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POVZETEK 
 

Namen diplomskega dela je predstaviti vrstniške odnose mladostnikov iz četrtne skupnosti 

Šiška. V teoretičnem delu predstavim obdobje mladostništva kot enega izmed bolj 

pomembnih prelomnic v življenju posameznika. Opišem prijateljstvo in odnose med vrstniki 

ter tudi nesoglasja, ki so del vsakdanjika. Ker iz zgodnjega v srednje mladostništvo oz. iz 

osnovne v srednjo šolo med mladostniki v številnih primerih upade interes za vključevanje v 

organizirane prostočasne dejavnosti, sem se osredotočila tudi na pomen prostega časa, saj je 

neorganizirani prosti čas med osnovnošolci največkrat preživet pasivno, predvsem ob 

poslušanju glasbe, gledanju filmov in televizije. Diplomsko delo v teoretičnem delu 

predstavlja tudi mladinske centre, kakšen je njihov namen glede na položaj mladih v družbi. 

V raziskovalnem delu predstavim rezultate kvalitativne raziskave, v kateri sem izvedla 

pogovor z mladostniki, ki jim je skupno obiskovanje Četrtnega mladinskega centra. Rezultati 

so pokazali, da imajo vrstniki pomembno vlogo v času mladostništva. V odnosu prijateljstva 

je zanje najbolj pomembno zaupanje, spoštovanje in možnost pogovora, saj jim je 

pomembno, da so v medsebojnih stikih čim bolj pogosto. Zavedajo se, da so nekaj 

vsakdanjega tudi spori, a jih rešujejo hitro in učinkovito. Vrstniške skupine, katerih člani so, 

niso še izrazito oblikovane, posledično je tudi odnos do vodij skupin negativen. Svoj prosti 

čas veliko preživijo ravno v Četrtnem mladinskem centru, ki jim nudi možnost ohranjanja 

stikov in spoznavanja novih prijateljev. 

KLJUČNE BESEDE: mladostništvo, prijateljstvo, vrstniški odnosi, prosti čas, mladinski center 

 

  



ABSTRACT 

 

The aim of the thesis is to present peer relationships in quarter communities Šiška. In the 

theoretical part adolescence as one of the most important transitions in the life span of an 

individual is presented. Friendship, peer relationships as well as conflicts, which are part of 

everyday life, are described. As youngsters in transition from early to middle adolescence or 

from primary to secondary school are less interested in taking part in organised leisure 

activities and as pupils who are not taking part in organised leisure activities often spend 

their leisure time in a passive way – listening to music, watching films or TV, the theoretical 

part also focuses on the importance of leisure time. Furthermore, the theoretical part of the 

thesis presents youth centres and their aim with regard to the role of youngsters in the 

society. 

The empirical part of the thesis presents the results of the qualitative research in which the 

author interviewed youngsters visiting the quarter youth centre. The results show that peers 

play an important role in the adolescence. As regards friendship, confidence, respect and the 

possibility of conversation are most important for them. It is important for them that they 

meet each other as often as possible. They are aware of the fact that conflicts, which they 

resolve quickly and effectively, are part of everyday life. Peer groups they are members of 

have not been formed completely, that is why the relation to the group leaders is negative. 

They often spend their leisure time in the quarter youth centre, which offers the possibility 

of keeping in touch with peers and meeting new friends.   

KEY WORDS: adolescence, friendship, peer relationships, leisure time, youth centre 

TITLE: Youngsters about Friendship  
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UVOD 
 

S pojmom mladinski center sem se nekajkrat srečala med študijem na fakulteti pri 

obravnavanju preventivnega dela. Globlje pa sem njegovo delovanje spoznala med 

štiritedenskim praktičnim usposabljanjem v Četrtnem mladinskem centru Šiška. Po izkušnjah 

in prebrani literaturi sodeč, menim, da se zelo veliko ukvarjajo s preventivo ravno v 

mladinskih centrih.  Čeprav so obiskovalci mladinskih centrov različno stari (od 6 pa do 19 let 

in več), sem se odločila, da se bolje seznanim z mladostniki v zgodnjem obdobju 

adolescence, ki so se začeli soočati z različnimi oblikami skrbi ter življenjskimi okoliščinami. V 

tem času so prijateljstva tisti dejavnik, ki nam predstavljajo steber, na katerega se lahko 

brezpogojno opremo in vedno računamo nanj. Po drugi strani pa je lahko ta steber tak, ki nas 

pripelje do še večjih težav in neprilagojenih oblik vedenja. Druženje z vrstniškimi skupinami v 

mladostništvu prinese tudi napetosti v družino, vendar se s časoma najde ravnovesje. To je 

tudi čas iskanja lastne identitete; pomembno je, da sprejemajo sebe take, kot so. Skupina je 

v tem času kot teren, kjer se mladostniki učijo vedenja, odnosov do soljudi, kako stopiti v stik 

z drugimi in okoljem.  

Današnji čas je obdobje računalnika in televizije. Za mlade vse preveč  pasivnega preživljanja 

prostega časa ter premalo aktivnega, namenjenega pogovorom in druženju s prijatelji, 

vrstniki, družinskimi člani. Tudi mene samo je zanimalo globlje spoznati, kako preživljajo 

prosti čas mladostniki, saj je to čas osebne rasti, ko preizkušajo sami sebe in svoje 

sposobnosti. Dojemajo ga kot čas, ki ga lahko preživijo tako, kot si to sami želijo. 

Mladinsko delo in sami mladinski centri pa se mi zdijo za socialne pedagoge mesto, kjer se 

lahko veliko posvečamo preventivi, saj je preprečevanje lažje kot popravljanje. To je tudi 

kraj, kjer se vzpostavijo drugačni odnosi med zaposlenimi in mladimi kot pa v institucijah z 

ustaljenimi pravili. Tu je možno postavljati pravila v sodelovanju z mladostniki, kar je pri delu 

lahko po eni strani težje, po drugi pa lažje, saj z medsebojnim odnosom drugače vplivamo na 

posameznika.  

Skozi teoretični in empirični del tako poskušam predstaviti pomen prijateljstva in vrstniških 

odnosov za mlade ter opisati preživljanje prostega časa v mladinskem centru kot ustanovi, 

kjer se mladi vsakodnevno srečujejo.  
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I TEORETIČNI DEL 
 

1 Mladost 
 

Vsako obdobje v življenju je poglavje zase, ki nam prinaša različne naloge, vloge, izzive, 

težave, ki so nepredvidljive in za naš nadaljnji razvoj pomembne kot uspešno razrešljive. 

Obdobje adolescence pa je za nekatere posameznike eno težjih in bolj pestrih, saj je 

medsebojni vpliv družbenih, bioloških in psiholoških dejavnikov zelo izrazit pri samem 

oblikovanju mladostnika v odraslo osebo. Mrgole (2003, v Grcić & Kobolt, 2008) meni, da so 

prehodi iz otroštva v odraslo obdobje čedalje bolj prepuščeni posameznikovim nazorom, 

lastnim prizadevanjem, predvsem pa je še vedno pomembna tudi vloga družine in ožjega 

socialnega okolja. 

Mladostništvo ali adolescenca je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom 

zgodnje odraslosti, torej med približno 12. in 24. letom (Zupančič, 2004). V tem obdobju 

posameznik postopno duševno in socialno dozoreva v odraslo osebo (Vičič, 2002). Obdobje 

mladostništva, je kot že rečeno, za vsakega posameznika pomembno obdobje življenja, saj je 

to čas, ko se oblikujemo v odraslo osebo. Za le-to osebo pričakujemo odgovorno, resno, 

zavzeto in samostojno ravnanje na več področjih, kar pa doseže skozi različne razvojne 

naloge. »Razvojne naloge mladostnikov se nanašajo tako na njihovo osebnost, motivacijo, 

miselne sposobnosti in kompetence (npr. poklicne, socialne) kot tudi na odnose s svojimi 

bližnjimi ter drugimi ljudmi in ustanovami v skupnosti, v kateri živijo« (Gril, 2006, str. 5). 

Mladostniška leta so se tradicionalno obravnavala (in jih še vedno nekateri avtorji) kot 

obdobje, ki se bistveno razlikuje od obdobja otroštva. Medosebni odnosi v tem obdobju so 

bili pogosto v veliki meri prekinjeni s tistimi osebami, ki so bile v preteklosti (otroštvu) 

pomembne, kljub temu, da naj bi "v nebo vpijoča" teza bila, da morajo biti otroku že v 

zibelko položeni temelji za prehod v odraslost (Erwin, 1998). Kot pa pravi Saksida (2008, str. 

90): »Mladina je pojem, ki ga v zgodovini ni bilo, nastal je kot produkt družbeno-

zgodovinskih okoliščin in sodobne industrijske družbe.« 
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1.1  Identiteta mladih 
 

»Identiteta je občutek oziroma doživljanje svoje lastne enakosti in identičnosti v času« 

(Erikson, 1973, str. 3). Erikson je torej mnenja, da se identiteta ves čas spreminja in ni 

statična, med tem ko Nastran Ule (2000, str. 85) meni, da je  osnovna značilnost identitete: 

»Ostati isti kljub spremembam, oziroma gre za občutek istosti sebstva in lastne kontinuitete 

v času in prostoru ter percepcijo dejstva, da tudi drugi prepoznavajo posameznikovo istost in 

kontinuiteto.« 

»Identiteta izraža nekakšno notranje ravnovesje med individualnim in družbenim v subjektu« 

(Saksida, 2008, str. 91). Vse več mladih pa ne gradi svoje identitete na trdnih odnosih, kar 

pripelje do negativnih učinkov individualizacije mladosti ter s tem do disocialnih vedenj in 

položajev mladostnikov. Po mnenju avtorice Nastran Ule (1992) pojem identitete namreč 

zajema tako duševne kot vedenjske značilnosti posameznika, ki se prilagajajo, in so 

specifične glede na določeno življenjsko obdobje in določeno socialno situacijo. To je širok 

pojem, ki ga dalje delimo tudi na posebne oblike: osebna identiteta, socialna identiteta in 

identiteta jaza. 

Spremembe, ki se dogajajo po svetu na ekonomskem, političnem in socialnem področju, 

imajo največji vpliv na mlade, ki so na začetku življenjske poti še bolj intenzivni in oblikujoči, 

saj močno vplivajo na oblikovanje lastne identitete. Dandanes se tako posledično pri 

mladostnikih lahko razvijejo neuspešne identitete. »Mladost v današnji družbi razpada na 

delna področja z mnogimi življenjskimi nalogami. Medtem ko izobraževanje prisega na 

storilnost in samonadzor, zahteva mladinska kultura hedonizem in emocije, kar lahko vodi do 

notranje protislovnosti, če se biografije zamajejo« (Grcić & Kobolt, 2008, str. 10).  

V primeru pozitivne razrešitve identitete govorimo, ko posameznik sprejema sebe takega kot 

je, ko se njegova samopodoba ustrezno razvija in goji občutek, da tudi drugi sprejemajo 

njega, hkrati pa od drugih dobiva potrditve za svoja ustrezna dejanja (Ule, 2008). Mladi so 

dandanes bolj prilagojeni družbenim razmeram, kar jih pripelje do tega, da so primorani 

razvijati nove oblike identitete. Vendar pa so težave v tem, da se niso pripravljeni soočiti z 

družbenimi razmerami na primeren in učinkovit način, temveč se tako apatija mladih le 

povečuje (Saksida, 2008). 
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1.2  Prijateljstvo in priljubljenost 
 

V obdobju adolescence  so prijateljstva zelo pomembna, saj se nam zdi, da je z njimi ob 

strani marsikateri problem lažje rešljiv, čas hitreje minljiv in bolj prijeten. Velikega pomena je 

naše počutje ob prijateljih: z njimi se počutimo sproščeno in udobno, smo taki, kot smo, z 

vsemi plusi in minusi. Mladostniki si prijatelje izbirajo med tistimi posamezniki, ki jih imajo za 

podobne v osebnostnih značilnostih, stališčih, interesih, preživljanju prostega časa … 

(Zupančič & Svetina, 2004). Prijateljstvo temelji na spoštovanju in naklonjenosti, saj je v času 

mladostništva najmočnejša čustvena komponenta. Kasneje prijateljstvo ne dosega več tako 

močne komponente kakor ravno v tem obdobju. Prijatelji se v tem času srečujejo večkrat na 

teden, skoraj nikogar ni, ki se s svojo skupino prijateljev ne bi srečeval. Srečujejo se zato, da 

se družijo in ker se v njihovi skupini dobro počutijo (Bajzek idr., 2008).  

Čeprav je res, da so mladostniki bolj naklonjeni prijateljstvom z vrstniki istega spola, starosti 

in šole, kar nekaj raziskav kaže, da imajo številni mladostniki prijatelje nasprotnega spola in iz 

drugih starostnih skupin, kar pomembno vpliva na njihove prilagoditve. Kljub pomanjkanju 

študij je bilo raziskano, da veliko otrok sodeluje in sklepa prijateljstva tako s starejšimi kot z 

mlajšimi posamezniki, ravno tako s tistimi, ki ne obiskujejo iste šole in da precejšnje število 

mladostnikov oblikuje mešane skupine prijateljev (Bowker & Spencer, 2010).  

Med mladostniki in mladostnicami je pri prijateljih cenjen predvsem občutek, da so prijatelji 

vredni zaupanja, da jih poslušajo, so pripravljeni na pogovor ter lahko z njimi delijo čustva, 

interese, nasvete (Youniss & Smolar, v Zupančič & Svetina, 2004). Vendar pa avtor Erwin 

(1998) meni, da dajo v puberteti tako, fantje kot dekleta, večji poudarek glede pomembnosti 

istospolnega prijateljstva, kot svojim odnosom s prijatelji nasprotnega spola.  Morda izhaja 

to iz dejstva, da so bili ti odnosi daljši in zasedajo veliko večji in raznolikejši del 

posameznikovega družbenega življenja. Bowker in Spencer (2010) v svoji raziskavi poudarita, 

da so koristi spolno mešanih prijateljstev lahko večje pri nekaterih mladostnikih kot pri 

drugih. Ugotovljeno je bilo, da so prijateljstva s starejšimi ali mlajšimi kolegi lahko še posebej 

koristna za mladostnike, ki imajo z vrstniki iste starosti in socialnega statusa slabše odnose, 

ali ki so v slabšem čustvenem in socialnem stanju in zato vzgojiteljem predlagamo to 

upoštevati pri delu v takih primerih.  
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Visokokakovostna prijateljstva imajo neposreden učinek na socialni razvoj otrok. Največ 

teorij socialnega vplivanja vsebuje hipoteze, da na otroke močneje vplivajo značilnosti tistih 

prijateljstev, ki so bolj trdna. Prijateljstvo z veliko negativnimi lastnostmi (pogosto konfliktna, 

dominantna, tekmovalna) pa poveča neprijetno in moteče vedenje, saj se otroci zaradi njih 

vznemirjajo (Berndt, 2002). Za mladostnike velja, da je najboljši prijatelj obravnavan kot 

stalni spremljevalec in relativno nenadomestljiv zaupnik. Erwin (1998) meni, da je intimnost 

bolj stvar stopnje, ne pa absolutne razlike med spoloma, saj se zdi, da so dimenzije čustvene 

podpore in pomoči, sprejem in pristnost, enako stresne za posameznike obeh spolov. V 

primerjavi z mladostniki se mladostnice bolj ukvarjajo z oblikovanjem  čustvenih, intimnih 

odnosov s samo eno ali le nekaj najboljših prijateljev (prijateljic). 

V času odraščanja je čedalje bolj pomembna tudi priljubljenost med vrstniki. Kar najbolj 

vpliva na samo stopnjo priljubljenosti, so predvsem posameznikove osebnostne lastnosti, 

zunanjost ter etični in socialni dejavniki (Mikuš Kos, 1999). Tisti, ki sodijo v skupino manj 

priljubljenih, se srečujejo s številnimi težavami: »Težave pri navezovanju stikov z vrstniki 

imajo predvsem tisti mladostniki, ki si v otroštvu niso oblikovali dovolj močne in stabilne 

samopodobe, občutka varnosti, in introvertirane osebe, ki so bolj zaprte vase; tihi, plašni – 

torej je navezovanje odvisno tudi od karakterja« (Jeromen & Fidler, v Buh, 2013). Musek 

(1999, str. 105) pa ob tem poudarja: »Pri vzpostavljanju lastne identitete je važno, da se o 

sebi in svojih vlogah ne odločamo na podlagi tega, kar od nas hočejo drugi, niti na podlagi 

tega, kako reagiramo sami na njihova hotenja. Važno je, da izberemo lastno identiteto na 

osnovi lastnih želja, sposobnosti, talentov in drugih značilnosti.«  

Avtor Erwin (1998) razlikuje dva pojma, in sicer priljubljenost in prijateljstvo. Pravi, da je 

mladostnik lahko priljubljen med številnimi posamezniki, vendar ga med njimi nihče nima za 

najboljšega prijatelja. V nasprotnem primeru pa ima lahko posameznik kar nekaj 

prijateljstev, ki so razmeroma stabilna v adolescenci, odražajo stabilne interese mladostnika, 

boljše kognitivne sposobnosti in sposobnosti za konstruktivno reševanje morebitnih sporov, 

ki nastanejo, vendar jih ne označujejo za priljubljene v skupini.  

Menim, da so v našem življenju odnosi z drugimi zelo pomembni, saj velikokrat kvaliteto 

življenja ocenjujemo ravno po tem, kako se razumemo z ljudmi okoli sebe, ki nam veliko 

pomenijo. V času mladostništva se spletejo trdne vezi z ljudmi, ki so nam blizu in nam veliko 
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pomenijo ter ob pomembnih trenutkih stojijo ob strani. V večini primerov je ravno prijatelj 

tisti, na katerega se obrnemo. Če se v času mladostništva to trdno prijateljstvo razdre in 

razpade, posameznik le-to smatra kot veliko izgubo, ki jo je težko nadomestiti in zapolniti 

praznino.  

 

1.3  Vrstniki in nesoglasja med njimi 
 

»Družba vrstnikov  je vir naklonjenosti, sočutja, razumevanja in moralne usmeritve – kraj za 

eksperimentiranje ter okolje za doseganje samostojnosti in neodvisnosti od staršev« 

(Martinšek, 2012, str. 361). Pojem "vrstniške skupine" naj bi bil jasno razumljen že po samih 

besedah, ki ga sestavljata, ampak se izraz uporablja pravzaprav za označevanje povezav med 

dvema ali več otroki, ki niso člani iste družine, vendar so podobne starosti in imajo 

(potencialno) podoben status (Howe, 2010). 

Skupine so po navadi neformalne, saj nastajajo spontano, po principu privlačnosti, ki 

spodbuja komunikacijo in medsebojne odnose. Mladostnik se srečuje s skupino prijateljev, v 

kateri so zadovoljene njegove potrebe po prijateljstvu in dobrem počutju z med seboj 

enakimi (Bajzek idr., 2008). Vrstniške vezi postanejo trdnejše, ko z določenimi posamezniki 

preživimo podobne izkušnje in kot pravi Velikonja (2000, v Grcič & Kobolt, 2008, str. 21): 

»Ohranjanje socialne mreže in druženje z vrstniki s podobnimi življenjskimi izkušnjami je 

temeljna socialna razsežnost življenjskega obdobja adolescence.« 

V mladostništvu se število pravih prijateljev zmanjša, saj se bolje počutijo v skupinah, ki 

štejejo manj članov. Večji poudarek dajejo psihološkim značilnostim prijateljstva, med seboj 

si delijo intimne stvari, vrednote in ideale. Za fante je bolj pomembno, da se družijo pri 

različnih aktivnostih, kot so športne dejavnosti, med tem ko so dekleta raje v manjših 

skupinah, saj je pomembno, da si delijo zaupanje, ker so odnosi bolj intimni (Bajzek idr., 

2008). Ker je to obdobje, ko se mladi začnejo upirati avtoriteti ter čedalje bolj težijo k 

neodvisnosti z odmikanjem od družine, se veliko posameznikov v tem času znajde v skupini 

problematičnih mladostnikov. To je lahko odraz notranje stiske, upora avtoriteti zaradi vtisa 

na prijatelje, porušenih odnosov znotraj družine ipd. S svojim vedenjem prikrivajo sebi in 

drugim šibke točke, ki jih pri sebi ne morejo sprejemati in zaradi katerih so ranljivi. Pri 
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nekaterih je opažena nesposobnost vživljanja v čustva drugih, pomanjkanje občutka krivde 

ter nesposobnost za učenje iz lastnih izkušenj. Kadar imajo mladostniki v ostalih članih 

skupine potrditev in občutek moči, takrat njihova moč in energija prevladata. Kadar pa 

posameznik nima občutka zavetja skupine, je bolj vodljiv in pripravljen na pogovor in 

sodelovanje (Saksida, 2008).  

Med vrstniki se razvijejo skupni sistemi stališč, prepričanje, ki si jih člani skupine med seboj 

delijo. Samo druženje v prostem času vpliva tudi na razvoj socialnih kompetenc. 

»Mladostništvo je namreč življenjsko obdobje, v katerem ljudje aktivno raziskujejo družbene 

vloge in odnose med njimi, kakršne predpostavlja obstoječ družbeni sistem« (Gril, 2006, str. 

3). 

Howe (2010) meni, da so prijateljske skupine, ki vključujejo fante, po navadi večje od 

prijateljskih skupin, ki vključujejo dekleta. Za prijateljstva med dekleti je bolj značilno, da je 

odnos dvostranski in dvodelen. Prijateljske skupine, ki vključujejo fante in dekleta v 

raziskavah niso omenjene, iz preprostega razloga, saj so take skupine v šolskih letih izredno 

redke. 

Vsaka družbena skupina ima svoje naloge, vloge, strukturo in pravila, kulturo in disciplino. Ko 

postanemo pripadniki določene skupine, imamo dodeljeno vlogo, vendar o odnosih v njej ne 

moremo govoriti kar na splošno, saj je to kompleksen pojem, ki ga preučujejo številne 

študije. O dobrih odnosih govori Mrgole (2003), ki za zadovoljstvo članov v neki skupini raje 

uporablja pojme »kohezivnost, povezanost in miroljubno sodelovanje med člani«. Menim, da 

ima vrstniška skupina velik vpliv na vedenje otrok in mladostnikov. Ta je večji, če se počuti 

posameznik del te skupine in povezanega z njenimi člani. Za njihovo druženje je značilna 

neka specifičnost, ki se po njej razlikujejo od drugih skupin. 

Konflikti oziroma spori so del našega vsakdanjega življenja. Pojavljajo se tako v družini kot  v 

šoli in izven nje ter med vrstniki. Do konfliktov najpogosteje pride zaradi naših različnih 

mnenj, pogledov, stališč, interesov, identitet, želja ... Seveda je to nekaj sprejemljivega, saj 

smo si med seboj različni. Ljudje pa težimo k temu, da v odnosih z drugimi vzpostavimo 

ravnotežje, ki je vse prej kot konfliktno. O usklajevanju odnosov, tako prijateljskih kot 

neprijateljskih govori naslednji citat: »To pomeni, da vsak posameznik goji določena 
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pričakovanja o odnosu drugih oseb do sebe, pri tem pa upošteva tudi odnose druge osebe 

do ostalih oseb, ki lahko nastopajo v strukturi odnosa« (Nastran Ule, 1992, str. 76). 

Konflikti so priložnost za učenje, saj se preko njih lahko veliko naučimo predvsem v 

zgodnejših obdobjih svojega življenja. Za otrokov razvoj so pomembne tako jasne omejitve in 

zadolžitve kot določena mera frustracij; ob tem pa je potreben občutek čustvene sprejetosti 

in varnosti. Po mnenju avtorice Ančić (2002), je konflikt primarno dejstvo in nastopi vsakič, 

ko si nasproti stopita dve želji. Ne smemo ga sicer takoj ovrednotiti s pozitivnim ali 

negativnim prizvokom, čeprav se v večini zdi konflikt prej grožnja kot pa izziv in izkušnja. Od 

nas je odvisno, kaj bomo z njim naredili, šele takrat bo namreč konflikt predse dobil enega 

od pridevnikov.  

Ne glede na to, da imajo konflikti včasih negativne vplive, brez konfliktov v družbeni skupini 

ne pride do kvalitetnejših družbenih odnosov. Nekatere konflikte uspešno razrešimo, drugih 

ne. Uspešno razrešeni konflikti so pozitivni za posameznika kot tudi za odnos, v katerem je 

konflikt nastal in bil rešen. Konstruktivno rešeni konflikti nam pomagajo pri ozaveščanju 

problemov v odnosu, spodbujajo spremembe, ko pride čas, da zamenjamo stare navade, 

vnašajo novo dinamiko, interese, znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih, bolje spoznamo 

samega sebe (kaj nas jezi, česa nas je strah … ). Konstruktivno rešeni konflikti utrjujejo tudi 

odnos, saj ga obogati prepričanje o trdnosti odnosa, ki lahko kljubuje problemom (Lamovec, 

1993).   

S konflikti se v življenju srečujemo vsakodnevno ter zanje ne moremo reči, da so dobri niti da 

so slabi. Od posameznika je odvisno, kako se bo spoprijel z njimi; nekatere bo že najmanjša 

zadeva spravila na tla, drugi se bodo samozavestno lotili njihovega reševanja, posledična bo 

tudi presoja ali je bil konflikt pozitivne ali negativne narave. Sam pogled na nesoglasja in 

reševanje le-teh je odvisen od okolja, v katerem posameznik živi, in varovalnih dejavnikov, ki 

so mu ponujeni in dosegljivi.  
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2  Pomen prostega časa za mlade 
 

»Prosti čas omogoča oblikovanje osebnosti in značaja, pozitivno vpliva na zdravje, telesni in 

psihični razvoj, na samo ustvarjalnost, osebnost in bogatenje vsebin življenja« (Kristančič, 

2007, str. 41). Vendar se dandanes zaradi vse večjega hitenja zdi, kot da nam zmanjkuje časa 

za prosti čas, da se njegovega pomena niti ne zavedamo, kar prenašamo tudi na mlajše 

generacije.  

Prosti čas je za mlade pomemben, saj je to tisti čas, ko se najbolj posvetijo samim sebi. 

»Prosti čas je pomemben za vsakega posameznika, kajti to je čas za razbremenitev 

intelektualnih in fizičnih naporov v šoli ali pri delu in drugih vsakodnevnih obveznostih« (Gril, 

2006, str. 1). V veliki meri je prosti čas vezan na odnose z drugimi vrstniki oziroma prijatelji, 

je čas, ki ga delijo in preživijo s »pomembnimi« drugimi. V tem obdobju se mladostniki 

pogosto sprašujejo, kdo so, kar pa najlažje odkrivajo v odnosu z drugimi, sovrstniki in 

prijatelji. V prostem času prihaja do globokih interakcij, vzpostavitve komunikacije in 

doživetij, ki so za njih nova (Bajzek idr., 2008). 

Vse bolj je pomembno delo, a hkrati na vsakem koraku slišimo o pomembnosti prostega 

časa. S čim naj se torej ukvarjamo v prostem času? Odgovor na to vprašanje mi je pojasnila 

že omenjena avtorica Kristančič (2007, str. 17): »Prosti čas današnje dobe je svoboda, s 

katero posamezniki razpolagajo po svojih željah in svoji volji. Prosti čas je svojevrstna 

potreba v življenju človeka; delo je potreba, da zagotovi obstoj; prosti čas pa, da ta obstoj 

doživi.«  

Ravno v prostem času se mladostnik pogosto srečuje z ljudmi, s katerimi se primerja, mu 

pomagajo pri doseganju razvojnih nalog, s tem pa so mu dosegljivi tudi odgovori na 

vprašanja. Prva razvojna naloga se nanaša na oblikovanje identitete, ki je povezana z 

doseganjem samostojnosti in prepoznavanjem različnosti od drugih. Druga razvojna naloga 

pa se nanaša na sprejemanje svoje družbene vloge, ki je povezana s pridobivanjem socialnih 

kompetenc. Obe razvojni nalogi mladostniki uspešno razrešujejo preko socialnih interakcij z 

vrstniki, v krogu družine in ustanov, kjer se srečujejo s posamezniki. Medosebni odnosi z 

različnimi ljudmi so pomembni, saj imajo velik vpliv na osebnostni razvoj in socialni kontekst 

(Gril, 2006). 
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Obstaja več različnih teoretičnih pristopov, ki govorijo o posameznikovem razvoju, 

delovanju, njegovem socialnem stanju in življenjskem okolju, ki nanj vpliva. Osredotočila sem 

se na avtorja  Bronfenbrennerja (1979), ki pojasnjuje ekološko sistemsko teorijo z dejstvom, 

da posameznik ne živi v vakuumu, temveč moramo upoštevati celoten ekološki sistem, v 

katerem se razvija. Avtor pravi, da človekov ekosistem predstavljajo socialne strukture, ki 

vplivajo na posameznika ter druga drugo obdajajo in si sledijo od notranjega proti 

zunanjemu v naslednjem vrstnem redu (slika 1): mikrosistem (družina, vrstniška skupina, šola 

… ), mezosistem (interakcije med mikrosistemi, v katere je posameznik vključen), ekosistem 

(»To so socialna okolja, v katerih posameznik ni neposredno vključen kot aktivni udeleženec, 

vendar pa preskrbijo kontekste, ki vplivajo na mezosistem in mikrosistem« (Gril, 2006, str. 8); 

delovno okolje staršev, razširjena družina) in makrosistem (učinek skupnosti, skupne 

vrednote, norme … ). Vsak sistem pa vpliva na posameznikov razvoj in je pomemben člen v 

njegovem oblikovanju samega sebe (Gril, 2006).  

Slika 1 Bronfenbrennerjeva teorija ekološkega sistema 
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Mikrosistemi so povezani v mezosistem in tvorijo socialne mreže, v katerih imajo pomembno 

vlogo posamezniki. Okolje ima še bolj pozitivno vlogo v primeru, ko starejši mladostniki in 

odrasli vplivajo na mladostnika, saj se tako razvijajo vrednote in norme skupnosti. V 

raznolikih okoljih si posameznik pridobi izkušnje, srečuje se z izzivi, težavami, problemi, ki jih 

je primoran razrešiti, saj to pomembno vpliva na oblikovanje identitete. V primeru, ko 

posameznik v okolju ne dobi pozitivnih izzivov, postane kaj kmalu odvisen od vrstniške 

kulture, kar posledično predstavlja več možnosti za deviantno vedenje (prav tam). Sprva je 

najbolj pomembna družina, kasneje tudi šola, vrstniške skupine in vse do različnih 

prostočasnih dejavnosti. Tako se število pomembnih okolji povečuje s starostjo otroka, hkrati 

pa je ob uspešnem sodelovanju in komuniciranju vloga okolji še večja in kakovostnejša.  

V času mladostništva so posameznikova  vprašanja povezana s tem, kdo pravzaprav so, kako 

se razlikujejo od drugih, katerim skupinam pripadajo. Če se za dejavnosti odločijo 

mladostniki s primerno pomočjo staršev, lahko ravno tam dobijo odgovore na svoja 

vprašanja. Hkrati imajo med prostočasnimi dejavnostmi veliko možnosti za druženje z 

vrstniki, kar jih izpopolnjuje in oblikuje za življenje. 

 

2.1  Preventivni vpliv prostega časa 

 

Mlade je potrebno poučevati, učiti in izobraževati tudi o življenju, kar je lahko dosegljivo z 

organiziranimi prostočasnimi dejavnostmi. Prosti čas vseeno mora biti od staršev 

strukturiran in spodbujen staršev v pravi meri, v nasprotnem primeru (preveč strukturiran 

čas, prevelik nadzor staršev, pomanjkanje samoiniciativnosti), pripelje do težavnih 

mladostnikov. Potrebno je pravo ravnovesje med strukturiranim in samooblikovanim 

prostim časom, vendar pa je le-to odvisno od vsakega posameznika (Gril, 2006).  

Preprečevanje negativnih oblik vedenja je mogoče preseči s konstruktivno preživetim 

prostim časom: »Preventivni, preprečevalni vidik preživljanja prostega časa je usmerjen 

predvsem na tiste dejavnosti, ki ščitijo posameznika in skupine od tistih vplivov, ki niso v 

skladu z osnovnim pojmovanjem vedenja in komunikacije« (Kristančič, 2007, str. 63). 
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Zaradi negativnih odnosov, napačnih odločitev se mladostniki velikokrat znajdejo na robu, 

brez družbenega položaja in vloge. Številne življenjske spretnosti pa je mogoče pridobiti v 

prostem času oziroma v tako imenovanih neformalnih oblikah učenja. Možnost ponovne 

vključitve mladih v vrstniške skupine, razvijanje delovnih in učnih navad ter iskanje izgubljene 

učne/življenjske motivacije je mogoče pridobiti ravno v interakciji z drugimi, največkrat 

prijatelji. Tu se ponovno srečamo z Bronfenbrennerjevo teorijo in primanjkljaji iz primarnega 

socialnega okolja, ki jih je moč dopolniti preko neformalnega izobraževanja. Pri tem so 

pomembni dobro usposobljeni in empatični mentorji, saj je podajanje znanja na primeren 

način ena od pomembnih točk neformalnega izobraževanja (Grcić & Kobolt, 2008). 

Pridobivanje znanja in spretnosti, ki so potrebni za uspešno in aktivno vključevanje v družbo, 

so ključnega pomena pri razvoju posameznikovih kompetenc. Prosti čas pa poleg številnih 

možnosti aktivnega preživljanja časa prinese tudi veliko tveganj, kot so dolgočasje in 

pasivnost (predvsem, ko se mladostnik »zabava« ob gledanju televizije in sedenju za 

računalnikom), saj ravno to lahko povezujemo s pitjem alkoholnih pijač, preizkušanjem drog, 

spolnim vedenjem, na kratko - povezuje se s problematičnimi vedenji. Dejstvo namreč je, da 

se največ negativnih, odklonskih vedenj opazi  ravno v prostem času.  »Manjši je kraj, manj je 

možnosti, da bi bilo neskončno dovolj mladih, s katerimi bi lahko iz preteklih izkušenj 

vzpostavljali boljše odnose« (Mrgole, 2003, str. 79).  

Lešnik (1982) govori o prostem času z vidika socialnih potreb. Le-te nam omogočajo 

ustvarjalne dejavnosti, oblikovanje ter uveljavljanje osebnosti, vključevanje v skupine in 

drugo. Hkrati ima prosti čas tudi vzgojno-izobraževalni pomen, saj vpliva na oblikovanje 

osebnosti in značaja, vpliva na telesni in psihični razvoj, na samo kakovost življenja 

(Kristančič, 2007). Po mnenju avtorice Gril (2006) prostočasne dejavnosti nudijo možnost za 

razvoj samostojnosti, preizkušanje socialnih vlog, vrednotenje dosežkov in razvoj identitete. 

Ena od pomembnih stvari, ki jo pridobivamo v prostem času, je tudi neformalno 

izobraževanje. Za mladostnike ima velik pomen lastna izbira in odgovornost za izbiro 

prostočasnih dejavnosti, saj s tem pridobijo veliko mero občutka za odločanje o dejavnostih, 

ki so v skladu z njihovimi sposobnostmi. Nekaj vsakdanjega je, da se pri tem srečujejo tudi s 

težavami (organizacija časa, prevoza, sklepanje kompromisov ipd.), ki pa se jih sčasoma 

naučijo reševati.  
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3 Mladinski centri 
 

Mladinski center je namenjen za aktivno preživljanje prostega časa in razvoj kreativnosti 

mladih, nudeno jim je svetovanje pri reševanju problemov, s katerimi se najpogosteje 

srečujejo (osebnostne stiske, droge, izobraževanje, zaposlovanje … ), dana je možnost 

pridobivanja informacij in nasvetov ter sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s 

sorodno dejavnostjo. Dejavnosti in aktivnosti so raznovrstne, nekatere se izvajajo 

kontinuirano, druge pa le v obdobjih, saj se tako popestri program z novimi dejavnostmi 

(Saksida, 2008). 

»Cilje delovanja mladinskih centrov so mladi sodelavci opredelili, glede na to, kaj 

uresničujejo z dejavnostmi, za čim stremijo v svojih programih in kakšen je splošen namen 

oz. smoter delovanja njihovega mladinskega centra« (Gril, 2007, str. 87). 

Po avtorici Sočo (2009) so ključni cilji mladinskih centrov naslednji: 

- aktivno preživljanje in poraba prostega časa, 

- spodbujanje mladih k neformalnemu izobraževanju, 

- spodbujanje mladih k prostovoljnemu delu in sodelovanju z različnimi organizacijami, 

- omogočen dostop do informacij, ki jih mladi v tem času potrebujejo, 

- pogovarjati se z mladimi o problemih, ki so zanje pomembni, 

- možnost mladih sodelovanja pri izvajanju aktivnosti, programov in projektov, na 

lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. 

Ker se mladi v mladinskih centri srečujejo ravno v prostem času, je vpliv dejavnosti, ki se 

izvajajo takrat, toliko večji. Najpomembnejše pri  prostočasnih dejavnostih je ravno to, da si 

jih vsak izbere po svoji lastni iniciativi, kar ga še bolj spodbuja k izpopolnjevanju lastnih 

spretnosti, znanja in izražanju idej. Ker sem bila v Četrtnem mladinskem centru na 

praktičnem usposabljanju več kot štiri tedne, sem to opazila tudi sama. Mladostniki 

sodelujejo pri tistih dejavnostih, ki so zanje privlačne in poučne. V tem času je nadzor 

odraslih večinoma izvzet, razen v primeru organiziranih dejavnosti, zato ima velik pomen 

njihovo početje v prostem času ter pridobljene izkušnje. »Iniciativnost  mladostnikov je 

ključna za razvoj ustvarjalnosti, spretnosti vodenja, altruizma in javnega delovanja« (Gril, 

2006, str. 2). 
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3.1   Značilnosti mladinskih delavcev 
 

Karakteristične sposobnosti in znanja ter lastnosti mladinskih delavcev, ki prispevajo h 

kakovosti dela z mladimi, se nanašajo na poznavanje teoretičnih spoznanj o mladih 

(psihologija, sociologija, poznavanje skupinske dinamike … ), jasno izdelani načrti, strategije, 

vizije mladinskega dela, poznavanje metod neformalnega dela z mladimi, praktične izkušnje 

dobrih predhodnih programov, organizacijske izkušnje in ohranjanje skupinske povezanosti 

pri delu z mladimi, prepoznavanje potreb v lokalnem okolju mladih, različna znanja o  

dejavnosti mladinskega dela in drugo (Mrgole, 2003). 

Delavce v mladinskih centrih, o katerih piše Gril (2007), so mladi ocenili glede na delo, ki ga 

opravljajo, prav tako pa z zornega kota osebnosti in družbenih kategorij. V prvi kategoriji so 

delavci omenjeni kot kreativne in dobro usposobljene osebe, ki mladostnike spodbujajo pri 

izpolnjevanju znanj in spretnosti, fleksibilne ter odprte za širok krog mladih, dostopne ne 

glede na socialne in ekonomske razmere. Ta faktor avtorica Gril poimenuje »zanesnjaki«.  

V drugo kategorijo so združeni delavci, ki so opisani kot: »vodje dejavnosti so fantje, ki jim je 

namenjeno tudi največ dela; v organizacijo so vključeni mladi, ki so kritični in izbirčni ter tisti 

z družbenega roba ali tisti, ki ne vedo, kaj bi počeli v prostem času« (Gril, 2007, str. 91). 

Zaradi teh lastnost mladih jih avtorica poimenuje »pripadniki subkultur«. V tretji kategoriji 

pa se predpostavke nanašajo predvsem na značilnosti vodenja mladinskih centrov. 

Poudarjena je formalna izobraženost, delitev dela po spolu, obseg in zahtevnost dela. Gre za 

poskus opredelitve strokovnih klasifikacij, zato je ta faktor poimenovan kot 

»institucionalisti«. 

 

3.2   Medosebni odnosi v mladinskih centrih 
 

Po izkušnjah se v mladinskih centrih aktivno srečujejo z mladimi, ki živijo v bližini enega od 

centrov, starostna skupina uporabnikov pa se giblje med 6 in 19 let. V center zahajajo mladi, 

ki nimajo kakih posebnih težav, vendar zahajajo le po informacije in neformalno druženje. Na 

drugi strani pa se srečujejo z mladostniki s specifičnimi težavami, mladi, ki neupravičeno 

izostajajo od pouka, ki izstopijo iz šolskega sistema, predstavniki druge generacije 
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priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, mladi, ki prihajajo iz neugodnih družinskih 

situacij (kot so ločeni starši, alkoholizem, težje socialne razmere, neustrezen lik staršev, 

družin, ki odpoveduje v svoji vzgojni vlogi … ). Pogosto imajo pomanjkljive funkcionalno 

socialne spretnosti, ki so potrebne za uspešno komunikacijo v manjših in večjih skupnostih 

(Saksida, 2008).  

Ker se mladostniki, ki nimajo ustrezne izobrazbe, pogosto znajdejo v marginaliziranih 

skupinah mladih, je druženje v mladinskih centrih zanje toliko bolj pomembno, saj drugače 

ostanejo v vmesnem socialnem prostoru, brez družbenega položaja in vloge. Pogosto 

doživijo občutke emocionalne osamljenosti, ki so je deležni zaradi praznine, strahu, 

zavrženosti, tesnobe in občutka nepravičnosti. Neformalno učenje, ki ga lahko pridobijo tudi 

v mladinskih centrih, pa je bolj prilagodljivo in fleksibilno, hkrati pa imajo velik pomen 

intenzivni odnosi, ki se v tem času razvijajo (Grcić & Kobolt, 2008). Neformalno izobraževanje 

kot eno izmed pomembnih pozitivnih pridobitev v prostem času omenja tudi avtorica Gril 

(2006).  

Med funkcije prostega časa spada vrstniška socializacija, saj se med strukturiranim in  

nestrukturiranim časom mladostniki veliko družijo z  vrstniki. »Tako imajo obilo možnosti za 

socialno učenje in razvijanje medosebnih spretnosti, potrebnih za vzpostavljanje 

medosebnih odnosov z vrstniki ter ohranjanje prijateljstev in partnerskih vezi« (Gril, 2006, 

str. 3). Prostore mladinskega centra obiskujejo različni posamezniki, nekaj pa je takih s 

specifičnimi težavami, kot so osipniki, mladi, ki izostajajo od pouka, mladi iz socialno ranljivih 

družin, občasni uporabniki prepovedanih drog, priseljenci … Za delo z njimi pa je potreben 

strokovno usposobljen kader (Saksida, 2008).   

Mladi so v knjigi raziskave avtorice Gril (2007) ocenjevali tudi odnose med samimi seboj, 

člani in vodstvenimi strukturami. V prvi faktor so združili predpostavke, ki označujejo 

medosebne odnose v mladinskem centru s strani zaupanja, razumevanja, osebne 

povezanosti in vzajemne pomoči med sodelavci. Skupna jim je medsebojna soodvisnost in 

komunikacija ter povezanost, tako med člani kot vodji. V drugi faktor so združili lastnosti s 

strani usklajenega timskega dela, kjer je poudarjena medsebojna pomoč članov, ne pa 

tekmovalnost. Sem spada tudi odgovorno ravnanje za izbiro, vključevanje in finančno 

realizacijo programa. Pod tretji faktor spadajo postavke vodenja programa, ki poudarjajo 
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vertikalno strukturo odnosov s hierarhično ureditvijo vodenja, izvajanja in nadzorovanja 

dejavnosti. Raziskava je zaključena s četrtim faktorjem medosebnih odnosov, kamor spadajo 

delitve dela po spolu. Večino predlogov za dejavnosti dajejo fantje, ki imajo tudi več 

možnosti za raznoliko delo, dekleta so več ali manj pasivna. Nezanesljivosti med člani ne 

prenašajo, zato pri določenih dejavnostih ne morejo več sodelovati. Na splošno jim je skupna 

notranja diferenciacija dela med člani, ki se odraža glede na spol, izkušnje in kvaliteto dela. 

 

3.3   Vključevanje lokalne skupnosti  
 

Mladinski centri so ustanovljeni zaradi potrebe po prostoru, kjer bi lahko mladi preživljali 

svoj prosti čas, hkrati pa imeli možnost pridobivanja različnih informacij in nasvetov. Na eni 

strani so načrtovane aktivnosti, ki jih vodijo posebej za to usposobljeni mentorji, na drugi 

strani pa je to prostor za neformalno druženje. Veliko poteka sodelovanja z drugimi 

institucijami in organizacijami (šola, različna društva … ), pa tudi izven samih prostorov 

centra (kot je sodelovanje pri prireditvah na prostem ipd.) (Saksida, 2008).  

Prijatelji so v mladostništvu zelo pomembna socialna sredina, saj se večino časa z njimi 

družijo in zabavajo. Rezultati raziskave kažejo, da je manjši delež prostega časa mladostnikov 

strukturiran, kar se s starostjo še povečuje (Gril, 2006). Veliko je govora tudi o pomanjkanju 

ustreznih mladinskih prostorov v mestu, saj se jih veliko zbira v lokalih, na dvoriščih, igriščih, 

namesto tega pa bi lahko izkoristili četrtne mladinske centre, ki so gotovo primernejši kraji za 

zbiranje. 

Mrgole (2003) v konkretnih poročilih omenja vključevanje lokalne skupnosti, saj je potrebno, 

da si pred začetkom mladinskega dela, kot vizija mladinske politike in načrtovanja dela z 

mladimi, odgovorimo na nekaj temeljnih problemskih sklopov: 

- »demografska analiza mladih v polju delovanja mladinskega središča; 

- analiza obstoječih specifičnih mladinskih scen v določenem lokalnem okolju; 

- opis generacijskih in stilnih skupin mladih; 

- specifične potrebe mladih in povezave z razvojnimi možnostmi ali projekcijami lokalnega 

okolja; 
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- identificirane generacijske skupine mladih; 

- neformalna zbirališča mladih z analizo njihovih funkcij; 

- druge iniciative, ki na lokalnem prostoru vključujejo mlade (društva s podmladki, obstoječe 

mladinske organizacije, stopnja pripravljenosti za sodelovanje); 

- potenciali identificiranih mladih v lokalnem okolju (obstoječe neformalne interese skupine), 

- identificirani mladi, ki kažejo povečan interes za spremembo kulturnega dogajanja mladih, 

so iniciativni in pripravljeni sooblikovati lokalno mladinsko dogajanje; 

- projekcija povezav zunaj lokalnega okolja (morebitne vzpostavljene povezave in pretekle 

izkušnje projektnega sodelovanja)« (str. 148). 

Poleg vključevanja lokalne skupnosti je pomembno tudi, vključevanje staršev v okolja, v 

katerih so vsakodnevno njihovi otroci, saj s tem krepijo občutek pripadnosti in več časa 

preživijo s svojimi otroki. »Skupnost z močnimi, pogostimi pozitivnimi interakcijami med 

podsistemi tudi med mladimi promovirajo občutek pripadnosti, socialne koherentnosti in 

kolektivne učinkovitosti« (Gril, 2006, str. 10). 

»Zaradi vse večje individualizacije življenjskih stilov in vedno večjih zahtev sodobnega 

življenja naraščajo nove priložnosti za različne storitve v skupnostih, ki pomagajo družinam in 

otrokom« (Ule & Kuhar, 2003, str. 127). Nekaj od teh imamo tudi v Sloveniji, vsaj v mestih, ki 

so večja. »Gre za vrtce in centre za varstvo otrok, zdravstvene servise, šole, krajevne 

knjižnice, ustvarjalne delavnice za otroke, servise za pomoč starejšim ljudem na domu … « 

(prav tam). 

Osnovne vrednote, ideologije določene kulture, se povezujejo v višje ravni skupnosti 

sistemov, v tako imenovani makrosistem. Splošni sistemski učinki, ki se tvorijo znotraj 

makrosistema, imajo večji vpliv kot vsota učinkov posameznih delov socialnega sistema. Te 

značilnosti so v različnih skupnostih različne, saj so vrednote v nacionalnih, ponekod tudi 

lokalnih okoljih enostavno druge, lahko podobne in s podobnim učinkom, pa vendarle ne 

enake (Gril, 2006). Moje mnenje je, da ima ob vsem tem velik pomen socialna povezanost, 

povezanost tudi na nivoju lokalne skupnosti. Občutek, da bodo člani skupine, kateri pripadaš, 

poskrbeli zate, da lahko računaš nanje in bodo poskrbeli za dobro celotne skupnosti, je 

neprecenljiv. Tvori se močan občutek pripadnosti, katerega del želi biti vsak posameznik. To 

avtorica Gril imenuje kolektivna učinkovitost.   
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II EMPIRIČNI DEL 
 

Tisto, kar najbolj zadovoljuje otroke in mladostnike, so ravno odnosi z drugimi ljudmi, 

največkrat prijatelji ter družinskimi člani. Med odraščanjem se pomen materialnih dobrin 

postopoma zmanjšuje, pomembnejša postaja mladostnikova osredotočenost na 

samopodobo ter odnosi s »pomembnimi drugimi«. Mladostniki, ki imajo tudi izven učilnice 

veliko prijateljev, imajo boljše odnose v družini, in tako več pozitivnih izkušenj z družinskimi 

razmerji. Včasih so prijatelji lahko tudi nadomestilo za neustrezne družine. Na primer 

mladostniki, ki imajo nizko stopnjo družinske povezanosti, vendar imajo tesne in podporne 

prijatelje, imajo stopnjo samopodobe in družbenih kompetenc enako svojim vrstnikom, ki 

prihajajo iz kohezijskih družin (Peer Influence – Family Relationships And Peer Infulence, 

b.d.). 

»Prijateljstva niso zasnovana samo za zabavo, ampak imajo te vezi posebne principe, ki 

temeljijo na: 

- spoštovanju 

- zaupanju in 

- zainteresiranosti in skrbi za vse, kar se nekomu drugemu dogaja« (Kapor-Stanulović, 

1991, v Konda, 1996, str. 11). 

V otroštvu na izbor socialnih stikov vplivajo odrasli (starši, učitelji in drugi), v obdobju 

mladostništva pa ni več tako. V ospredje prihaja prvi samostojni socialni izbor, ko adolescent 

sam izbira svoje prijatelje. Vrstniška skupina predstavlja mladostniku močno čustveno vez, 

saj v njej zadovoljuje veliko svojih potreb, kot so pripadnost, veljavnost, oblikovanje 

osebnosti.  Z njo se identificira, obenem pa ima velik pomen socialni kontekst, saj mladostnik 

posveti veliko prostega časa druženju (Zupančič & Svetina, 2004). Aktivnosti, s katerimi se 

ukvarjajo vrstniki skupaj, so v glavnem nestrukturirane, kar pomeni, da ima velik pomen 

prosti čas. Takrat imajo možnost druženja, kjer je  najbolj pomembno, da so skupaj, se 

pogovarjajo ter si izmenjavajo misli. Prijateljstvo ima v tem obdobju zelo veliko in 

pomembno vlogo. 
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Kot pravi Kristančič (2007), se v mladinskih centrih združuje več različnih načinov preživljanja 

prostega časa, kar pomembno vpliva na osebnostni razvoj mladostnikov. Ker se dotikajo 

različnih področij, s tem pokrivajo različna področja razvoja posameznika, od biološkega in 

intelektualnega, do socialnega. 

 

1  Opredelitev raziskovalnega problema ter namen in cilj 

raziskovanja 
 

V empiričnem delu sem s kvalitativno raziskavo, ki sloni na skupinskem pogovoru (fokusni 

skupini), pridobila vpogled na vrstniške odnose med mladostniki v četrtnem mladinskem 

centru. Pozorna sem bila tudi na vedenjske vzorce, ki se pojavljajo med pogovorom. 

Vsebinsko je bila tematika pogovora namenjena samooceni odnosov do prijateljev ter oceni 

kvalitete odnosov, ki se vzpostavijo v mladinskem centru. Poleg navedenih tem sem raziskala 

še načine reševanja nesporazumov in sporov med njimi. V zvezi s prijateljstvom med mladimi 

me je predvsem zanimalo, kako razmišljajo mladi o njem, kaj je za njih pravi prijatelj, vzrok za 

priljubljenost oziroma kako pridobivajo vlogo »glavnega« ali pomembnega člana v skupini ter 

kakšne so njihove vloge v njej.  

Namen diplomskega dela je na osnovi mnenj mladostnikov oceniti vrstniške odnose, kaj za 

mlade pomeni prijateljstvo, kako ga doživljajo ter v kakšne medsebojne odnose vstopajo v 

četrtnem mladinskem centru. Odgovore na zastavljena vprašanja sem pridobila na osnovi 

pogovora z mladostniki iz Četrtnega mladinskega centra Šiška, v nadaljevanju ČMC Šiška. Cilj 

diplomskega dela je ugotoviti, kako odnose z vrstniki doživljajo mladostniki, ki dnevno 

obiskujejo četrtni mladinski center ter kakšen je njihov pogled na lastno vlogo v vrstniških 

skupinah. Raziskati sem želela tudi načine spoprijemanja s konflikti, pogled mladih na nove 

oblike spoznavanja prijateljev (kot je Facebook) ter kakšni so odnosi med mladostniki v 

mladinskem centru, kjer preživljajo svoj prosti čas. 
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2  Raziskovalna vprašanja 
 

 RV 1: Kako mladi v  mladinskem centru doživljajo, opredeljujejo pojem prijateljstvo in 

kaj jim pomeni pravo prijateljstvo? 

 RV 2: Kakšen je njihov pogled na vloge v vrstniških skupinah? 

 RV 3: Kakšni so odnosi med mladostniki v mladinskem centru? 

 RV 4: Kakšna je samoocena mladostnikov o odnosu do vrstnikov? 

 RV 5: Kakšen je pogled mladih na nove oblike sklepanja prijateljstev (prijateljstva na 

spletu - Facebook)? 

 RV 6: Kako se spoprijemajo s konflikti? 

 
 

3  Raziskovalna metodologija 
 

3.1  Vzorec 
 

Za izvedbo fokusne skupine v Četrtnem mladinskem centru Šiška, Javni zavod Mladi zmaji, 

sem se odločila, ker sem tu opravljala 4-tedensko praktično usposabljanje. Sem prihajajo 

otroci in mladostniki v starosti od 6 do 18 let, kako pogosto, pa je odvisno od vsakega 

posameznika. 

Pri pogovoru je sodelovalo pet mladostnikov iz ČMC Šiška, od tega tri dekleta in dva fanta. 

Optimalno število udeležencev je med 5 in 10, saj je najpomembnejše učinkovito delovanje 

skupine. Njihova starost se giblje med 12 in 14 let. Izbor udeležencev je bil naključen, z 

upoštevajočo željo mladostnikov po prostovoljnem sodelovanju, in pogojem starosti nad 11 

let. Udeležba v pogovoru zagotavlja anonimnost, razkriti podatki so le starost in spol. 
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3.2  Potek zbiranja podatkov in analiza 
 

Uporabila sem delno strukturiran intervju, usmerjen v tematiko vrstniških odnosov in 

preživljanja prostega časa med mladimi. Pripravljena sem imela okvirna vprašanja, ki sem jih 

postavljala udeležencem brez večjega usmerjanja.  Intervju je potekal v ČMC Šiška, kjer sem 

opravljala prakso, mladostniki pa se tu srečujejo vsakodnevno. Samo okolje poteka pogovora 

tako ni bilo novo ne za udeležence ne zame. Diskusija je potekala v časovnem okviru ene ure, 

ki je bila prilagojena interesu sodelujočih.  

Uporabljena je bila metoda opazovanja z udeležbo. Izbrana metoda je pripomogla k 

sproščenemu in naravnemu vzdušju, saj je pogovor potekal v okolju, ki je mladim poznan. 

Udeleženci so v pogovoru bili bolj odzivni, med seboj so se dopolnjevali, med njimi pa je bilo 

moč opaziti različne interakcije, saj je tako prišlo do bolj pogostega izmenjavanja odzivov. S 

pomočjo metode fokusne skupine sem pridobila bolj relevantne podatke, saj ta nudi 

udeležencem več različnih pogledov in idej zaradi neposredne komunikacije in medsebojnih 

interakcij. Izbira udeležencev vpliva na reprezentativnost in posploševanje rezultatov ter je 

odvisna od namena izvedbe. Hkrati sem opazovala medsebojne odnose in komunikacijo med 

izvedbo pogovora, pri čemer je bilo moč opaziti tiste bolj zgovorne in v tej mali skupinici celo 

vodje oz. tiste, ki se jih posluša.   

Pogovor je bil avdio posnet z diktafonom, kar je vplivalo na večjo spontanost udeležencev, 

hkrati je pogovor potekal brez prekinitev, saj ni bilo potrebe po zapisovanju odgovorov. Bolj 

pozorna sem bila na to, da so v diskusiji sodelovali vsi udeleženci. Z uporabo diktafona sem 

lahko pogovor dobesedno prenesla na papir (primer verbatima v prilogi) in tako ohranila 

vsebino pogovora. Po prepisu sem izluščila teme pogovora, hkrati pa jih podkrepila z izjavami 

mladostnikov. Za lažjo in hitrejšo obdelavo podatkov sem uporabila kratice, za dekleta = D, 

za fanta = F in za spraševalca = S.  Števka poleg kratice (npr. D1) predstavlja sedežni red 

sodelujočih, ki si sledi od moje leve v smeri urnega kazalca.  

Pri sami analizi podatkov sem upoštevala še dinamiko in interakcije (vpliv dominantnih 

posameznikov, s katerimi so se lahko ostali identificirali), saj je ta metoda omogočila ravno 

to, da sem hkrati zajemala več udeležencev in hkrati imela možnost opazovati oblikovano 

dinamiko med njimi. 
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4  Rezultati in odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

Pri interpretaciji podatkov bom predstavila sodelujočo fokusno skupino, kjer bodo 

izpostavljene tematike, ki so se pojavile med diskusijo z mladostniki in so bile povezane z 

osnovnimi raziskovalnimi vprašanji. Za lažje razumevanje in predstavo analize podatkov bom 

uporabila dobesedne navedke, ki predstavljajo izjave sodelujočih mladostnikov. 

 

4.1  Analiza zapisa pogovorov v Četrtnem mladinskem centru Šiška, glede na 

raziskovalna vprašanja 

 

Opis konteksta: 

SODELUJOČI: 

DEKLE  (D1), starost = 12 let. 

DEKLE 2 (D2), starost = 12 let. 

DEKLE 3 (D3), starost = 12 let. 

FANT 1 (F1), starost = 14 let. 

FANT 2 (F2), starost = 13 let. 

Mladi so bili seznanjeni s pogovorom nekaj dni prej, ko smo se dogovarjali za termin. 

Pogovor je potekal v popoldanskem času, v času odprtja ČMC-ja, in sicer  v prostoru, kjer 

imata svoj delovni prostor vodji ČMC Šiška. Tako smo bili najbolj odmaknjeni od motečih 

dejavnikov. Pred začetkom sem sodelujoče seznanila z namenom našega pogovora o 

prijateljstvu – kaj čutijo, kako razmišljajo o tem. Poleg pogostega obiskovanja ČMC-ja je 

mladostnikom skupno tudi to, da prihajajo iz priseljenih družin. Nekateri so se rodili že v 

Sloveniji, drugi so tu le nekaj mesecev. Njihov materni jezik je različen, vendar pa jim je 

skupno to, da prihajajo z Balkana. 
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Vsi so se strinjali, da se pogovor lahko začne. Oglašali so se različno, nekateri bolj v prvem, 

drugi bolj v drugem delu. S časoma je pogovor postajal bolj in bolj živahen. Mladostniki so 

odgovarjali na okvirno zastavljena vprašanja, lahko so odgovorili vsi, ki so želeli, če pa kdo na 

kakšno vprašanje ni želel odgovoriti, se je njegova želja ravno tako upoštevala. V pogovoru 

sta sodelovala brat in sestra, med katerima je bilo opaziti drugačno medsebojno interakcijo, 

saj sta si več dovolila eden do drugega. Glede same dinamike je bilo že moč opaziti 

mladostnika, ki ima glavno besedo. Čeprav se ni oglašal veliko, je tisto, kar je povedal, držalo, 

ter so ga v glavni meri upoštevali vsi sodelujoči. Opaziti je bilo pritisk enega izmed fantov, ki 

je velikokrat skakal v besedo ter se skušal pokazati v humorni luči.  

 

RV 1:  

Kako mladi v  mladinskem centru doživljajo, opredeljujejo pojem prijateljstvo? Kaj jim 

pomeni pravo prijateljstvo? 

Pravo prijateljstvo je tisto, ki ima veliko stopnjo pro-socialnega vedenja, intimnosti in drugih 

pozitivnih značilnosti, hkrati pa nizko stopnjo konfliktov, rivalstva in drugih negativnih funkcij 

(Berndt, 2002).  

Sogovorniki so se na to vprašanje odzvali različno aktivno, na začetku bolj zadržano, nato bolj 

zadržano in so povedali več. Med njihovo opredelitvijo o pravem prijateljstvu ni bilo veliko 

razlik, ampak so navajali podobne značilnosti, ki so za to obdobje pričakovane. Pravo 

prijateljstvo so opredelili kot odnos, v katerega so vpleteni vsakodnevno in v katerem je 

pomembno zaupanje:                                                                                                     

D2: Pravemu prijatelju lahko zaupaš.        

razumevanje in spoštovanje:               

F1: Pravi prijatel ti nikol ne obrne hrbta, evo.               

iskrenost:                          

D1: Pravi prijatel je pošten do tebe.              

ter zavedanje, da se na prijatelja lahko vedno zaneseš:          

D1: Pravi prijatel te bran pred nevarnostjo.  
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Mladostniki velikokrat pravijo, da si s pravim prijateljem povedo vse, si delijo najbolj zaupne 

in intimne stvari, prav  tako pa si ščitijo hrbet v konfliktih, s čimer dokazujejo svojo lojalnost 

(prav tam).  

Večina mladostnikov ima enega, dva tako zgoraj opisana prijatelja:          

D1: Enga.                  

F1: Enga.                   

F2: Jəs  pravih prjatlov mam dva.           

Tako se je izkazalo na začetku, saj so sprva govorili o enem pravem prijatelju, nato pa so te 

številke začele naraščati predvsem med dekleti:            

D1: Štir, pet, šest.               

D2: Jəs mam tri.               

D3: Jəs mam štiri.                     

Kasneje so se strinjali z najstarejšim članom, ki govori o številu petih pravih prijateljev:        

F1: Največ pet.                            

D1: Makismalno.                            

F2: Isto jəs.  

Šola predstavlja pomemben socialni kontekst, v katerem prihaja do številnih interakcij z 

vrstniki (Bečaj, 2001). Sogovorniki so to potrdili z odgovori, da imajo prave prijatelje ravno iz 

šolskega okolja:                    

D3: Iz šole.                  

F1: Iz šole.                              

F2: Iz šole. 

Kvalitetni prijateljski odnosi v zgodnjem mladostništvu pa so tesno povezani z ustrezno 

šolsko prilagojenostjo. Raziskave so pokazale, da učenci, ki imajo v razredu kvalitetne 

prijateljske odnose, šolo zaznavajo bolj pozitivno, takšno pa je tudi njihovo vedenje (Berndt, 

2002).  

Take odgovore je bilo pričakovati, saj je razred skupnost, v kateri posameznik preživi večino 

svojega časa. Med sošolci se spletajo različni odnosi, ki so odvisni od posameznikovih 

interesov, pričakovanj, potreb. Dekle, ki je bilo pri pogovoru precej neučakano, je omenilo 

tudi sorodnike:                
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D2: Iz šole pa sorodnikov.          

vendar se ji je fant, ki je zelo rad videl, da se ga je poslušalo, hitro zoperstavil, saj v tem vidi 

razliko:                  

F2: Kakšni sorodniki? ... Sorodniku itak da bom zaupu.              

S: Aha, to je tebi drugač, sorodnik pa prjatu?             

F2: Valda.            

Najbolj tiho dekle, ki je v Sloveniji najmanj časa, pa se je spomnila tudi na svojo domovino: 

D1: Iz prejšnje države.  

Iz pogovora je bilo moč zaslediti, da sta med sogovorniki dva najboljša prijatelja, ko je najbolj 

glasen fant to poudaril še s humornim vložkom:            

F2: Veš, jəs zdej govorim, moj najboljši prijatelj je F1 zato, ker se poznava že 10, 11 let, tko 

nekako … Da bi mene pa F1 napadəl, midva bi začela skup bežat.     

Ravno tako pa sta bili dve najboljši prijateljici:           

D2: Midve z D3 sva najboljši prijatəlci.                           

Za mladostnike je pomembno, da sta si prijatelja čim bolj podobna in v čim tesnejših osebnih 

stikih, s čimer so se strinjali tudi mladostniki:             

F2: Se vsak dan družva, pa še zabavava se, smejeva se, vse živo delava. 

 

RV 2: 

 Pogled na vloge v vrstniških skupinah 

Kljub temu, da vrstniški odnosi temeljijo na enakosti, enakopravnosti med člani skupine, kjer 

je pomembno sporazumevanje in sodelovalen odnos, je pomemben člen za obstoj skupine 

vodja le-te, s tem so se strinjali tudi mladostniki. Eden izmed njih zase pravi, da je tudi sam 

vodja, vendar pa po negativnih odzivih do vodij skupin:          

D3: Ja, ampak ta nam gre največ na živce.                

D1: Ja k se preveč važ. …                  

S: A on bl misli da je glavni?               

D1: Ja.                   

se temu malo izmuzne:                
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F1: Vsi smo vodja, vsi.                   

in pristopi na bolj demokratičen način vodenja skupine:           

F1: Smo trije prjatli, vsi smo glavni, k jih je več zravn, səm pa sam jəs.            

s čimer se ne strinja mlajši med fantoma:               

F2: Obadva sva. 

Priljubljenost je odvisna od mnenja vrstnikov o mladostniku, med tem ko je prijateljstvo 

dvosmerna povezava med posamezniki, s katerimi preživijo veliko prostega časa (Papalia, 

2003).                           

Priljubljenost pri sogovornikih se je izkazala na drugačen način, kot sem pričakovala. Med 

dekleti, ki so sodelovale v pogovoru, ni bilo moč prepoznati vodje skupine, saj več kot očitno 

do njih ne čutijo naklonjenosti:         

D3:Preveč fuliran.                

D2: Preveč se važ. … V razredu k se ful važjo, k so ponavlal razred, pa misljo da so neki.  

Vodja skupine pa svoj vpliv in »priljubljenost« doseže s svojo fizično močjo:         

F1: Bojijo se me.                    

S: Aha, s tem k si tok močn, s tem si dobu, pač si postau glavni?           

F1: Ja. 

 

RV 3:  

Kakšni so odnosi med mladostniki v mladinskem centru? 

»V prostem času smo različno opredeljeni, omejeni, obremenjeni, določeni z vidiki in procesi, 

ki opredeljujejo naše celotno življenje, in to na materialni, čustveni in vsaki drugi ravni« 

(Kristančič, 2007, str. 27).                         

Mladostniki v mladinskem centru pa tako vstopajo v interakcije s posamezniki različnih 

starostnih obdobij, z vsemi in z mlajšimi in starejšimi:           

D3: Ja.                         

čeprav se dekle, ki ČMC obiskuje najmanj časa, s tem ni strinjala:           

D1: S starejšimi že ne.           

Spoznavajo se s posamezniki različnih nacionalnosti, kultur, s čimer se učijo tudi 
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medsebojnega prilagajanja. Sogovorniki so se strinjali, da so njihovi odnosi pozitivni:      

D2: Še kr dobr.            

kljub temu, da na začetku ni bilo najbolj prijetno:           

D3: Sram nas je blo prvo.          

Sedaj se med seboj radi družijo:             

D3: Ja ne vem, navadəl smo se, nas ni več glih tok sram.      

hkrati pa se zavedajo, kako je tistim, ko v mladinski center pridejo prvič:        

D3: Ja je pa pač njega sram mogoče.          

Kljub temu, da so to izpostavili, je bilo med samim pogovorom čutiti precejšnjo 

nenaklonjenost do dekleta, ki je v Sloveniji najmanj časa, ravno tako je v ČMCju med 

novejšimi obiskovalci. Tako se je o tem, kdo je mladostnici povedal za sam ČMC med 

pogovorom vnel tudi krajši besedni prepir:                                     

F2: Kdo ti je povedou za ČMC, kdo?             

D1: Ko səm pršla, ne.                

D2: Men je D povedo.                 

F2: Kje je ona zvedla? Ti si ji povedala!            

D2: I je rekla, da gre v ČMC in pol je ona rekla, kje je to, kaj je to. 

Pozitivni stik z drugimi vrstniki lahko pripelje do pozitivnega razmerja, ki sicer niso tako blizu 

kot najboljša prijateljstva, vendar vplivajo na odnos v smeri z drugimi vrstni, sošolci (Berndt, 

2002).              

»Sprejemnih obredov« v mladinskem centru se ne poslužujejo, pravi prijatelji tu pa so isti kot 

izven centra:                 

F2: Ja, evo, pravega. (Objame F1),         

ravno tako so še drugi:                  

S: F1, a maš ti tukej kšnga pravega prijatelja, razn F2?           

F1: Ja, T.               

Tudi v teoriji je moč zaznati pozitivne učinke druženja v prostem času, ki podpira kakovostne 

odnose prijateljstva s povečano samozavestjo, socialnim prilagajanjem ter posameznikovo 

lažje soočanje z vsakdanjimi stresorji. Dobra prijateljstva vplivajo na to, da povečana 

samopodoba kaže na zmanjšano potrebo po »pometanju« s prijatelji in večjo potrebo po 

koristnih, dobrih prijateljstvih (prav tam). 
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Prosti čas pa je v mladostništvu pomemben dejavnik tudi glede odnosa med prijatelji, saj z 

druženjem odkrivajo, spoznavajo in oblikujejo samega sebe, saj je to najlažje ravno v odnosu 

z drugimi vrstniki, prijatelji (Bajzek idr., 2008).          

Mladostniki so omenili nekaj načinov druženja:            

D3: Se igramo. … Se zabavamo, se smejimo. … Gledamo kəkšn film.          

ko je eno dekle s svojo izjavo:              

D2: Opravlamo enga druzga.                

razburila mlajšega fanta:                

F2: Ooo, model a si slišu, a si slišu, kaj je delajo …                

s tem smo prišli do močnejših občutkov, in sicer razočaranja v prijateljstvu. Prijateljstvo v 

mladostništvu je najmočnejša čustvena komponenta, saj po vsej verjetnosti prijateljstvo v 

kasnejšem življenju ne dosega več take pomembnosti kot ravno sedaj. Mladostniki so bili 

razočarani na različne načine, lahko verbalno:                        

D3: Z besedami. … Kletvicami.                           

ali prelomljene obljube:                

F1: Da me ni uzeu v …               

Fant z vlogo zabavljača pa je tudi pri tej temi vztrajal pri svojem scenariju:        

F2: Z ničemr.                                         

ter se po drezanju dekleta:                          

D3: Ko ti je ukradu punco.                 

za nekaj časa umaknil:                 

F2: Ja, kok sm biu žalostn. (sarkastično) 

 

 RV 4:  

Samoocena odnosa do vrstnikov 

Sprva je najstarejši fant svojo vlogo prijatelja ocenil kar številčno:          

F1: Z desetko.                                 

nato so se dekleta razgovorila o lastnostih, ki so jih predhodno omenile za pravega prijatelja 

ter se pri odgovorih dopolnjevale:             

D3: Ja, jəs sm prjazna do D2, jo spoštujem, am …           
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D2: Nikol ne pove pač tisto, kar ji zaupam, a ne.           

D1: Jo brani.                                        

D3: Nikol ne povem tiste skrivnosti, ki mi jih D2 pove.            

Ko je tema nanesla na zaupanje med prijatelji, je najstarejši fant vskočil s svojim pogledom in 

dekleta zbodel ravno na mesto, ki je v tem obdobju najbolj občutljivo:              

F1 nagovori D3: Kaj ne, səj si povedala, da je D2 v D.            

To je dekleti vznemirilo tako, da sta imeli krajši dialog kaj je katera povedala in česa ni, kar se 

je na koncu izkazalo, da je starejši fant to le premeteno izkoristil kot možnost, da izve ali je 

res tako:                             

D2: Pa səj tega sploh nism rekla.               

Po tej situaciji je fant, ki je rad v središču pozornosti ponovno zahteval le-to:         

F2: Kakšno je blo vprašanje?               

ter izrazil svoj pogled, ki se je skladal tudi z njegovo vlogo v tej skupinici sogovornikov:        

F2: Jəs se obnašam do prjatlov zabavno.  … Pač zabavno se obnašam. … Pač tko, da ga 

spravm u smeh, pa tko da se smejeva, zato ker se smejeva kdaj drugmu prjatlu. … Vsi se 

smejemo, vsi drugmu se smejemo.                        

Starejši fant opiše svoj odnos do prijateljev:             

F1: Dobr. … Prjazn.           

Vendar ga hitro (lahko bi rekla prehitro, ravno ko je začel razmišljati o svojem odnosu) 

prekine zgovornejši fant, ki z neprimernimi besedami omeni tudi telesni stik s prijatelji, kar 

poimenuje s homoseksualno žaljivko. Ta neustrezni vložek starejšega malo tudi vznemiri in 

svoje počutje izraža s tapkanjem flomastra po listu papirja. Sledi krajša prekinitev za umiritev 

in ponovno koncentracijo.  

Prijateljstvo z nasprotnim spolom je prisotno pri vseh mladostnikih, kakšno in kako pogosto 

je, pa je odvisno od same vzpostavitve stika in medsebojnega druženja. Sprva je kazalo, da so 

odnosi med mladostniki, ne glede na spol, enaki:            

D3: Čist isto je.                            

F1: Ni razlike. vendar se je izkazalo, da ni tako, saj mladi spoznavajo razlike med spoloma in 

prednosti ter slabosti pri prijateljevanju z nasprotnim spolom:          

F1: Pač s fanti lohk se tepeš, lohk se zafrkavaš,  za foro, s puncami se ne smeš.   

Izpostavijo, da so dekleta bolj vredna zaupanja:               
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S: Komu pa lažje zaupate? Fantu al ...            

D3: Puncam.                            

D2: Puncam.                

D1: Puncam.                 

F2: Puncam.                 

D1: Ja tud to, pa na primer če poveš, da maš najbolšga prjatla al pa prjatlco in če pol poveš 

eno skrivnost in mislm on bi takoj povedou drugim, takoj bi vsi vedl, on bi povedou punci tko. 

Zaznati je bilo mogoče, da prijateljstva z nasprotnim spolom povezujejo z zaljubljenostjo 

oziroma naklonjenostjo, kar je v tem obdobju pričakovano:            

D1: Če poveš fantu eno skrivnost …             

D2: Če si prjatu s fantom, pol vsi misljo, da smo vanga, če smo pa s punco pa nč ne morjo 

mislt. 

 

RV 5: 

Nove oblike sklepanja prijateljstev (preko spletnega portala Facebook) 

Prijateljstva so bila v preteklosti bolj kot ne spontana, z nekom si bil prijatelj, ker je prihajal iz 

istega kraja, hodil v isto šolo, službo in podobno. Danes pa je preživljanje prostega časa 

mladih doma drugačno kot prej. Kot pomembno sredstvo za hitrejše minevanje prostega čas 

je ukvarjanje z računalnikom. »Računalnik je danes tisto sredstvo, ki mladim odpira okno v 

svet. Za mlade, ki si želijo biti vključeni v moderni svet in čas, je to skoraj nujno potrebno« 

(Bajzek idr., 2008, str. 287). 

Glede spoznavanja novih prijateljev so tudi mladostniki omenili virtualna prijateljstva na 

profilu Facebook:               

D1: Na fəbəju.                   

Med seboj so se strinjali, da internetno prijateljstvo ni enako prijateljstvom v »živo«:           

F1: Lažno.                

D3: Ja, sam niso pač tapravi …         

Načini druženja s prijatelji so se tako spremenili, ko so se pojavile nove možnosti, nove 

oblike, viri za preživljanje prostega časa s prijatelji. Pridobivanje prijateljev pa je preko spleta 
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po eni strani lažje, kot pridobivanje prijateljev v resničnem svetu, saj jim na profilu le 

»pošlješ« prošnjo ali oseba želi postati tvoj prijatelj:                      

D1: Pač pošlješ, da …  

Strinjali so se, da imaš na profilu lahko veliko prijateljev:                       

F2: 1.586.            

Vendar jih vseh niti ne poznaš. Spletna socialna omrežja postajajo nova možnost za 

komunikacijo in interakcijo z novimi prijatelji, hkrati pa omogočajo ohranjanje starih 

prijateljskih vezi, kar je pomembno za mladostnike, ki prihajajo iz priseljenih družin:       

D1: Jəs jih pol poznam z druge šole.                             

                                                                                                                          

RV 6:  

Kako se spoprijemajo s konflikti, ki nastanejo med njimi? 

Tako kot z drugimi ljudmi, ravno tako med najboljšimi prijatelji pride do slabih dni, 

konfliktov, kar priznavajo tudi sami mladostniki:            

F2: Dobr kdaj se tud skregamo, ampak po petih minutah smo spet prjatli.       

D2: Tko k midve z D3. Se dons skregave, pa bova že jutr spet skupi prjatle.         

Ta ugotovitev se sklada tudi z literaturo, ki pravi, da so konflikti med prijatelji pomembni za 

socialni razvoj, saj omogočajo izmenjavo različnih interesov, želja, ciljev, reševanja nasprotij 

in prilagajanja drugim (Smrtnik Vitulić, 2009).  

S starostjo se pogostost konfliktov zmanjšuje:            

F2: Ampak men pa F1 se to več ne dogaja. Da bi se skregala.      

Spori med njimi so večinoma malenkostni:             

F2: Zarad roke.                

F1: Pr fuzbalu.                   

F2: Nč en prav da je bla roka, en …            

Med dekleti pa je bilo opaziti, da je največkrat srž spora nezaupanje oziroma občutek, da ti je 

prijatelj obrnil hrbet:                           

D2: Ampak se pa skregave, če men en neki vpraša o drugmu, pa ona misl, da o njej govorimo. 

D3: Ja, ja. O men sm slišala jəs veš.                

S: A ko D3 misli, da jo opravlate, pol se pa skregate, al kako?                       
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D3: Ja, valda, jəs səm slišala, jəs velik slišm veš.       

Lahko bi rekli, da je bilo kaj takega pričakovati, saj so dekleta ravno v obdobju, ko je zaupanje 

čedalje bolj pomembno ter prihaja pri druženju do izmenjave čedalje bolj skritih in intimnih 

tem.  

Večina se je strinjala, da se hitro spet spoprijateljijo, saj je težko biti skregan:        

D1: Čez 5 minut.               

D3: Čez eno minuto.                     

Ne glede na vzrok konflikta:                 

S: A vedno? Ni važno zakaj se skregate, čez pet minut ste spet prjatli?         

F2: Ja. K nam je dolgčas.          

Strategija spoprijateljevanja pa ni v opravičevanju, temveč bolj v tem, da ponovno stopijo v 

medsebojno komunikacijo:               

F2: Začnemo se spet pogovarjat.             

D2: Jəs recimo rečem…               

D3: A prideš z mano domov.               

F2: Jəs pa rečm mojmu prjatlu, rečəm pač, tko pač, če se skregava rečm »O, kje si, A?«, pa 

sva spet prjatla.                        

Hkrati pa je občutek osamljenosti prevelik:                

S: Kok se pa takrat počutte?                          

D3: Osamlenga.                

Zato negativno energijo prestrežejo tudi s humornimi vložki:         

D1: Največkrat pomaga to, če se komu zgodi kej smešnga pol pa mi pač govorimo: »O, lej, kaj 

je blo, kaj je blo!«, pol pa je. 

 

4.2   Sklepne ugotovitve 
 

Ključne ugotovitve podajam v tekstni obliki, ki si sledijo glede na vrstni red raziskovalnih 

vprašanj, na koncu pa le-te prikažem tudi v obliki sheme.  

Najpomembnejši medsebojni odnosi so prijateljstvo, ljubezen, odnosi med intimnimi 

partnerji, odnosi med otroki in starši, sorodniški odnosi ter kasneje tudi odnosi med 
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sodelavci. Če povzamem, pa so vrstniki v adolescenci bolj vplivni kot osebe kadar koli prej ali 

pozneje  v življenju. Kakovost odnosa med mladimi in njihovimi vrstniki, kot tudi to, kakšno 

vlogo imajo vrstniki, je zelo pomembno pri spodbujanju in podpiranju njihovih pozitivnih 

vsakdanjih življenjskih situacij ali pa se lahko izkažejo kot ovira za njihovo sedanje in 

prihodnje delovanje. Odnos, ki ga imajo starši s svojimi mladostniki, vpliva na otrokovo 

nagnjenost k negativnim vplivom vrstnikov (Peer Influence – Family Relationships And Peer 

Infulence, b.d.). 

Pri opredelitvi pojma prijateljstvo med mladostniki večjih razlik ni bilo zaznati. Navajali so 

lastnosti prijateljev, ki so si med seboj podobne, in so v tem obdobju tudi pričakovane. 

Prijateljstvo je za sodelujoče mladostnike odnos, v katerem je najbolj pomembno zaupanje, 

spoštovanje ter lojalnost. Zanje je pomembno, da so v čim tesnejših medsebojnih stikih, do 

katerih prihaja tako pogosto, kot je le mogoče. Kot pravi avtor Erwin (1998), so prijateljstva 

ključnega pomena za blaginjo in srečo otrok in osnova za postavitev pomembnih temeljev, 

na katerih so zgrajeni kasnejši odnosi v adolescenci in odraslosti.  

Mladostniki se zavedajo, da v tako pomembnih odnosih pride tudi do nesoglasij, razočaranj 

in manj prijetnih trenutkov. Bližje, tesnejše kot je prijateljstvo, več interakcij poteka med 

posamezniki, večkrat se soočajo z negativnim socialnim repertoarjem. Kakovostna 

prijateljstva imajo tako lahko posredni vpliv na otrokov družbeni razvoj - odvisno od tega, 

kako so otroci vplivni, kako vplivajo na lastnosti svojih prijateljev (Berndt, 2002).  

Sodelujoči mladostniki so ravno na začetku obdobja mladostništva, zato njihove vrstniške 

skupine niso še izrazito oblikovane. Skupine so po navadi neformalne, saj nastajajo 

spontano, na principu privlačnosti, ki spodbuja komunikacijo in medsebojne odnose. 

Mladostnik se srečuje s skupino prijateljev, v kateri so zadovoljene njegove potrebe po 

prijateljstvu in dobrem počutju med seboj enakimi (Bajzek idr., 2008). Čedalje bolj sicer 

postajajo pomembne, saj se vključujejo v skupine vrstnikov, v katerih zadovoljujejo svoje 

novonastale potrebe. Njihov odnos do vodji skupin je v precejšnji povezavi z vlogo starša, ki 

ima pomembno, glavno besedo, tako so odnosi do vodje skupin izrazito negativni. Odrasli 

imajo pri otrocih največji vpliv v najzgodnejših letih, to je do drugega leta starosti. Potem 

imajo čedalje bolj pomembno vlogo tudi vrstniki. Njihov vpliv običajno poteka v povezavi z 

vplivom odraslih, kar pripelje do kombiniranega učinka (Horvat & Magajna, 1989).  
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Med mladostniki je preživljanje prostega časa zelo pomembno. Sodelujoči mladostniki ga 

veliko preživijo ravno v ČMC Šiška, zato so jim odnosi znotraj centra ravno tako pomembni, 

kot izven. Tu imajo možnost ohranjanja stikov z že vzpostavljenimi prijateljstvi, možnost 

vstopanja v interakcije  s posamezniki različnih starostnih obdobij ter spoznavanja novih 

prijateljev. V prostem času imajo mladostniki možnost oblikovanja osebnosti, hkrati lahko 

uspešno skrbijo za zdravje (tako telesno kot psihično). Razvijajo tudi svoje spretnosti, saj si 

izbirajo tiste dejavnosti, ki so jim blizu, s tem pa bogatijo vsebine življenja in nadarjenost 

(Kristančič, 2007).  

Mladostniki svoj odnos do vrstnikov ocenjujejo s pozitivnimi lastnostmi, ki jih cenijo in 

izpostavijo tudi pri opredelitvi pravega prijateljstva. Pomembna je varnost, zanesljivost, kar 

je po mnenju sogovornikov težje pričakovati od prijatelja nasprotnega spola. V adolescenci 

mladostniki nase gledajo z očmi svojih vrstnikov. Dokler si mlad posameznik o sebi ne ustvari 

slike, ki je konstantna, ni prepričan o lastnem položaju v vrstniški skupini, o svojih 

sposobnostih in kakšen je pravzaprav njegov odnos z drugimi (Ule, 2008). 

Mladostniki so trenutno opredeljeni kot najbolj pogosti uporabniki interneta. Preživijo več 

časa na spletu kot odrasli in uporabljajo internet za socialno interakcijo pogosteje kot odrasli 

(Valkenburg & Jochen, b.d.). Tudi sogovornikom je ohranjanje prijateljstev preko spleta zelo 

pomembno, vendar pa po njihovem mnenju odnosi preko socialnih omrežij niso pristni, tako 

jim tudi sami ne pripisujejo večjega pomena. 

 Prijateljstvo je opredeljeno tako s pozitivnimi kot negativnimi značilnostmi in lastnostmi. S 

tem se strinjajo mladostniki, ki se zavedajo, da se s prijatelji kdaj pa kdaj sporečeš in še to za 

malenkostne stvari. Ta ugotovitev se ujema tudi z literaturo, ki pravi, da kljub temu, da 

prijateljstvo predstavlja pomembno čustveno komponento in ga visoko vrednotijo, 

mladostniki razumejo, da so konflikti neizogibni del medsebojnih odnosov (Zupančič, 2004). 

Najbolj pomembno pri reševanju konfliktov je zanje možnost ponovne vzpostavitve 

medsebojne komunikacije, saj verbalno tišino najlažje prekinejo z vsakdanjimi dialogi ali pa 

humornimi vložki, s čimer sprostijo napetost med seboj.  
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Je odnos, ki temelji na 

zaupanju, lojalnosti, 

vendar pa pripelje tudi 

do razočaranj in 

neprijetnih trenutkov. 

Pri sebi poudarijo 
lastnosti, ki so 

izpostavljene pri pravem 
prijateljstvu. Zaupnost, 
varnost, zanesljivost, 

zabava. 

Pozitivni odnosi med 
mladostniki, možnost 

druženja z novimi 
prijatelji in ohranjanje 
stika s tistimi, ki so to 

tudi izven centra. 

Negativen odnos do 

vodje skupin, za vodjo 

pomembna fizična moč, s 

katero si utrjuje svoj 

položaj. 

Pomembno je ohranjanje 

prijateljstev preko 

socialnega omrežja, 

vendar pa le-to ni 

opredeljeno kot pravo. 

Z naraščanjem starosti, se 
število sporov zmanjšuje. 

V primeru konfliktov 
najbolj pomembna 

ponovna vzpostavitev 
(humorne) komunikacije. 

Skupno preživljanje 
prostega časa, dolgo 

poznanstvo. 

ʺpoznava 10, 11 let, se 
družvaʺ 

Med prijatelji pride do 
razočaranj. 

ʺz besedami, kletvicami, 
opravljanjemʺ 

Lojalnost, zanesljivost, 
nedržanje obljub  je 

negativno. 

ʺti nikol ne obrne hrbtaʺ 

Pomembni so zaupni 
odnosi. 

ʺpravemu prijatelju lahko 
zaupašʺ 

Iskrenost, zaupanje, 
prijatelj stoji ob strani 

ʺpravi prijatel je pošten do 
tebe, te bran pred 

nevarnostjoʺ 

 
SKLEPNE 

UGOTVITVE 
 

 

RV1: POJEM PRIJATELJSTVO 
 

RV5:NOVE OBILKE 
PRIJATELJSTEV 

 

RV4: SAMOOCENA ODNOSA  

 
RV3: ODNOSI V ČMC-ju 

 
RV2: VLOGE V SKUPINI 

 
RV6: SPORIJEMANJE S 

KONFLIKTI 

TEME RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
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D  
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T   

N    
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Vodja skupine se vede, 
kot da je nad ostalimi. 

ʺse važʺ 

Vodja v razredu tisti, ki 
razred ponavlja. 

ʺv razredu k se ful važjo, k so 
ponavlal razred, misljo da so 

nekiʺ 

+ odnos z mlajšimi in 
starejšimi, na začetku 

neprijetni občutki. 

ʺsram nas je blo, je njega 
(novega) sramʺ 

Negativen odnos do vodje 
skupin. 

ʺta nam gre največ na živce, 
preveč fuliranʺ 

Druženje s prijatelji, s 
katerimi je v prijateljskem 
odnosu tudi izven ČMCja. 

Dobri odnosi z vsemi iz 
ČMC-ja, pogost obisk od 

samega začetka. 

ʺmene ni blo (sram), ker ne 
vem če jih je blo 3 na danʺ 

Vodja skupine, 
pomembnost fizične moči. 

ʺsmo trije prjatli, vsi glavni, k 
jih je več zravn, sm sam jsʺ 

Fizičen stik, občutek 
varnosti, varovanje hrbta. 

ʺstiskamo, lupčkamo, če bi 
men kdo naredu bi on pa T 

skočila nangaʺ 

Spoštljiv, prijazen odnos, 
občutek, da je vredna 

zaupanja. 

ʺsm prjazna, jo spoštujem, ne 
povem skrivnostiʺ 

Številčna ocena, ki 
pomeni najboljše, s 

poudarkom spoštljivega, 
iskrenega odnosa. 

ʺz desetko, dobr, prjaznʺ 

 

Konflikti nekaj naravnega, 
hitro vračanje v prijateljski 
odnos, tega čedalje manj. 

ʺkdaj se tud skregamo, po 
petih minutah spet prjatliʺ 

Veliko število prijateljev 
na spletu, je tisto kar da 
posamezniku večji ugled, 

se pohvali.  

ʺ1.586ʺ 

Preživljanje prostega časa 
na sproščen, zabaven 

način. 

ʺse obnašam do prjatlov 
zabavno, se smejemo skupʺ 

 

Spoznavanje novih 
prijateljev. 

Ni iskreno prijateljstvo in 
primerljivo s tistimi, ki se 

srečuješ vsak dan. 

ʺlažnoʺ 

Prijateljstvo preko spleta 
pravo prijateljstvo. 

ʺniso pač tapraviʺ 

Lažje sklepanje 
prijateljstev preko spleta, 

ohranjanje stika. 

ʺpač pošlješ.., pol poznam iz 
druge šoleʺ 

Daje občutek varnosti in 
zanesljivosti. 

ʺjo branšʺ 

Pomembno je zaupanje. 

ʺnikol ne povem pač tisto, kar 

zaupaʺ 

S starejšimi ni dobrega 
odnosa. 

ʺs starejšimi že neʺ 

 

Vzrok spora ni 
pomemben, prijateljstvo 
se ponovno vzpostavi v 

kratkem času. 

Ponovno vzpostavitev 
komunikacije. 

ʺjs recimo rečm…ʺ 

S humornimi vložki se 
prekine napetost med 

prijatelji. 

ʺnajvečkrat pomaga to, če se 
komu zgodi kej smešngaʺ 

D1 

D3

3 

F1 

F2 

D2

2 

Slika 2 Ključne ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja 
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III ZAKLJUČEK 
 

Na začetku me je predvsem zanimalo, kako mladi gledajo na odnose z vrstniki in kaj zanje 

pravzaprav pomeni pojem prijateljstvo. Mladostnikom je pomembno, da se razumejo in da 

imajo z njimi tudi možnost pogovora. Tematike pogovorov se nanašajo predvsem na 

vsakdanje teme - glasba, šport, moda, resnim se izogibajo. Pogovor o osebnih težavah je 

zanimiva tematika, kar kažejo tudi raziskave, ki pravijo da se o teh stvareh mladostniki 

pogosto pogovarjajo (65,2%) (Bajzek idr., 2008).  

Čeprav so mladi med seboj v skupinah prijatelji, razumejo, da niso vsi vedno enakega mnenja 

in so včasih tudi priča konfliktom. Spori med njimi so navadno kratkotrajni, saj z 

vzpostavitvijo ponovne komunikacije razbijejo napetost v medsebojnem odnosu. Razlog za 

to se lahko kaže tudi v tem, da veliko prostega časa preživijo skupaj in jim je zato težje 

vztrajati v odnosu, v katerem je čutiti nesoglasje. Mladostniki tudi ločijo pravo prijateljstvo 

med tistim, ki ga sklepajo na virtualnih profilih kot je Facebook, saj so mnenja, da je na drugi 

strani oseba, na katero se ne moreš zanesti, niti tega od nje ne pričakujejo. 

Mladinski centri so za preživljanje prostega časa mladih zelo pomembni, saj jim je dana 

možnost sodelovanja pri različnih dejavnostih (ustvarjalne, računalniške, umetniške, športne, 

kuharske itd.). Dana pa jim je tudi možnost izletov, kar na mladostnike vpliva zelo pozitivno 

in se tako zmanjša možnost rizičnih dejavnikov med samim odraščanjem. Vloga mladinskega 

delavca in odnos, ki ga vzpostavi s posameznikom je tisto, kar je za mlade pomembno, sam 

občutek, da se nanj lahko zanesejo in mu zaupajo.  

Glede na to, da je vpliv vrstnikov v času mladostništva celo večji od vpliva staršev, je 

priporočljivo, da temu posvetimo večjo pozornost. Prijateljstvo je tisto, ki nas dvigne, ko smo 

na dnu, saj nam občutek, da nismo sami, daje varnost.  Ker pa je preventivno delo tisto, ki je 

v začetku samega dela socialnih pedagogov, je pomembno veliko delati tudi na preventivi in 

ne samo na kurativi, prostore mladinskih centrov pa uporabljati za njeno izvajanje. Da kot 

mladinski delavci še bolj vplivamo na posameznike ni potrebno poudarjati, naša naloga je, da 

ustvarjamo klimo, kjer se mladostniki dobro počutijo ter to tudi pozitivno vpliva na njihov 

potek odraščanja.  
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PRILOGA 
 

ČETRTNI MLADINSKI CENTER ŠIŠKA, JAVNI ZAVOD 

MLADI ZMAJI; 18.3.2013 

[Pričetek pogovora z glasnim »tuljenjem« v diktafon mlajšega od fantov.]            
S: Dej kr tukej na sredini pust, da se bo vseh enako slišal, kokr tok.              
S: Dekle 1, kok si stara?              
DEKLE 1: 12.                    
[Ponovno govor, »repanje« v diktafon istega fanta.]        
DEKLE 2: Js tud.                    
S: Dekle 3?            
DEKLE 3:  12.                    
S: Ti, fant 1?              
FANT 1: Js? 14.             
FANT 2: Kucaj 13.                  
F1: 12, 12 je.                     
S: Kok si?                   
F2: 13.                     
F1: 12 pa pou.                    
F2: 13.                                         
S: Okej. Se prav 12, 12, 12, 14 pa 13.                 
S: Evo js mam tukej nekej vprašanj, pa plis, če se da da en pa po en govorite, da ne boste tko en čez 
druzga, ker pol js doma ne bom nč vedla kdo kej govori. Ok? Dobr. A gremo kr po vrsti  s prvim 
vprašanjem?                   
F2: Ne, pejmo kr  tko pač  po največji starosti.                
S: Al pa kdor hoče, zarad mene. No gremo kr tko, da kdor hoče pove, če pa kdo noče pa ni treba.     
D3: Ja, no pust jo.                  
F1: Ja no.                  
D2: Pač kogar ti hočš vpraši.                       
S: Men je vseeno kdo govori, lahko vsi vse poveste … Teb se mudi učit, ne?           
F1: Ja.                      
S: Ok, kaj za vas pomeni pravi prijatelj, al pa oziroma prava prijatlca?             
F2: Lahko js?                    
S: Ok, lahko F2.                    
F2: Veš, zdej js govorim.            
[Smeh ostalih.]                  
F2: Veš, js zdej govorim, moj najboljši prijatelj je F1 zato, [ga potreplja po hrbtu] ker se poznava že 10, 
11 let, tko nekako …                 
D2: Pa ne govorimo imen.                  
S: Lahko jih, js jih pa ne bom uporabila.                 
F2: Se vsak dan družva, pa še zabavava se, smejeva se, vse živo delava.              
S: Zato je on tvoj pravi prijatelj?                 
F2: Ja.                      
S: Nism vprašala najboljši, ampak pravi prijatelj.               
F2: Ja dobr, to je pravi in najboljši in ...                  
S:  In pravi.                   
F2: Ja.                     
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S: Ok, za koga druzga kaj je pravi prijatel? D2, ti si prej začela.            
D2: Midve z D3 ne, sva najboljši prijatelci.                
F1: A res, a ne se hecat.                      
S: Pravi prijatelj, kaj to zate pomeni?               
D2: Ja, čaki, am …                  
F2: Ajde no.                  
D2: Dej ti D3 povej.                  
F1: Jao zakaj ste sploh se javle za to, če ne veste kaj pomen pravi prijatel?         
D2: Ajde, ti povej.                   
S: No, dej pa ti povej.                  
F1: Prvo vi tamali.                 
D2: Kr tamali.                  
F1: Ja, sj, kaj pa. A si ti tavelka?                     
S: Bi ti kej rekla?                              
D1: Ne vem kva.                   
F1: Pravi prijatel ti nikol ne obrne hrbta, evo.                
S: Supr.                    
D1: Pravi prijatel je pošten do tebe.                 
S: Ja.                   
D2: Pravemu prijatelju lahko zaupaš.                     
D1: Pravi prijatel te bran pred nevarnostjo.               
D2: Recimo D3.                  
F2: Da bi mene pa F1 napadl, midva bi začela skup bežat.        
[Smeh vseh.]                  
D2: Če bi pa mene kdo napadu, bi me pa D3 rešla.               
F2: Bi pa O in A pršli.                      
[Smeh.]                      
S: D3, kaj je zate pravi prijatel?                 
D3: Am…                     
S: Še kej druzga kar so že povedal? Bi še ti kej rekla?       
[Skomigne z rameni.]                   
S: Ne veš, ok.                              
D2: Gremo naprej.                     
S: Kok takšnih prjatlov, prjatlc pa mate? Pravih.              
D2: Pravih?                     
S: Pravi. Da res loh rečete, da …                 
F2: Js mam …                  
D1: Enga.                   
F1: Enga.                    
S: Fant 2?                   
F2: Js  pravih prijatlov mam dva.              
D2: Js mam 3.                      
D3: Js mam 4.                   
D2: Js mam 3.                     
S: Ok.                   
D1: 4, 5, 6.                        
S: F1?                   
F1: Največ 5.                  
D1: Makismalno.                  
F2: Isto js. F2 je rekel isto pet največ [Si približa diktafon in to vanj pove.]             
S: A so ti prjatli ne vem iz šole, al so to iz tam kjer ste doma?            
D3: Iz šole.                   
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F1: Iz šole.                   
D1: Iz prejšnje države.                  
F2: Iz šole.                  
D2: Iz šole pa sorodnikov.                                
S: Pa sorodniki?                   
D2: Ja.                     
F2: Kakšni sorodniki?                    
F1: Sj res, js sm čist pozabu.                  
F2: Sorodniku itak da bom zaupu.                     
S: Aha, to je tebi drugač, sorodnik pa prjatu, ne?                
F2: Valda.                   
D3: No, naprej.                                   
S: Kaj si tako neučakana. Zdej pa tko, kok bi pa vi zase rekli, kakšni prjatli ste, kok bi se opisal glede na 
odnos pač vrstnikov?                 
F1: Z desetko.                   
D1: Od 1 do 10?                         
S: Ni treba ocen, ampak kaj bi rekli, kakšni ste pač do prjatlov svojih?            
D3: Ja js sm prjazna do D2, jo spoštujem, am …                 
S: Kaj še?                  
D2: Nikol ne pove pač tisto kar ji zaupam, a ne.              
D1: Jo branš.                   
F2: Alo, ena pa po ena.  A lahko zdej js? Js do F1?                
S: Sam mal.                  
D3: Nikol ne povem tiste skrivnosti, ki mi jih D2 pove.             
F1: Kaj ne, sj si povedala da je D2 v D.                             
D2: Smeh.                   
D3: Sigurn ja.                   
D2: Pa sj tega sploh nism rekla.                        
[Smeh ostalih.]                   
D2: A loh zdej?                      
S: Čak sam mal. A bi D3 še kej povedala?              
D3: Ne.                    
F2: Kakšno je blo vprašanje?                   
S: Kakšen si ti v odnosu do, ko se ti obnašaš do svojih prjatlov, na primer do F1.           
F2: Js se obnašam do prjatlov zabavno.                             
D1: Pa dej no.                                  
F2: Pač zabavno se obnašam.                              
S: Kaj to pomen zabavno?                                
F2: Pač tko, da ga spravm v smeh, pa tko da se smejeva, zato ker se smejeva kdaj drugmu prjatlu …                        
S: Aha, pa se drugmu smejeta skupej?                                
F2: Vsi se smejemo, vsi drugmu se smejemo.                                    
D1: Pol pa k jih še pride D pol je pa cela žurka.                            
F2: Dobr kdaj se tud skregamo, ampak po petih minutah smo spet prjatli.                        
D2: Tko k midve z D3. Se dons skregave, pa bova že jutr spet skupi prjatle.                      
D1: Spet skupi …                                 
F2: Ampak men pa F1 se to več ne dogaja.                                    
S: Da bi se skregala, al da se takoj …                             
F2: Da bi se skregala.                                
D2: Midve se skregave, ko ona včasih izziva …                              
D3: Mhm, ti prevečkrat izzivaš, ne js.                               
S: Pa skregate se zakaj, zarad kakšnih stvari se skregate?                            
F1: Zarad fuzbala.                                           
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S: Zarad fuzbala …                                    
F2: Zarad roke.                                   
S: Kakšne roke?                               
F1: Pr fuzbalu.                        
F2: Nč en prav da je bla roka, en …                                
S: Aja, pr fuzbalu, ok ja razumem, ko se že ...                                
D2: Ampak se pa skregave, če men kdo neki vpraša o drugmu, pa ona misl, da o njej govorimo.                            
D3: Ja, ja. O men sm slišala js veš.                                    
S: A ko D3 misli, da jo opravlate, pol se pa skregate, al kako?                                    
D3: Ja, valda, js sm slišala, js velik slišm veš.                           
D2: Ne.                                 
S: Ti se tud kej skregaš s prjatli?                           
D1: Dost.                                      
S: Doskrat.                              
D2: Velikrat ja. Zelo redko al kaj.                               
D1: Zelo redko z  D2 in D3.                               
F2: Zarad J, jaja.                                   
S: Kaj pa pol ko se spoprijateljite, kok hitr se spoprijateljite?                              
[Nemir. Interne šale… Smeh.]                                     
S: A lahko?                              
D3: Dej pšššt, no.                                   
S: Ste?                                      
D3: Ja.                                     
S: Kok hitr ste pol spet prjatli?                               
D1: Čez 5 minut.                                    
D3: Čez eno minuto.                                            
S: A vedno? Ni važno zakaj se skregate, čez pet minut ste že prjatli?                                   
D3: Ja.                                   
F2: Ja. K nam je dolgčas.                                  
F1: Kaj pa če ti on fotra ubije, a? Ja…                                     
S: Dobr, to smo rekl za take stvari, ko se skregate. Kaj pa… Kaj?                                 
D2: A gremo na drugo vprašanje?                               
S: Sej to je blo, kok hitr ste prjatli spet.                              
D3: Po eni minuti.                                      
S: Kaj pa nardite pol? A se opravičte al pač nč.                                 
D2: Nč sam tko pač…                                           
S: Ok, to je blo, gremo zdej dalje.                                     
F2: Začnemo se spet pogovarjat.                      
D2: Js recimo rečem…                                
D3: A prideš z mano domov.                                                 
D1: Največkrat pomaga to, če se komu zgodi kej smešnga pol pa mi pač govorimo »O lej kaj je blo, kaj 
je blo.«, pol pa je.                                          
S: A po se pa smejite skup?                                     
D1: Ja.                                   
F2: Js pa rečm mojmu prjatlu, rečem pač tko pač, če se skregava rečm »O kje si, A?«, pa sva spet 
prjatla.                                                 
D2: Al pa js D3 rečem, da se opravičm za kej…                              
D3: A dj tega mi nikol nisi rekla, ne laž.                           
D2: Sm ti včer, ja.                                               
D3: Včer ja…  To mi nisi rekla.                                     
D2: Sm, a veš k…                                      
S: Kakšni si pa ti, F1, v odnosu do vrstnikov?                            
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F1: Dobr.                                                  
S: Dobr? Kaj to pomen dobr? Kakšn recimo?                            
F1: Prjazn.                                         
S: Prjazn. Kaj še, kok, kaj bi reku, a ste vi tko kaj se vam zdi, da ste bl prlubleni med prjatli, al mate ful 
mal prjatlov, ste bl osamleni?                                                    
F2: Ma mi smo pedri, mi si dajemo lupčka, mi se lupčkamo.                          
D1: O šit, o fak.                                     
F1: Kaj je?                                 
[F1 do sedaj ves čas tolče, oz. tapka s flomastrom po listu papirja.]                               
S:  Dej, F1, a lahko mal nehaš prosim, ker se bo to ves čas slišal na posnetku.                       
F1: Čaki do konca.                                          
S: A ni brez veze?                                
D2: Ti se včasih objemaš, a ne?                                 
F2: Ja.                                               
[Smeh.]                                                  
S: Zdej pa, a vam lahko eno zgodbico preberem?                            
D3: Ja.                                        
F1: Preber.                                          
S: Pa boste pol povedal kaj mislte, a bi kdo drug prebral al…                      
D1: Js.                                      
D3: Ne.                                   
F1: Kaj boš ti.                                     
S: A vam pol js? Ok. Poslušte kaj, dejmo no (nemir). Smo, da bomo hitr frej. En primer zgodbe o 
prijatelstvu. Takole: 

Nekoč sta se antilopa in opica sprehajali po puščavi.                          
F1: To so basni, al kaj je to.                                                                        
S: Ja, ha. Ampak to je bl moderno. Tko da ni basn. Pa če nehaš zdej s tem flomastrom, ker druge moti, 
mene pa tud že mal moti. Dej bod fer no… no uglavnm. 

Nekoč sta se antilopa in opica sprehajali po puščavi.  
"Utrujena sem," potoži opica.  
"Tebi je lažje, ker imaš dolge noge. Moje so tako kratke."  
"Če zlezeš na moj hrbet, te bom nesla," je odgovorila antilopa.  
"Hvala," je rekla opica.  
"Ni za kaj, prijateljica moja," reče antilopa prijazno.  
"Vem, da če bom jaz kadarkoli kaj potrebovala, da mi boš pomagala."  
"Seveda," je rekla opica in splezala na antilopin hrbet.  
In tako sta prijateljici hodili in hodili, dokler nista prišli do drevesa. Opica je skočila iz antilopinega 
hrbta, da sta se obe lahko usedli pod senco drevesa.  

F1: A lah sam neki? To je laž vse. 

Med tem ko sta sedeli pod drevesom, sta zagledali leva prihajati k njima.  
"O, ne," je rekla opica.  
"Če naju ta lev ujame, naju bo požrl!"  
"Mogoče pa je že imel svojo večerjo," je rekla antilopa.  
"Če ni lačen, naju bo pustil pri miru."  
"Imaš prav, ampak ne veva, če je lačen ali ne," reče opica nezaupljivo.  
"Pohiti. Spet bom zlezla na tvoj hrbet, da bova lahko pobegnili."  
"To ne bo dobro," je rekla antilopa.  
"Ne bom mogla teči tako hitro, če boš na mojem hrbtu."  
Med tem časom se je lev vse bolj bližal.  
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"Že vem," se domisli opica.  
"Ne bo naju dobil, če splezava na drevo."  
"Ampak jaz ne morem plezati po drevesih," reče antilopa.  
"Jaz pa znam," je rekla opica in splezala na drevo.  
Sedaj je bil lev že zelo blizu.  
"Zdaj je že prepozno, da bi zbežala," je rekla antilopa.  
Zato je legla na tla in se pretvarjala, da je mrtva.  
Lev je prišel do drevesa, pogledal navzgor in zagledal opico, kako sedi na veji. Zatem je stopil do 
antilope. Priklonil se je in povohal antilopino uho. Pa vendar je ni pojedel.  
Ko je lev odšel, se opica približa k antilopi.  
"Uf, to je bilo pa grozljivo! Videla sem, da je ovohaval tvojo uho, kaj je vendar počel?" reče opica 
radovedno.  
"Pogovarjal se je z menoj," je odgovorila antilopa.  
"Res? Kaj pa je rekel?" vpraša opica.  
"Rekel je : Svoje prijatelje si izbiraj previdneje!" 

S: Kok si pa vi izbirate prijatelje? Kje vi spoznate na primer nove prijatelje?                      
D2: V šoli.                                         
D1: Na fbju.                                 
F1: Dobr ti.                                       
S: A facebook. O kaj pa ta facebook zdej? Kaj to pomen prijatelstvo na facebooku al pa prijatelstvo 
tko?                                          
F1: Lažno.                             
D1: Pač pošlješ, da…                                    
S: Na facebooku lažno?                                   
D3: Ja.                                                                                                                              
S: Pač ni isto ne, kukr če, taprav prijatel. Na facebooku imate pol najbrž loh ful prijatlov?                                
D3: Ja, sam niso pač tapravi…                                        
S: Jih ne poznate najbrž?                                  
D1: Js jih pol poznam iz druge šole.                                 
F2: 1.586.                                                 
S: Sam še malo če lahko, F2. Kaj delate skup s prjatli?                       
D3: Se igramo.                                      
F1: Haha.                                     
S: Ja.                                    
D3: Se zabavamo, se smejimo.                                     
S: Kaj pa vas zabava? Kok se zabavate? Kaj je tisto kar…                          
F2: Gledamo porniče.                                  
F1: Vsako minuto, vsako sekundo.                                    
S: To vas zabava, da gledate porniče?                                 
F2: Valda porniče, ko ga…                                
D2: Dej no, F2! Bod mau…                             
S: Kaj še delate skup s prjatli?                              
D3: Gledamo kkšn film.                                   
D2: Opravlamo enga druzga.                                              
F2: Ooo, model a si slišu, a si slišu kaj je delajo, opravlajo svoje delo doma, o fak model, o fak, nimaš 
pomoči, sam da si kupš štrik in greš v  gozd, nimaš pomoči ...                                
S: Najbrž pa se ne zabavate skos in se je mogoče že zgodil, da vas je vrstnik al pa prjatu razočarou?            
D3: Ja.                               
F1:Ja.                                                    
S: S čim pa?                                                    
D3: Z besedami.                                                    
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S: Z besedami, kakšnimi pa?                                        
D3: Kletvicami.                                  
F1: Da me ni uzeu v..                                         
S: Kam da te ni uzeu, v?                                      
[F2 sedaj on tolče s pisalom po mizi.]                                  
F1: Ne vem no.                                     
S: Kaj a da ni držou oblube al pa kej?                                
F1: Ja.                                            
S: Tebe je tud že kdaj kkšn prjatu razočarou?                                 
F2: Pa valda.                                            
S: S čim pa?                                          
F2: Z ničemr.                                                                  
S: Kakšn je biu ta dogodk? Ga lahko opišeš?                                       
F2: Ne vem, noben me ni še…                                   
D2: K ti je ukradu punco.                                                              
F2: Kaj? Kdo mi je ukradu?                                              
D3: Ko ti je ukradu punco.                                                 
F2: Ja, kok sm biu žalostn (sarkastično).                                   
F1: Al pa k so njemu všeč, men sploh niso.                                       
F2: js pa vem, ko so njemu kkšne všeč, za bruhat.                               
S: Kaj pa, a se vam je že zgodil na primer, da vas je kdo tko v šoli, al pa tam kjer se družte s svojimi 
prjatli, da vas je kdo po krivici obtožu?                                         
D3: Ne.                                              
D2: Ja.                                        
S: Ste bli v šoli, al pa doma, al pa v ČMCju kdej po krivici obtoženi?                       
D2: Ja.                                  
[F2 poje.]                                                       
S: F2?                                        
F2: Ja valda, že miljonkrat.                                 
D2: Kaj, kaj, kaj?                                    
D3: Mogoče enkrat.                                       
F2: A veš kdaj, ko so M ukradl denarnco, pa ne vem kdo je biu, al V, al ne vem kdo, kr F2, policija bo 
pršla…                                     
S: Pa so kr tebe obtožil, da si ti pač tisti?                             
F2: Ja.                                                      
F1: Sej kaj, policija ti ne bi mogla nč, brez dokazov.                               
D2: A lah še ti nehaš! [F2 tolče s flomastrom po mizi.]                                 
S: Sej sam še mejčkn, če lahko prosm.                               
D2: Pejt vn.                                                             
F2 Poje: Meša se mi, meša se mi!                                              
D2: Sm opazla.                                         
S: F2, a lahko no?                               
D3: Dej no.                                                
S: Sej če nočš več sodelvat pa lahko greš no, sam js bi sam še 5 minut, sam tok da še neki rečemo, a 
loh? A loh daš? F2?                                             
F1: Dej.                                               
S: Dej, plis. Kok se pa  tuki v ČMCju drugač razumete med seboj?                          
[F2 je žaljiv do D1.]                                               
D2: Še kr dobr.                                           
S: Z vsemi in z mlajšimi in starejšimi?                                  
D3: Ja.                                    
D1: S starejšimi že ne.                                                             
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S: Kok ste pa, zdej pa če loh spet vsak posebej pove, kok si ti F2 zvedu za ta ČMC? Kok časa že hodš 
sm?                                  
F1: 4 leta.                                            
F2: Ja od kdar se je odprl. Pol sm povedu temu, ta hod že en mesc.                        
D1: Ne.                                                             
F2: Kok pa?                                                        
D1: 4 mesce.                                                    
F2: Ja najbolš, od kdaj?                                              
D1: Od decembra.                                                
F2: Ja hodla si en dan in to je to.                                           
S: Dobr.  Ti od decembra hodš, ti 3 leta (D2), teb je pa F1 povedou (D3).                                                  
F2: Kdo ti je povedou za ČMC, kdo?                                        
D1: Ko sm pršla ne.                                                 
D2: Men je D povedou.                                                   
S: Aha, vam prjatli povedo? Kok si ti zvedu?                      
[Prepir o tem, kdo je komu povedal oz. predvsem D1.]                                           
F2: Kje je ona zvedla? Ti si ji povedala!                                           
D2: I je rekla, da gre v ČMC in pol je ona rekla, kje je to, kaj je to..                                   
F2: Bo ona najebala. Joj zakaj obstajaš ženska čorava.                                                  
S: Kok pa je blo na začetku ko ste pršl sm?                                        
D3: Sram nas je blo prvo.                                   
F2: Mene pa ni blo, zato kr ne vem če jih je blo 3 osebe na dan.                                      
S: Aja not, k si biu čist od začetka, ne?                                   
F2: Ja. Že 4 leta, od kar so to delal sm js biu.                                               
D2: Kok to traja?                                                                 
S: Kaj? Kok časa še? Sam še 5 minut, sam še da na par vprašanj odgovorite. Ok, kaj pa zdej, k ste že 
nekej časa tuki? Kok se počutte?                                             
D3: Ja ne vem, navadl smo se, nas ni več glih tok sram.                               
S: Kaj pa če kkšn nov pride na primer?                                            
D3: Ja je pa pač njega sram mogoče.                                          
[Hkrati poteka dialog med F1 in F2, kasneje še potegneta k sebi D2.]                                
S: Kaj pa tko k kšn nov pride, al pa k ste vi pršli, a mate na primer, a ste mel kkšn tak sprejem, da ste 
ga kej zajebaval al pa kej?                              
D3: Ne.                                       
S: Nikol nč?                  
D3: Ne.                                       
S: Tuki ste tud spoznal kšne prjatle?                                       
F2: Kaj tuki?                                  
D2: Ja.                                  
D3: Ja.                                       
F2: Kaj si vprašala?                                                      
S: Če ste tud tuki spoznal prjatle.                              
F2: Ja.                                                                                         
S: Pa so tuki, je tuki tud kšn pravi prijatel, al mu loh rečete sam prijatel?                         
F2: Ja evo pravega. [Objame F1.]                                      
S: F1, a maš ti tukej kšnga pravega prijatelja, razn F2?                                 
F1: Ja, T.                                                                   
S: T, je pravi prijatel. Ampak njega si tud že prej poznal, preden si hodu v ČMC?                                     
F1: Ja.                                            
S: Kaj pa tukej si spoznau kkšnga tazga?                                   
F1: Ne vem.                                                        
F2: Js sm T prej spoznou, pol sm pa spopirjateljiu njega in T.                                 
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S: Aha se prav ste se vsi poznal že prej, pred ČMCjom?                                           
F1: Ma ja, že prej. Že ene 5 let, že več kt 5 let.                                               
F2: 11 let se že poznamo.                                                 
[Poteka pogovor med D2 in D3.]                                    
S: Kaj pa vedve mata  kkšnga pravga prijatla tuki, ste spoznale kšnga pravga prijatla tuki?                                
F2: Ja, J. haha.                                                               
D2: Dej gremo zdej naprej no.                                        
S: Ja kaj vedve, ste spoznale kšnga pravga prijatla tuki?                            
D2: Pa ajde sm, evo D3 sm bolš spoznala. K sm jo že v šoli…                             
S: Ok, zdej pa še, za ene prijetno, za druge mal mn prijetno vprašanje, kakšna je razlika med tem, da 
si prjatu s fantom in tem, da si prjatu s punco?                                
[Začnejo vsi hkrati govoriti.]                                       
S: A lahko en pa po en?                
D2: Js vem.                                 
D3: Čist isto je.                                           
D1: Če poveš fantu eno skrivnost…                              
D2: Če si prjatu s fantom, pol vsi mislijo, da smo vanga, če smo pa s punco pa nč ne morjo mislt.                         
[F2 ves čas tolče s svinčnikom.]                                              
D1: Ja tud to, pa na primer če poveš, da maš najbolšga prjatla al pa prjatlco in če pol poveš eno 
skrivnost in mislm on bi takoj povedou drugim, takoj bi vsi vedl, on bi povedou punci tko.                         
[D1 vzame svinčnik F2, zato pride do kratkega prepira, ki ga umirim.]                                    
S: Kaj ti, kako je zate? Kok ti vidš razliko?                             
F1: Ni razlike.                                                    
S: Ni razlike? kaj ti, F2?                                       
F1: Pač s fanti loh se tepeš, loh se zafrkavaš,  za foro, s puncami se ne smeš.                                
S: Ne smeš, ok.                                                                
F1: Razn z njo. [Pokaže na D3, ki je njegova sestra.]                               
F2: Pa s puncami se loh žvališ.                                               
F1: Sej če si drugačno spolno usmerjen se lah tud s fanti.                                
S: Ja, tud to je res.                                      
F2: Ja ti se dj, js se ne bom.                                   
F1: Js se ne bom.                                              
S: Komu pa lažje zaupate? Fantu al..                                     
D3: Puncam.                                 
D2: Puncam.                           
D1: Puncam.                                        
F2: Puncam.                                                        
S: Tud ti lažje prjatlci, punci zaupaš?                             
F2: Ja valda.                                     
S: Kaj pa ti, F1?                                                    
F1: Js pa rajš fantu. Zato kr če bo povedu, ga pol razbijem.                                               
F2: Hecam se, valda da F1 najraj zaupam.                                    
S: Ok, a to da se skregate, pomen da niste več prjatli?                            
D3: Ne.                                                  
D1: Ne pač, samo smo skregani in se bomo pač že pobotal.                                    
D3: Za neki časa smo skregani, pol smo pa spet prjatli.                                 
S: Kok se pa takrat počutte?                                            
D3: Osamljenga.                                                  
S: Osamljenga.                                         
[Začnejo pogovor o drugih stvareh, ki ga nekaj časa pustim, nato prekinem, saj se nanaša na druge 
zadeve.]                                                                                             
S: Ok, a loh sam še zadnje vprašanje v bistvu. Tko k ste v družbi ne, a je vedno v družbi en k je glavni, 
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se vam zdi da je?                                                 
D3: Ja.                                   
D2: Ja.                                    
F2: Ja.                                  
D1: Ja.                                                      
D3: Ja, ampak ta nam gre največ na živce.                           
S: Ta vam gre najbl na živce.                                
D3: Ja.                                                                     
D1: Ja k se preveč važ.                                                 
S: A on bl misli da je glavni?                                       
D1: Ja.                                                  
D3: Ja.                                                                    
S: Kaj pa vidva? Kaj pa ti k maš že starejšo družbo? Maš tud tko v družbi? A je kdo od vas v družbi 
glavni?                                                     
D3: Ne.                                                
D2: Ne.                                      
F1: Jst.                                   
S: Ti si vodja svoje družbe?                                
F1: Js, haha.                                         
S: Ne res, ti si vodja?                                 
F1: Ja, ja.                                                                                
S: Kok si pa pršu do tega, da si ti vodja?                                
F1: Vsi smo vodja, vsi.                                                                  
S: Vsi ste vodja, aha. Ti maš tako družbo, da ste vsi vodja?                                  
F1: Ja.                                            
S: Ni noben glavni?                                                              
F1: Mam dva prjatla…                                                       
[Govorijo en čez drugega o njegovi vlogi.]                                                                    
S: A lahko sam pove, prosm.                                                                   
F1: Smo trije prjatli, vsi smo glavni, k jih je več zravn, sm pa sam js.                                                    
F2: Obadva sva.                                                         
S: Kako si pa to dosegu? A je tist k je glavni ne vem, ful pametn?                              
F1: Bojijo se me.                                       
D3: Preveč fuliran.                                                                
D2: Preveč se važ.                                       
S: Kaj zakaj? A jih pretepeš pol?                                        
F2: Ne da res.                                                                        
S: Aha, s tem k si tok močn, s tem si dobu pač si postau glavni?                                          
F1: Ja.                                                                                          
D2: V razredu k se ful važjo, k so ponavlal razred, pa misljo da so neki.                                
F2: A lah zdej js no?! [Vpije v diktafon.]                                                                              
S: Ej ona je zdej neki povedala, zdej boš pa ti.                                                                                            
F2: Mi smo glavni pač vedno, js, on, pa če pride kšn ko ga ne poznamo, pač če nam teži, pa če bi men 
naredu kdo, bi on al pa T, al pa obadva bi skočla nanga.                                                               
S: Se pravi, stojita za tabo.                                                                                               
F2: Ja. Tla bi lizu, to je to ne.                                                             
D2: Ajde, idemo kuči.                                                                                             
S: Bi še kdo kej tazga povedou o prijatelstvu?                                                                
D2: Ne.                                                                                                                                                    
D1: Ne. Komi čakam da grem dam.                                 
F2: Pejt.                                                    
F1: Sam res, noben te ne sili. 


