kjer naj vsakdo dobi tudi nekaj zase, nekaj 
uporabljivega za razmišljanje o svoji bodočnosti. Srčno upamo, da se bo 
to zgodilo. In če se bo, potem se bomo lahko potrepljali po rami in si rekli, 
da smo opravili uspešno delovno akcijo!



credito cooperativo del carso
zadružna kraška banka

Partnerji:

Pokrovitelji: Medijska partnerja:

Sodelujejo:

hic sunt futura

vse kar vidiš, se pomika naprej
#LABOD18

ZKB
MLADI

ZKB
GIOVANI SOCI


