
Društvo za aktivno preživljanje prostega časa MOST MLADIH 
 
 
V mesecu januarju 2011 smo imeli ustanovitveno skupščino novega društva v občini Vojnik, 
za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladine v povezavi z medgeneracijskimi 
odnosi, imenovanega Društvo za aktivno preživljanje prostega časa MOST MLADIH, ki je v 
zaključnem postopku pravno formalne registracije pri UE Celje. 
  
Pobudniki ustanovitve in delovanja društva smo ljudje, ki se zavedamo pomena dobro 
izkoriščenega prostega časa otrok in mladine, hkrati pa želimo skozi zanimiv program društva 
animirati, prikazati in spodbujati občane k aktivnemu sodelovanju. Pobudniki društva so starši 
in občani, med njimi so aktivno pristopili k izdelavi programa:  Andreja Jug, Simona Matko, 
Jana Jakop, Živa Žovlje, Dragica Dugi, Lidija Eler Jazbinšek in Samo Kunej. 
 
Želeli bi se zahvaliti županu g. Benediktu  Podergajsu  za razumevanje in angažiranje, da je 
občina v izredno kratkem času zagotovila ustrezne prostore ter ostale pogoje za delovanje 
društva. Most mladih bo deloval v občinski stavbi, vhod v prostore društva je z zadnje strani. 
 
Društvo bo ponujalo možnost neformalne oblike druženja mladih in jim z atraktivno vsebino 
poskušalo čim bolje zapolniti prosti čas. Tukaj naj bi mladi srečevali svoje vrstnike, se družili, 
povezovali, izobraževali. To nima terapevtskega namena; gre za način, ki je vtkan v 
medgeneracijske odnose dela z mladimi. Delujoča skupina bo mladim predstavljala 
pomembno referenčno socialno okolje, kjer bodo lahko kvalitetno preživljali svoj prosti čas. 
 
MOST MLADIH je prostovoljna organizacija in vse aktivnosti, ki jih bo društvo načrtovalo v 
svojem letnem delovnem načrtu bodo izvajali prostovoljci, tudi društva, ki želijo z lastno 
aktivnostjo doprinesti h kakovosti življenja mladih v občini Vojnik. Program društva je 
zasnovan na več področjih: 

o Program za aktivno preživljanje prostega časa otrok od 4 do 11 let; 
o Program za aktivno preživljanje prostega časa mladostnikov od 12 let naprej; 
o Športni, kulturni, izobraževalni in ostali programi z namenom spodbujanja 

preživljanje prostega časa otrok na prostem s povezovanjem z ostalimi društvi in 
njihovimi aktivnostmi. 
 

Društvo svoja vrata odpira v času šolskih počitnic, o sami izvedbi aktivnosti in izvajanju 
programa bomo občane obveščali preko internetne strani http://www.mojaobcina.si/vojnik/. 
 
 
 
  

                                                                         Simona Matko 


