
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INES GODEŠA 

POTREBA PO MLADINSKEM CENTRU V OBČINI CERKNICA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014 

 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INES GODEŠA 

Mentor: Doc. Dr. ŠPELA RAZPOTNIK 

POTREBA PO MLADINSKEM CENTRU V OBČINI CERKNICA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2014 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

 

Zahvaljujem se mentorici, doc. dr. Špeli Razpotnik za vso podporo, odzivnost, ideje in mnenja, ki jih 

je delila z mano, ter tudi za potrpežljivost in vztrajnost. 

Hvala Tjaši Prudič in Manci Farkaš za pomoč pri anketah in učencem OŠ Jožeta Krajca Rakek in OŠ 

Notranjski odred Cerknica za izpolnjene vprašalnike. 

Zahvaljujem se tudi svoji družini, brez katere do te stopnje ne bi prišla, hvala Mateju za ves trud in 

podporo in Teji za pomoč in poslušanje.  



 
 

Povzetek 

 

V diplomskem delu raziskujem potrebo po mladinskem centru v občini Cerknica. V teoretičnem delu 

je predstavljeno stanje mladinskih centrov in mladinskega dela v Sloveniji ter zakon o javnem 

interesu v mladinskem sektorju, predstavljene so tudi preference mladih pri izboru prostočasnih 

aktivnosti, na kratko pa je pregledano tudi udeleževanje mladih v prostovoljstvo in področje 

medvrstniškega nasilja. Opisana je tudi trenutna situacija v občini Cerknica statistični pregled mladih 

in predlogi za ustanovitev mladinskega centra. V empiričnem delu je predstavljena raziskava in njeni 

rezultati. Narejena je bila anonimna anketa med učenci devetega razreda na OŠ Jožeta Krajca Rakek 

in med osmimi razredi OŠ Jožeta Krajca Rakek in OŠ Notranjski odred Cerknica. Rezultati so pokazali, 

da anketirani učenci občinskih šol kažejo potrebo po ustanovitvi mladinskega centra in interes za 

udeleževanje v program centra.  

 

Ključne besede: Mladinski center, mladi, prosti čas, potrebe mladih, občina Cerknica 

 

  



 
 

Summary  

 

In the thesis I explore the need for a youth center in the municipality of Cerknica. In the theoretical 

part the status of youth centers and youth work in Slovenia and the Law on the public interest in the 

youth sector is presented, also the thesis present preference of young people in the selection of 

leisure activities, in short it is also viewed youth engaging in volunteering and the scope of peer 

violence. Also the current situation in the municipality of Cerknica is described, statistical review of 

young people and proposals for the establishment of a youth center are presented. In the empirical 

part I present the research and its results. An anonymous survey of ninth grade students at an 

elementary school Jože Krajc Rakek and the eight classes of primary schools Jože Krajc Rakek and 

Notranjski odred Cerknica was made. The results showed that the pupils surveyed in the municipal 

schools suggest the need for establishing a youth center and an interest in becoming involved in the 

program of the center.  

 

Keywords: youth center, youth, leisure time, needs of young people, the municipality of Cerknica  
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Uvod 

 

Eno izmed področij dela socialnega pedagoga1 je tudi delo z mladimi ali mladinsko delo. Na tem 

področju se, tako kot na mnogih drugih, socialna pedagogika povezuje z drugimi strokami, ki se 

ukvarjajo s potrebami mladih, z njihovimi željami, načinom razmišljanja, njihovo (sub)kulturo in z 

njihovimi odnosi. Mladi so dandanes skupina, kateri različne stroke posvečajo veliko pozornosti prav 

zaradi naraščajočih težav, ki se pri tej skupini pojavljajo, bodisi so to fizične ali psihične težave, 

težave v odnosih, pri postavljanju in ponotranjanju vrednot pa seveda tudi težave z načrtovanjem 

vse bolj negotove prihodnosti. Kot prostovoljka v mladinskem centru sem opazila, da veliko mladih 

tja zahaja prav zaradi stalnosti in varnosti, ki jo mladinski center ponuja. Zagotovljena je podpora, 

razumevanje in jasne so tudi meje in pravila, od katerih se ne odstopa, kar mladim seveda ponuja 

neko varnost, še posebej, če tega ne najdejo drugje. Jasnost pravil, dolžnosti in pravic mladih je 

pomembna, saj mladi vedno vedo, kakšen ukrep sledi določeni kršitvi. To vèdenje jim zagotavlja 

stalnost, varnost, nekaj, v kar so lahko gotovi v svojem življenju.  

 

Potrebe mladih bom soočila s sorodnimi temami, in sicer z vidikom prostega časa, udejstvovanjem v 

prostovoljstvu in s problematiko nasilja, saj se mi zdijo ta tri področja najbolj povezana z delovanjem 

mladinskih centrov in z mladinskim delom. Pregledala bom tudi mladinske centre v Sloveniji in 

preletela njihovo delovanje. 

 

V empiričnem delu bom deloma raziskala potrebe mladih v Občini Cerknica, katere prebivalka sem 

tudi sama. Ob prostovoljstvu v ljubljanskem mladinskem centru sem namreč začutila pomanjkanje 

take oblike prostora za mlade v svoji občini. Mislim, da bi bil mladinski center pozitivna pridobitev za 

vse mlade, kot prostor za druženje, podporo ali varno pribežališče.  

 

  

                                                           
1
 Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so navedeni v moški slovnični obliki so uporabljeni tako za 

ženske kot tudi za moške. 
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1. Teoretični del 

 

1.1 Mladinski centri 

1.1.1 Mladinsko delo 

Mladinsko delo je pomemben del življenja mladih, saj jim ponuja možnosti za izražanje lastnih misli, 

želja, kompetenc, krepi njihovo kritičnost, podpira ideje in je stalnica, ki je v življenju mladega 

pomembna. Mladinski delavci svojega dela ne dojemajo kot službo, temveč kot način življenja in vse 

delo, ki se opravlja za mlade je pomembno, saj se učinki opravljenega pokažejo v prihodosti. 

  

Lebič in Majcen (2011, str. 5) opredeljujeta mladinsko delo kot organizirano in ciljno usmerjeno 

obliko delovanja mladih in tudi za mlade. Ta oblika dela ponuja okvir mladim, preko katerega krepijo 

svoje kompetence, se vključujejo v družbo in prispevajo k razvoju skupnosti. Mladinsko delo temelji 

na ˝prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali 

politične usmeritve˝. (prav tam) 

 

Na tem mestu se mi zdi pomembno, da opredelimo tudi razliko med mladinsko organizacijo in pa 

organizacijo za mlade. Prvo Lebič in Majcen (prav tam) opisujeta kot samostojno in demokratično, 

predvsem pa prostovoljno združenje mladih, ki si s svojim delovanjem prizadeva mladim omogočati 

oblikovanje stališč, pridobivanje izkušenj in izvajanje dejavnosti, ki so v skladu z njihovimi interesi. 

Mladinska organizacija je organizirana kot ˝samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza 

društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične 

stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v 

mladinskem sektorju˝. Organizacija za mlade pa se od mladinske organizacije razlikuje v tem, da je 

pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar pa ni mladinska organizacija in je organizirana kot 

zavod, ustanova ali pa zadruga. (Lebič in Majcen, 2011, str. 5)  

1.1.2 Mladinski sektor 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010) mladinski sektor 

opredeljuje kot prostor za proces oblikovanja in uresničevanja mladinske politike in mladinskega 

dela. Sektor predstavljajo področja, kjer potekajo ti procesi oblikovanja in uresničevanja. Področja 
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mladinskega sektorja opredeljuje zakon v devetih točkah (4. Člen, Zakon o javnem interesu v 

mladinskem sektorju, 2010): 

 ˝avtonomija mladih,  

 neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,  

 dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,  

 skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,  

 prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,  

 mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,  

 zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,  

 dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in  

 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.˝ 

 

Na lokalni ravni ta področja uresničujejo in predstavljajo ravno mladinski centri, ki s svojim 

delovanjem poskušajo mladim pokazati priložnosti in možnosti, ki so jim ponujene za prihodnost.   

1.1.3 Mladinski centri v Sloveniji 

Mladinski centri so v Sloveniji še dokaj mlada in nerazvita oblika mladinskega dela. Tudi samo 

mladinsko delo se še razvija in išče svoje mesto tako v političnem  pogledu, kot tudi med mladimi, 

pomanjkljivo pa je tudi število študijskih smeri, kjer bi se lahko izobraževali posebno v tej smeri. 

Jaklič (2007) kritično pogleda na pomanjkanje študijskih smeri, saj so v mladinskih centrih zaposleni 

različni profili, kar je seveda lahko tudi pozitivno, vendar pa ne obstaja definiran koncept 

mladinskega delavca. Minimalne standarde za to delo bi postavili z definiranjem mladinskega 

delavca, njegovih kompetenc, izobrazbe. Mrgole (2003) predlaga ustanovitev nove študijske smeri, 

nove stroke, ki bi bila izobražena prav posebej za delo z mladimi. Jaklič (prav tam) se s tem sicer ne 

strinja, pravi, da je socialna pedagogika kot taka dovolj usposobljena in kompetentna, vendar pa 

sama menim, da bi kljub temu, da so koncepti socialne pedagogike dobro zastavljeni, bilo potrebno 

v sam študij umestiti več konceptov mladinskega dela. 

 

Sama omemba  mladinskega centra ljudem, s katerimi se pogovarjam, predstavlja problem, saj si 

nihče ne zna predstavljati, kaj to dejansko je. Meni osebno se to zdi velik problem, vsaj v naši občini, 

kjer takega centra še ni, prebivalci pa sploh ne vedo, kaj to je, zato ne vedo, ali bi to bilo potrebno. 

Kljub delovanju Salezijanskega mladinskega centra veliko občanov ne ve, kaj se v mladinskem centru 
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počne, pa tudi ne vedo, ali je le-ta sploh še odprt. (Moja opažanja, izkušnje). V nadaljevanju bom 

konkretneje opredelila mladinske centre, njihove oblike in trenutno stanje v Sloveniji.  

 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju v 28. členu opredeljuje naloge oziroma dejavnosti 

mladinskega centra (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 2010): 

 ˝(1) Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna 

skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se 

izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.  

 

(2) Mladinski centri:  

 skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na 

to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;  

 skrbijo za mladinsko infrastrukturo;  

 zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter 

zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;  

 nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;  

 razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega 

učenja;  

 sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem 

državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in  

 dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.˝ 

 

Našteto se mladinski centri trudijo izpolnjevati, to so njihovi cilji in namen. Vsak mladinski center 

ima seveda še svoje dodatne specifikacije kar se tiče programa, lokacije, populacije in vrednot, 

katere podaja svojim obiskovalcem, vendar pa je bistvo vseh mladinskih centrov enako-varen 

prostor za druženje in podporo mladim. 

1.1.3.1 Mreža MaMa 

V Sloveniji poznamo več različnih oblik mladinskih centrov. Večina njih se povezuje v mrežo 

mladinskih organizacij Mladinske mreže MaMa. V dogovoru z Uradom RS za mladino je Mladinska 

mreža MaMa izvedla ˝Analizo mladinskih centrov v Sloveniji˝ in rezultate le-te predstavila v 

publikaciji z naslovom ˝Mladinski centri v Sloveniji˝ (Murn, Lebič, Skrinar, 2011). Ravno iz te 
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publikacije bom črpala večino podatkov v nadaljnjem besedilu, saj je ta analiza najnovejša in tudi 

najbolj podrobno obdela različne aspekte mladinskih centrov in z njimi povezanega mladinskega 

dela.  

 

Mreža MaMa je v Sloveniji krovna organizacija podpore mladinskim centrom, v katero se povezuje 

večina le-teh. 

 ˝Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih 

centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in 

njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Mreža MaMa s 

svojim delovanjem: 

 povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju 

mladinskega dela; 

 zastopa skupne interese članic v odnosu do vladnega sektorja in ostalih sogovornikov; 

 obvešča članice o dejavnostih in aktivnostih, ki so pomembne za njihovo delovanje, se tičejo 

mladih in dela z njimi; 

 organizira srečanja in spodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami; 

 članicam nudi strokovno pomoč; 

 skrbi za neformalno izobraževanje mladinskih delavcev in zaposlenih v mladinskih centrih.˝ 

(Murn idr., 2011, str. 18) 

 

Lebič (2011) poleg opisa Mreže MaMa dodaja še, da se kot mladinski centri, ki so v mrežo vključeni, 

štejejo organizacije, ki v lokalni skupnosti delujejo z namenom zagotovitve asociativnih načinov 

druženja mladih, pomagajo pri družbeni integraciji in socializaciji mladih, mlade informira in jim 

omogoča mobilnost in mednarodno povezovanje ter ponuja avtonomen mladinski prostor. Mreža 

MaMa pa na področju mladinskega dela vključuje tudi organizacije, ki si prizadevajo za ustanovitev 

mladinskega centra v lokalnem okolju. Lebič (prav tam, str. 29) poudarja tudi pomen Mreže MaMa 

lokalnim skupnostim, katerim ˝predstavlja osrednjega sogovornika pri operativnem vzpostavljanju 

mladinskih centrov in možnostih njihovega razvoja. Kot strokovna organizacija pripravlja številna 

uporabna strokovna dela, ki jih lokalne skupnosti uporabljajo pri primerjavi z drugimi lokalnimi 

skupnostmi, pregledu strukture ter vsebin delovanja mladinskih centrov in vpogleda v različne 

mehanizme mladinskega dela˝. 
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Mladinske organizacije se povezujejo v mreže, v le-te je vključenih kar 92,6% mladinskih centrov 

(Murn idr., 2011, str. 84) 

  

Mreža MaMa pa trenutno vključuje 41 članic s statusom mladinskega centra, ali pa le opravljajo 

dejavnosti le-teh. MaMa je nastala zaradi potreb lokalnih skupnosti po mreženju in povezovanju in 

od začetka deluje kot mrežna organizacija. (Članice Mreže MaMa, b.d.) 

1.1.3.2 Strukture mladinskih centrov 

V prej omenjeni raziskavi Mreže MaMa, je bilo zajetih 28 mladinskih centrov, kar je 47% vseh, ki so 

imeli na dan 1.1.2011 status mladinskega centra pri Uradu Republike Slovenije za mladino (Murn, 

Lebič, idr., 2011, str. 47). Mreža MaMa pa je v sodelovanju z Uradom RS za mladino in Ministrstvom 

za šolstvo in šport izvedla še eno raziskavo in sicer ˝Analizo mladinskega dela in mladinske politike 

na lokalni ravni˝ (Murn, Skrinar, 2011). 

 

V slednji so rezultati pravno-formalne organiziranosti mladinskih centrov: ˝Večina mladinskih 

centrov je organiziranih kot društvo ali kot zveza društev (45 odstotkov), sledijo jih javni zavodi (42 

odstotkov), najmanj pa je zasebnih zavodov (13 odstotkov). V zadnjih letih opažamo porast javnih 

zavodov. Od organiziranosti lokalnih mladinskih centrov je odvisnih mnogo stvari. Organizacije se 

različno financirajo, imajo različne pristope do uporabnikov njihovega programa in pogosto tudi 

vizijo in namen delovanja. Sicer pa za vse velja, da so neprofitne in da imajo definirana prednostna 

področja˝(Murn, Skrinar, 2011, str. 27). 

 

V raziskavi Murn idr. (2011, str. 47), pa je mladinskih centrov, organiziranih kot javni zavod 66%, kot 

zasebni zavod 15%, prav toliko je društev, kot organizacijska enota zavoda pa je opredeljenih 4% 

mladinskih centrov. 

1.1.3.3 Stanje v Sloveniji 

Gril (2011) pregleda zgodovino mladinskih centrov in navede, da so se le-ti začeli pojavljati pri nas v 

drugi polovici devetdesetih let. Večinoma so to bila neformalna združenja mladih, ponekod pa so 

iniciativo prevzele lokalne skupnosti in odprle mladinski center kot javni zavod. Konec devetdesetih 

let je prvič dejavnosti mladinskih centrov finančno podprl Urad RS za mladino. S to podporo se je 

začelo ustanavljati vse več mladinskih centrov, v letu 2000 jih je v Sloveniji delovalo okrog 25 (Gril, 
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2002, v Gril 2011), za obdobje 2009-2012 pa je status pridobilo kar 56 mladinskih centrov, 

organizacij, ki pa organizirajo dejanosti za mlade in nimajo statusa, pa je še veliko več.  

 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju je leta 2010 končno opredelil mladinske centre in 

prinesel prepoznavnost le-teh. Vendar pa ima seveda tudi slabo stran. Če povzamem intervjuvance 

(Patricia Čular, nekdanja direktorica Mladinskega centra Brežice in prva direktorica Mladinske mreže 

MaMa; Nina Ukmar, nekdanja voditeljica enote Mladinski center Podlaga Sežana; Jurij Šarman, 

dolgoletni mladinski delavec in koordinator mladinskih programov v CID Ptuj; Zorko Škvor, starosta 

mladinskega dela v Sloveniji, podsekretar na Uradu RS za mladino) iz raziskave Mladinske mreže 

MaMa (Murn idr., 2011, str.35), ki so odgovarjali na vprašanje ˝Kakšen bo po vašem mnenju 

doprinos Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju mladinskim centrom? Kakšno je po 

vašem mnenju stanje mladinskih centrov danes?˝, jih je večina negotovih. Čular pravi, da je doprinos 

zakona v večji prepoznavnosti mladinskih centrov na nivoju birokratskega aparata, vendar pa morajo 

to mladinski centri še izkoristiti. Po njenem mnenju so mladinski centri postavljeni pred izziv-postati 

inštitucija ali ostati mladinski klub. Ukmar meni, da so mladinski centri še vedno zapostavljeni, opaža 

marginalizacijo do mladine kot segmenta prebivalstva tako na lokalih kot tudi na nacionalni ravni. 

Kljub delovanju znotraj istega ministrstva, še vedno vidi premalo sodelovanja in spodbude. Pravi, da 

so mladinski centri kadrovsko in finančno podhranjeni in posledično manj aktivni. Šarman vidi 

pozitivno stran v jasnih opredelitvah osnovnih pojmov, na področju financiranja pa ni posebne 

vrednosti. Pravi, da to področje ostaja odvisno od volje trenutnih lokalnih oblasti. Škvor pa poudarja, 

da zakon opredeljuje mladinsko infrastrukturo kot javni interes, kar posledično olajša načrtovanje in 

razvoj segmenta in s tem tudi mladinskih centrov.  

 

Ugotovili smo, da je namen mladinskih centrov mladim omogočiti čim lažji prehod od otroka do 

adolescenta in naprej do odraslosti, ter zapolnitev prostega časa. To poskušajo storiti z dejavnostmi, 

ki zapolnijo prosti čas mladih, da se udejstvujejo organiziranih aktivnosti, namesto, da postopajo po 

ulicah ali sedijo pred računalniki in televizorji. Tudi če mladi pridejo v center samo malo polenariti ali 

pa se pogovarjati, je čas, ki ga preživijo tam polnejši; ˝prisiljeni˝ so v interakcije z drugimi mladimi in 

tudi s koordinatorji. V nadaljevanju pa sledi pregled prostočasnih aktivnosti mladih, medvrstniškega 

nasilja in potreb po varnosti, ter prostovoljnega udejstvovanja. To so nekatere potrebe mladih, ki jih 

mladinski centri lahko zadovoljijo. 
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1.2 Potrebe mladih 

1.2.1 Prosti čas 

Prosti čas je za vsakega od nas pomemben. Večina ga izkoristi za sprostitev, različne aktivnosti in 

hobije, pa tudi za domača opravila in druženje. Mladostniki cenijo čas, ki ga imajo na razpolago, tisti 

čas, ko ni potrebno biti v šoli ali delati za šolo. Večino izkoristijo za druženje s prijatelji, igranje igric, 

gledanje televizije in obiskovanje zunajšolskih dejavnosti. Derganc (2004, str. 29) definira prosti čas 

kot ˝čas, ko nas ne veže nobena nuja ali obveznost. Ta čas daje človeku večje možnosti, da dobro 

premisli, kako naj si uredi delo in življenje.˝ Pri prostemu času mladih pa avtorica poudarja, da je to 

čas, ki mladim ostane po tem, ko so opravili šolske in domače obveznosti ter zadovoljili temeljne 

življenjske potrebe.  

 

Pomembna dimenzija prostega časa pa je, še posebej za mlade, poleg svobode pri izbiri dejavnosti 

tudi čas zmanjšanega nadzora s strani odraslih. Prav to področje pa je največkrat izvor dilem in 

konfliktov med mladimi in pa odraslimi. Starši in drugi odrasli, bodisi učitelji, vzgojitelji ali 

organizacije, želijo imeti nad mladimi nadzor, delno zaradi varnosti, delno pa tudi zaradi načrtov, 

katere imajo sami z njimi.  

 (Ule, Rener, Čeplak Mencin in Tivadar, 2000, str. 63)  

 

Za katere stvari in v kakšni meri pa izkoristijo mladi svoj čas raziskuje Alenka Gril (2006, str. 23), ki 

govori o udeležbi mladostnikov v organiziranih obšolskih dejavnostih. Pravi, da se število 

mladostnikov, ki na prehodu iz osnovne v srednjo šolo ne obiskujejo nobenega krožka, podvoji. 

Srednješolci se v prostem času udeležujejo organiziranih dejavnosti na šolah v manjšem številu, kot v 

osnovni šoli. To pripisuje manjši ponudbi krožkov na srednjih šolah, po drugi strani pa že razvitim 

interesom srednješolcev, ki se osredotočijo na tisto področje, katero jih zanima.  

 

Večina srednješolcev že ima izoblikovane želje in cilje, ter področja, ki jih zanimajo in na katerih so 

dobri, najsi bo to šport ali naravoslovje, ponudbe za specifične želje je, predvsem v večjih mestih, 

veliko. 

Gril (2006, str. 26) ugotavlja, da dve tretjini osnovnošolcev svoj prosti čas preživlja pasivno, ob 

gledanju televizije, polovica se jih druži s prijatelji ali rekreativno ukvarja s športom, prav tako več 

kot polovica srednješolcev preživlja pasivno svoj prosti čas. Pri starejših mladostnikih pa se jih več 
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kot polovica udeležuje kulturnih prireditev ali se ukvarja s športom. Avtorica povzame, da s starostjo 

upada delež tistih, ki svoj prosti čas preživljajo pasivno in narašča delež mladostnikov, ki so aktivni v 

preživljanju prostega časa. 

 

V raziskavi Mladina 2010 med ključne ugotovitve strnejo, da se je v primerjavi z letom 2000, izrazito 

povečal čas, ki ga mladi preživijo pred računalniškimi zasloni, zmanjšal pa se je čas opravljanja 

gospodinjskih opravil in gledanja televizije. Mladi tudi več umetniško-kulturno ustvarjajo, manj pa to 

sceno spremljajo. Izrazito se je povečalo ukvarjanje mladih s športom, v letu 2010 je to, poleg 

računalniške, najpogostejša dejavnost. Najmanj pogosta pa je ukvarjanje s politiko. (Lavrič idr., 2011)   

 

Razlogi, ki jih mladostniki navajajo kot odločitev za vključitev v različne dejavnosti so predvsem želja 

po novih znanjih, razvijanju spretnosti in poglobljenemu znanju. Med razlogi so tudi zabava, 

druženje s prijatelji in pa navezovanje novih stikov. Razlogi se z leti spreminjajo, starejši mladostniki 

se največkrat udeležujejo aktivnosti zaradi možnosti samostojnega odločanja o družbi, vrsti 

aktivnosti in časovnem okvirju.  (Gril, Klemenčič in Autor, 2009, str. 82-83) 

 

Sama to povezujem z dejstvom, da se s časom oziroma starostjo bolj izoblikujejo želje, zanimanja in 

preference posameznikov, ki se odločajo za aktivnejše preživljanje prostega časa ravno zaradi 

interesov, ki so jim prioritetni. Tako ne iščejo več aktivnosti ali smeri, ki bi jim bila bolj pri srcu, ne 

raziskujejo več sebe in svojih preferenc, tako kot mlajši, vendar imajo že izoblikovana področja 

zanimanja, katerim posvečajo tudi svoj prosti čas. S tem se povezuje tudi obiskovanje mladinskih 

centrov in drugih organiziranih oblik za mlade, saj ponujajo možnosti za raziskovanje zanimanj, 

dajejo priložnost za oblikovanje mnenj in vrednot ter podpirajo ideje, katerih morda drugače 

mladostniki ne bi imeli priložnosti uresničiti, bodisi zaradi finančnih in prostorskih omejitev ali pa 

preprosto zato, ker jih nihče ne posluša, podpira in spodbuja.   

1.2.2 Vključevanje v prostovoljstvo 

Prostovoljstvo je pomemben vidik mladinskih centrov, veliko jih bazira ravno na prostovoljcih. 

Prostovoljce k sodelovanju povabijo da se družijo z mladimi, jim svetujejo in odpirajo drugačne 

poglede na teme. Veliko mladih pa tudi postane prostovoljec v mladinskem centru, katerega je 

včasih sam obiskoval. Tudi to je dobra izkušnja, saj prostovoljec sam ve, kako je odraščati v tisti 

specifični soseski in tudi mlade že dobro pozna, s tem jim lahko dobro svetuje in mladi mu hitreje 

zaupajo kot ˝tujcu˝, ki ne živi v njihovi bližini. 
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Tudi sama sem prostovoljka v mladinskem centru, zato vem, koliko to prinese meni, pa tudi koliko 

moje prostovoljstvo doprinese mladim, ki v mladinski center zahajajo. Spodbujanje prostovoljnega 

udejstvovanja je v mladinskem centru stalna praksa, ravno zaradi višanja samopodobe in 

samovrednotenja mladostnikov. Ko veš, da nekomu nesebično pomagaš, je to res pozitivna 

potrditev in občutek o lastni vrednosti se poviša. Ravno to prepričanje o sebi je eden izmed razlogov 

za prostovoljno udejstvovanje, katere so navajali mladostniki v raziskavi ˝Udejstvovanje mladih v 

družbi˝, avtoric Gril, Klemenčič in Autor (2009, str. 103). Motivi za prostovoljno delo so bili tudi 

pridobitev izkušenj z odločanjem in sodelovanjem, sociabilnost, družbena vrednost, učenje, zaznana 

samoučinkovitost v socialnih dejavnostih, socialne vrednote. Vse to so mladi s prostovoljnim delom 

pridobili, zato mladinski centri podpirajo prostovoljno udejstvovanje. Mladi s tem pridobijo izkušnje 

in pozitivno samopodobo, kar je za mladostniška leta zelo pomembno. 

1.2.3 Nasilje 

To temo sem umestila v nalogo ker menim, da je med mladimi strah pred nasiljem prisoten. Strah 

pred biti nasilen, kot tudi strah pred biti žrtev nasilja. V mladinskih centrih se ravno tako dogaja 

nasilje, kot se dogaja povsod, vendar so mladinski centri toliko bolj kompetentni za odpravljanje ali 

vsaj omilitev nasilja, saj so mladi tam sproščeni, zraven ni učiteljev ali staršev, ki imajo večjo oziroma 

strožjo avtoriteto kot koordinatorji ali prostovoljci. Tako nasilje večkrat in hitreje preide na plano kot 

v kakšnih drugih situacijah in koordinatorji in prostovoljci nanj skorajda prežimo, da ga ustavimo in 

če se le da tudi odstranimo.  

 

Nasilje je na žalost še vedno zelo pereč problem med mladimi. Bučar-Ručman (2004) ugotavlja, da je 

za nasilje, predvsem tisto, ki se izvaja zaradi dokazovanja moči, pomembna skupina ljudi, ki to nasilje 

podpira. Večinoma so to skupine prijateljev, med katerimi je eden bolj nagnjen k nasilnim dejanjem, 

bolj agresiven in že majhen, neznaten povod lahko pripelje do pretepa.  Take skupine poznamo vsi, 

vsi smo že kdaj bili priča opisanemu, vendar le redkokdo ukrepa, da ne bi prišlo večjih razsežnosti 

nasilništva. Mladi, ki zapadejo v tako skupino, bodisi zaradi občutka sprejetosti, bodisi zaradi 

varnosti, se postopoma tudi sami začnejo obnašati nasilno. Take spremembe so lahko v mladinskih 

centrih hitro opažene in na njih lahko primerno ukrepajo. S člani skupin, ki so znane kot nasilniške se 

pogovorijo individualno in s tem razbijejo pritisk drugih članov skupine na posameznika. Tudi 

medvrstniško nasilje, ki se lahko dogaja v samem mladinskem centru je hitro opaženo in ustavljeno.  
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Antončič (2005) pravi, da je medvrstniško nasilje v vseh evropskih državah problem in kot odziv na ta 

problem so se na ravni Evropske unije spodbujale dejavnosti in priporočila. Izpostavljena je bila 

pomembnost povezovanja šol z lokalnim okoljem, predvsem kar se tiče preventivnega delovanja. 

Velik pomen so dali kakovostnemu preživljanju prostega časa. Sama tukaj povezujem mladinske 

centre, ki imajo programe usmerjene v preprečevanje medvrstniškega nasilja in ki s svojim 

delovanjem v lokalnem okolju in sodelovanjem z različnimi inštitucijami, od šol, do cerkev in centrov 

za socialno delo lahko pomembno pripomorejo k reševanju tega problema. Zaposleni in prostovoljci 

mladinskih centrov mlade spoznajo in jim lahko pomagajo, kadar zaznajo morebitno nasilje. 

Mladinski centri so lahko točka, kjer so mladi samostojni, a kljub temu je tam vedno nekdo, ki jim 

postavi meje in oporo. To je popolnoma drugačna oblika dela kot v šolah ali kjerkoli drugje, saj se 

gradi na individualnem odnosu z vsakim posameznikom in se na ta način lahko prepreči ali pa vsaj 

zazna, prepozna in omili veliko nasilnih situacij. 

 

1.3 Občina Cerknica 

 

Po podatkih statističnega urada Slovenije (občine v številkah, b.d.), je bilo v občini Cerknica leta 2010 

940 osnovnošolcev. Različne srednje šole pa je obiskovalo 490 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini 

je bilo 58 študentov in 11 diplomantov, kar je nad slovenskim povprečjem. Glede na številke menim, 

da bi v občini Cerknica moral delovati mladinski center, ki bi povezoval tako osnovnošolce, kot tudi 

dijake in študente. Ker sem tudi sama prebivalka te občine, vem, da ni prostora, kamor bi mladi 

lahko zahajali in kjer bi se družili. Kljub odprtemu Salezijanskemu mladinskemu centru se še vedno 

čuti pomanjkanje, saj v center ne zahajajo mladi, ki niso verni, čeprav je center odprt za vse, ima 

kljub temu prizvok, lahko rečemo celo versko stigmo, zaradi katere mladi in celo njihovi starši tega 

centra ne odobravajo. V občini je veliko potencialnih prostorov, kjer bi se dalo urediti center, ki bi 

mladim ponujal možnosti za druženje, igro, učenje in za uresničevanje in podporo idej in spodbud. 

Eden izmed teh prostorov je stara osnovna šola na Rakeku, ki so jo sicer zaprli, vendar bi z malo 

vložka lahko ponovno zaživela kot prostor za mladinske dejavnosti. Potem je tu tudi tako imenovana 

Uckanca v Cerknici, prostor, kjer ima svoje prostore študentski klub, ki bi ga lahko ravno tako 

preuredili in prilagodili še za malo mlajše obiskovalce. Občinski prostor je tudi v centru Rakeka nad 

knjižnico, ki je trenutno prazen, kjer bi se ravno tako lahko preuredilo v središče za mlade. Pa 



12 
 

verjetno bi se še našla kakšna lokacija, na kateri bi se lahko namenilo prostor za ureditev 

mladinskega centra.  

 

Na spletni strani občine je med stalnimi delovnimi telesi naveden tudi odbor za mlade, vendar pa ni 

opisa o delovanju le-tega, zato sem za komentar prosila predsednika odbora. Povedal je, da odbor 

stagnira, ne sprejema odločitev niti planov, saj se člani ne udeležujejo srečanj, da pa je v občini 

iniciativa za ustanovitev mladinskega centra, dana s strani Mladinskega sveta Cerknice, ki je med 

letoma 2010 in 2011 že izvedla analizo stanja z naslovom delovanje mladinskih organizacij in vloga 

mladih v občini Cerknica. Našla sem tudi članek iz lokalnega časopisa Notranjsko-Kraške novice 

(letnik X, št. 11, 8. Junij, 2012), ki je sicer iz leta 2012, vendar je bila iniciativa že takrat. Organizirali 

so javno tribuno ˝Mladi v občini Cerknica-Kaj bo z nami?˝. Organizacijo je prevzel Mladinski svet 

Cerknice, ki je tudi izpostavil problem pomanjkanja prostorov za mlade, tudi za mladinska društva. 

Prostori, ki jih imajo sedaj, niso več primerni, niti niso več varni za delovanje društev, tako samega 

Mladinskega sveta, kot tudi študentske organizacije NŠK (Notranjski Študentski Klub), pa tudi 

tabornikov. V odgovor so dobili, da mladinskega centra-vsaj še dva mandata-ne bo in da se bodo 

morali s prostorsko stisko znajti sami. Ustanovitev mladinskega cetra bi pomenila rešitev tako za 

prostorske probleme mladinskih organizacij, kot tudi za probleme mladih, ki si želijo prostorov za 

druženje, organizacije popoldanskih in počitniških delavnic. Že samo vedenje, da v občini deluje 

mladinski center lahko pripomore k občutku varnosti med mladimi, saj imajo vedno svoj prostor, 

kjer se lahko sprostijo.  

 

2. Empirični del 

2.1 Opredelitev problema 

 

V občini Cerknica ni strukturiranega prostora oziroma središča, kjer bi se mladi lahko zbirali in družili. 

Gril (2011) poudarja pomen mladinskih centrov. Pravi, da le-ti v lokalnih skupnostih predstavljajo 

strukturno podporo prostočasnim dejavnostim mladih. Preko skupinskih dejavnosti se mladi 

neformalno učijo, pridobivajo veščine sodelovanja, odločanja, komuniciranja in organiziranja. 

Mladinski centri ponujajo prostor in opremo za ustvarjanje, umetniško izražanje in nastopanje. 

Organizirajo delavnice, tečaje iz različnih področij, za katere mladi izrazijo zanimanje, ponujajo pa 
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tudi možnosti prostovoljskih dejavnosti, različnih dobrodelnih akcij v skupnosti in učne pomoči. 

Spodbujajo športno aktivnost, druženje in sproščanje mladih.   Lebič in Majcen (2011) pa mladinski 

center opredeljujeta kot organizirano funkcionalno središče za mlade, ki nudi pogoje za izvajanje 

različnih dejavnosti, s katerimi razvija ustvarjalnost in kritičnost mladostnikov, prostovoljstvo in 

raziskovalno delo mladih, pa tudi povezovanje na mednaroni ravni.  

Te možnosti pa so v občini Cerknica pomanjkljive, nekatere celo neobstoječe. Sicer obstaja 

Salezijanski mladinski center v okviru župnije Cerknica, ki pa nosi veliko stigmo prav zaradi 

ustanovitelja in lokacije, katere se mladi večinoma izogibajo. Prostor za aktivno in varno preživljanje 

prostega časa, ki ne bi imel ideološkega prizvoka in bi bil namenjen le njim, bi mladim ponudil več 

možnosti za druženje, razvoj sposobnosti in neformalno učenje.  

2.1.1 Cilji 

Postavila sem si dva cilja: 

1. Pregledati različne oblike mladinskih centrov po Sloveniji in analizirati možnosti za druženje 

in aktivnost mladih v Občini Cerknica. 

 

2. S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti: 

 Koliko imajo mladi prostega časa in kako ga preživljajo, ter ali obstajajo razlike med 

moškimi in ženskami v povprečnem številu ur prostega časa dnevno. 

 Ali že obstaja kakšen prostor, kjer se mladi dobivajo. 

 Ali čutijo potrebo po nekem urejenem prostoru, kjer bi lahko strukturirano preživljali 

prosti čas. 

 Ali mladi vedo, kaj sploh je mladinski center, kako deluje in ali bi ga obiskovali, če bi jim 

bil na voljo. 

 Kakšne potrebe bi si mladi želeli v morebitnem mladinskem centru zadovoljevati. 
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2.1.2 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

Glede na temo in način raziskovanja sem si postavila tako hipoteze kot tudi raziskovalna vprašanja.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

V1: Koliko imajo mladi danes prostega časa, kako ga preživljajo, ali so s tem zadovoljni ter ali 

obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma pri povprečnem številu ur prostega časa 

dnevno? 

 

V2: Kakšne so predstave mladih o mladinskem centru in kje vidijo možnosti za ustanovitev takšnega 

središča? 

 

V3: Katere organizirane aktivnosti mladi pogrešajo in bi si jih želeli v morebitnem mladinskem 

centru? 

 

Hipoteze: 

H1: Več kot polovica mladih meni, da bi s centrom pridobili prostor oziroma središče za druženje ter 

aktivno, varno in sproščeno preživljanje prostega časa. 

 

H2: Več kot polovica anketiranih mladih izraža potrebo po prostoru, namenjenemu mladim v 

njihovem kraju. 

 

2.2 Metodologija 

2.2.1 Opis vzorca 

V vzorec sem zajela 103 šolarje in šolarke, ki so v letu 2013/2014 obiskovali 8. in 9. razred osnovne 

šole v Občini Cerknica.  V občini delujeta dve šoli in sicer OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek s podružnično 

enoto ˝Rudolfa Maistra˝ Unec in pa OŠ ˝Notranjski odred˝ Cerknica s podružničnima enotama 

˝Maksim Gaspari˝ Begunje in pa ˝11. Maj˝ Grahovo. Na vprašalnik so odgovarjali učenci OŠ ˝Jožeta 

Krajca˝ Rakek, OŠ ˝Notranjski odred Cerknica in podružnične enote ˝11. Maj˝ Grahovo. V vzorcu je 

55 učenk in 48 učencev. Osmi razred jih obiskuje 71 (ali 68.9%), devetega pa 32 (ali 32.1%).  
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Tabela 1: Vzorec glede na spol. 

Spol Frekvenca Odstotek 

moški 48 46,6 

ženski 55 53,4 

Skupaj 103 100 

 

Tabela 2: Vzorec glede na razred. 

  Frekvenca Odstotek 

8. razred 71 68,9 

9. razred 32 31,1 

Skupaj 103 100 

 

2.2.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Anketne vprašalnike sem na OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek odnesla v drugi polovici meseca maja. Tam jih 

je naprej predala svetovalna delavka, ki je vprašalnike tudi predstavila učencem. Nato je rešene 

vprašalnike zbrala in mi jih predala v prvi polovici junija. Na OŠ ˝Notranjski odred˝ Cerknica pa kar 

dolgo nisem dobila odgovora, tako da sem vprašalnike s soglasji za starše šele v drugi polovici junija 

predala tamkajšnji praktikantki, ki jih je predala učencem, žal pa sem s to zamudo izgubila odgovore 

devetošolcev, ki so do takrat že zaključili s poukom. Praktikantka je nato vprašalnike tudi zbrala, 

seveda pa nisem dobila odgovorov vseh učencev.  

 

Ko sem prejela vse vprašalnike, sem jih pregledala, oštevilčila in zložila po vrsti, kljub kar velikemu 

številu ni bilo nobenega neveljavno rešenega vprašalnika. Nato sem pripravila program, da je bilo 

vpisovanje podatkov čim hitrejše. Vprašanja, ki so odprtega tipa sem obdelala s pripisovanjem kod, 

ostala vprašanja pa s programom IBM SPSS Statistics, verzija 22.0. Pri obdelavi podatkov sem 

uporabila funkcijo Frekvence (Frequencies), saj me je zanimalo predvsem število učencev, ki se 

ukvarja z določenimi aktivnostmi in ki ima določena prepričanja. Uporabila sem tudi izračun t-testa, 

da bi ugotovila povezanost med spolom in povprečnim številom ur prostega časa dnevno. 

2.2.3 Raziskovalni instrument 

Za pridobitev rezultatov sem se odločila predelati že obstoječi vprašalnik. Ob pregledu literature na 

temo mladinskih centrov in potreb po njih, sem naletela na podobno raziskavo, ki pa je potekala v 

Občini Ribnica. Ker je avtorica Jaklič (2007) že izdelala vprašalnik, sem ga sama le malce predelala in 



16 
 

prilagodila glede na kraj raziskovanja, na ciljno populacijo in na moje cilje. Razdeljen je na tri dele, 

vsebuje 12 vprašanj, od tega tri odprta vprašanja, tri kombinirana in šest zaprtih.  

 

V prvem delu vprašalnika se predstavim in anketirance povprašam po spolu, razredu, katerega 

obiskujejo in številu ur prostega časa (čas, ki ga ne porabijo za šolo in šolske obveznosti), ki ga imajo 

dnevno. Sledi sklop vprašanj, pri katerih anketiranci označujejo, katerih organiziranih aktivnosti se 

udeležujejo, kje se s prijatelji dobivajo, koliko so zadovoljni s preživljanjem prostega časa in pa 

odprto vprašanje o tem, kaj v občini pogrešajo za kvalitetno preživljanje prostega časa. Nato sledi 

tretji del, ki se začne s kratkim opisom delovanja mladinskega centra za lažjo predstavo. Sledijo 

vprašanja o potrebi po takem centru v občini, o njihovih predlogih za lokacijo centra, o njihovem 

obiskovanju in udeležbi pri programu, ter za konec vprašanje o tem, kaj bi v občini z mladinskim 

centrom pridobili.   

 

2.3 Rezultati 

 

V1: Koliko imajo mladi danes prostega časa, kako ga preživljajo, ali so s tem zadovoljni ter 

ali obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma pri povprečnem številu ur 

prostega časa dnevno? 

Za odgovore na to raziskovalno vprašanje sem postavila štiri vprašanja: Koliko prostega časa (čas, ki 

ga ne porabiš za šolo ali šolske obveznosti) imaš na dan? Ali obiskuješ kakšno interesno dejavnost? 

Kje se ponavadi dobivate s prijatelji? Ali si s preživljanjem svojega prostega časa zadovoljen/a?  

 

1. Koliko prostega časa imaš na dan? 

Anketiranci so na to vprašanje odgovarjali zelo različno. Odgovoril je 101 anketiranec, dva nista 

odgovorila. Srednja vrednost odgovorov je 4.61 ur prostega časa na dan.   

  

Tabela 3: Število odgovorov ure prostega časa dnevno. 

  N Veljaven 101 

Manjkajoč 2 

Srednja vrednost 4.61 
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Izmed 101 odgovorov je bil najnižji odgovor posameznika 0 ur, najvišji pa 24 ur prostega časa na dan. 

Največ, 27 odgovorov, oziroma 26.7% anketirancev je odgovorilo, da imajo povprečno 3 ure časa na 

dan, 19, oziroma 18.8% jih je odgovorilo, da imajo 5 ur prostega časa dnevno, 16.8% jih je 

odgovorilo s štirimi urami, 13.9% pa s 6 urami prostega časa na dan.  

 

Preverila sem še razliko med povprečji ur prostega časa na dan med ženskami in moškimi. Statistično 

pomembnost sem preverila s t-testom neodvisnih vzorcev. 

 

Tabela 4: Skupinska statistika prosti čas. 

  spol N 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

povprečne 
vrednosti 

prosti 
čas ure 

moški 47 5,32 3,515 0,513 

ženski 54 4 1,401 0,191 

 
Tabela 5: Rezultati t-testa za prosti čas. 

  

Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test homogenosti srednjih vrednosti 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Razlika 
srednjih 

vrednosti 

Razlika 
standardne 

napake 

95% interval 
zaupanja razlike 

Spodnji Zgornji 

prosti 
čas ure 

Homogenost 
varianc 
predpostavljena 

6,98
1 

0,01 2,538 99 0,013 1,319 0,52 0,288 2,351 

Homogenost 
varianc ni 
predpostavljena 

    2,412 58,6 0,019 1,319 0,547 0,225 2,414 

 

Statistična pomembnost Levenovega testa znaša p=0.010. Ker je p<0.05, homogenost varianc ni 

predpostavljena, zato gledamo spodnje vrstice v tabeli. 

Rezultat stolpca Sig. (2-tailed) je p=0.019. Ker je p<0.05, so razlike aritmetičnih srednih med 

ženskami in moškimi statistično pomembne. Potrdila sem, da obstaja statistično pomembna 

povezava med spolom in povprečnim številom ur prostega časa na dan. 
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2. Ali obiskuješ kakšno interesno dejavnost? 

Na to vprašanje sem podala 12 odgovorov, vprašani so lahko izbrali več kot en odgovor. 

 

Tabela 6: Frekvence izbranih interesnih dejavnosti. 

 

 Dejavnost Frekvence Odstotki 

1 veroučna skupina 52 52.0% 

2 športni klub, krožek 37 37.0% 

3 pevski zbor 27 27.0% 

4 glasbena šola-igranje instrumenta 24 24.0% 

5 gasilci 23 23.0% 

6 Drugo 16 16.0% 

7 plesna skupina 14 14.0% 

8 skavti,  taborniki 9 9.0% 

9 glasbena skupina, band 9 9.0% 

10 dramska skupina 9 9.0% 

11 ne obiskujem nobene interesne 

dejavnosti 

4 4.0% 

12 likovne/ustvarjalne delavnice, krožek 3 3.0% 
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Graf 1: Prikaz frekvenc izbranih interesnih dejavnosti. 

 

 

Največ, 52.0% vprašanih obiskuje veroučno skupino, sledijo športni klubi in krožki z 37.0%. 27.0% 

vprašanih se udeležuje pevskega zbora, glasbeno šolo pa obiskuje 24.0% vprašanih. Procent manj jih 

je prostovoljnih gasilcev. Svoj odgovor je dopisalo 16.0% vprašanih, našteli so različne jezikovne, 

šiviljske, multimedijske tečaje, lokostrelstvo, nogomet, atletiko, jahanje, folkloro in prostovoljstvo. 

14.0% se ukvarja s plesom, 9.0% vprašanih pa jih je pri skavtih, v glasbeni skupini in prav toliko v 

dramski skupini. 4.0% ne obiskuje nobene interesne dejavnosti, 3.0% pa likovno ustvarja. 

 

3. Kje se ponavadi dobivate s prijatelji?  

Na to vprašanje sem postavila osem možnih odgovorov, anketiranci so lahko označili več možnosti 

ali dopisali svoj odgovor. Eden izmed anketirancev na to vprašanje ni odgovarjal. 
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Tabela 7: Frekvence izbranih krajev druženja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 2: Prikaz frekvenc izbranih krajev druženja. 

 

 

4. Ali si s preživljanjem svojega prostega časa zadovoljen/a? 

Pri tem vprašanju sem postavila lestvico, kjer so anketirani obkrožili enega izmed danih odgovorov: 
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 Kraj Frekvence Odstotki 

1 pri prijateljih doma 71 69.6% 

2 na igrišču 53 52.0% 

3 zunaj (v naravi, gozdu) 49 48.0% 

4 pred šolo 42 41.2% 

5 na vasi/ulici 42 41.2% 

6 na posebnem ˝placu˝  28 27.5% 

7 v lokalu 8 7.8% 

8 drugje 3 2.9% 

1-sploh nisem zadovoljen/a 2-nisem zadovoljen/a 3-zadovoljen/a 4-zelo zadovoljen/a 
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Na to vprašanje so odgovarjali vsi anketiranci.  

Kategorije zadovoljstva sem združila, tako da sem dobila le dve kategoriji: nisem zadovoljen in 

zadovoljen. 

 

Tabela 8: Frekvence zadovoljstva s prostim časom. 

 Frekvence Odstotek 

Veljaven nisem zadovoljen 8 7,8 

zadovoljen 95 92,2 

Skupaj 103 100,0 

 

S preživljanjem svojega prostega časa ni zadovoljnih 8 vprašanih, ali 7.8%. Zadovoljnih pa je 92.2%, 

kar se mi zdi dobro, saj je zadovoljstvo s svojim časom in razpolaganjem časa zelo pomembno. 

 

V2: Kje mladi vidijo možnosti za ustanovitev takšnega središča? 

To vprašanje sem preverjala z odprtim vprašanjem v anketi, kjer sem jih neposredno vprašala, katera 

lokacija v Občini Cerknica se jim zdi najbolj primerna za ustanovitev mladinskega centra. Odgovore 

sem prerazporedila v kode.  

 

Največ, 33.3% mladih vidijo možnost za ustanovitev mladinskega centra v Cerknici, saj je največji kraj 

v občini. 20.0% vprašanih si mladinskega centra želi v bližini šole ali igrišča. Le-ti niso specificirali v 

katerem kraju, se mi pa zdi zanimivo, da mladinski center povezujejo s šolo in šolskim območjem, 

kljub temu, da je mladinski center od šole ločen. Ravno tako 20.0% vprašanih na vprašanje ni znalo 

odgovoriti, oziroma niso vedeli, kje bi se center lahko ustanovil. Da bi se ustanovil na Rakeku je 

predlagalo 16.0% vprašanih, Rakek je drugi največji kraj v občini, kjer je tudi veliko neuporabljenih 

občinskih stavb, ki bi se jih dalo lepo preurediti. V naravi oziroma ob gozdu je napisalo 6.7% 

vprašanih 4.0% pa je napisalo, da bi se center lahko ustanovilo v centru (predvidevam Cerknice, saj 

Rakek nima prav izoblikovanega centra kraja) oziroma v bližini občinske stavbe v Cerknici. 

 

V3: Katere organizirane aktivnosti mladi pogrešajo in bi si jih želeli v morebitnem 

mladinskem centru. 

Da bi dobila odgovor na to vprašanje, sem v anketi postavila dve vprašanji in sicer odprto vprašanje 

kaj v občini pogrešajo za kvalitetno preživljanje svojega prostega časa in pa kombinirano vprašanje 
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katere dejavnosti v morebitnem mladinskem centru bi jih zanimale in bi se jih udeležili. Pri zadnjem 

sem naštela osem možnosti in možnost drugo, kjer so lahko dopisali svoje ideje. 

 

1. Katere dejavnosti bi te zanimale in bi se jih udeležil/a, če bi jih mladinski center ponujal? 

 

Tabela 9: Frekvence izbranih dejavnosti. 

 Dejavnosti Frekvence Odstotki 

1 ročni nogomet, pikado, biljard, 

namizni tenis 

57 58.2% 

2 prostor za druženje s prijatelji 56 57.1% 

3 različni tečaji (fotografski, 

plesni, računalniški, jezikovni) 

52 53.1% 

4 družabne igre 37 37.8% 

5 koncerti 31 31.6% 

6 ustvarjalne delavnice 25 25.5% 

7 urice za punce 18 18.4% 

8 učna pomoč 15 15.3% 

9 drugo 10 10.2% 
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Graf 3: Prikaz frekvenc izbranih dejavnosti. 

 

 
 

58.2% vprašanih bi igralo arkadne igre, malo manj, 57.1%, bi v mladinski center prišli zaradi druženja 

s prijatelji. 53.1% bi jih zanimali različni tečaji, družabne igre pa bi pritegnile 37.8% vprašanih. Na 

koncerte bi zahajalo 31.6%, ustvarjalnih delavnic pa bi se udeleževalo 25.5% anketiranih. 18.8% bi jih 

obiskovalo urice za punce, učno pomoč pa bi v mladinskem centru poiskalo 15.3% mladih. 10.2% je 

svoj odgovor dopisalo. Napisali so športne aktivnosti, ples, pevski zbor, delo z živalmi, dva pa sta 

dopisala, da se dejavnosti ne bi udeležila. 

 

Kaj mladi v občini pogrešajo je še posebej zanimivo vprašanje, predvsem za mojo temo, kjer me 

zanima ravno to. Rezultati so zanimivi in optimistična sem, saj imajo ideje in predloge o izboljšavah 

Občine Cerknica. Največ, 34, ali 30.9% si želi boljše telovadnice (predvsem na Rakeku, kjer je stara 

telovadnica že zelo zdelana in ni več varna), več športnih aktivnosti, tekmovanj, skate parka in 

fitnesa. 17.3% vprašanih je dopisalo, da si želijo več trgovin, trgovinskih centrov, lokalov za mlade, 

velik poudarek pa je bil tudi na kinodvorani. Vprašani v občini pogrešajo tudi prostorsko 

infrastrukturo-urejene pločnike, kolesarske steze, parke, ki jih res primanjkuje in pa boljše avtobusne 

povezave. To je napisalo 15.5% mladih. Ravno tako 15.5% je napisalo, da ne vedo, kaj pogrešajo, ali 

pa da ne pogrešajo nič. Več organiziranih dejavnosti si želi 12.7% vprašanih, želijo si več različnih 
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tečajev, delavnic, organiziranih izletov in pa koncertov. Pogrešajo tudi prostor za druženje z 

možnostjo igranja arkadnih iger. 8.1% vprašanih pa si v občini želi bazena in pa zabaviščni park.  

 

H1: Več kot polovica mladih meni, da bi s centrom pridobili prostor oziroma središče za 

druženje ter aktivno, varno in sproščeno preživljanje prostega časa. 

To hipotezo sem preverjala z zaprtim vprašanjem s tremi možnimi odgovori:  

Kaj meniš, da bi z mladinskim centrom pridobili v občini Cerknica? (obkroži en odgovor) 

1 Mladi bi lahko bolj aktivno in kvalitetno preživljali svoj prosti čas z izbiro ponujenih 

programov. 

2 Pridobili bi prostor, kjer bi se mladi lahko zbirali in družili. 

3 Pridobili bi prostor, ki bi sameval. 

Na vprašanje sta odgovarjala 102 mladostnika. Eden na to vprašanje ni odgovoril. 

 
Tabela 10: Frekvence izbranega odgovora o pridobitvi v občini z mladinskim centrom. 

  Frekvence Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Veljaven 

aktivno preživet čas 48 46,6 47,1 47,1 

prostor za druženje 48 46,6 47,1 94,1 

prostor, ki sameva 6 5,8 5,9 100 

Skupaj 102 99 100   

Manjkajoč -9 1 1     

Skupaj 103 100     

 

Ker prva dva odgovora pozitivno opišeta mladinski center, lahko potrdim hipotezo, saj je 94.1% 

vprašanih izbralo prva dva odgovora. Oba sta kažeta na zaželenost mladinskega centra in potrjujeta, 

da v občini res ni prostora niti za samo druženje, kaj šele prostora z organiziranimi dejavnostmi in 

aktivnostmi. Zadnji odgovor, ki pa idejo mladinskega centra zavrača, oziroma predpostavlja, da ni 

potreben, pa je izbralo 5.9% mladih, ki menijo, da bi prostor, če bi se ga ustanovilo, sameval. 
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H2: Več kot polovica anketiranih mladih izraža potrebo po prostoru, namenjenemu 

mladim v njihovem kraju. 

 

Zadnjo hipotezo sem preverjala z dvema vprašanjema in sicer z direktnim vprašanjem; Ali meniš, da 

bi tak center potrebovali v Občini Cerknica in z manj direktnim vprašanjem; Ali bi se udeležil/a 

programa, ki bi ga v mladinskem centru pripravili. Obe vprašanji sta zaprtega tipa. 

Ali meniš, da bi v občini Cerknica potrebovali tak center? 

1 Ja, tak center je nujno potreben. 

2 Center za mlade je dobra ideja, vendar ni nujno potreben. 

3 Mene ne bi zanimal, lahko pa se ga ustanovi. 

4 V občini Cerknica je dovolj aktivnosti za mlade, nove ponudbe ne potrebujemo. 

5 Ne, ne vidim potrebe po mladinskem centru. 

 

Tabela 11: Frekvence izbranih odgovorov o potrebah. 

  Frekvence Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen odstotek 

Veljaven 

nujno potreben 17 16,5 16,7 16,7 

dobra ideja 54 52,4 52,9 69,6 

me ne zanima 20 19,4 19,6 89,2 

dovolj ponudbe 2 1,9 2 91,2 

ni potrebe 9 8,7 8,8 100 

Skupaj 102 99 100   

Manjkajoč -9 1 1     

Skupaj 103 100     

 

Na to vprašanje sta odgovorila 102 anketiranca, eden izmed anketiranih ni odgovoril. Da je center 

nujno potreben meni 16.7% vprašanih, 52.9% pa meni, da je ustanovitev centra dobra ideja. Če 

združim ta dva odgovora, ki sta oba pozitivno naravnana do ustanovitve centra, kar 69.6% meni 

bodisi da je nujno potreben ali da je dobra ideja, na podlagi česar lahko sklepamo, da si ustanovitve 

želijo. 19.6% vprašanih pravi, da njih center ne bi zanimal, da pa se ga lahko ustanovi. 2.0% mladih 

meni, da je v občini dovolj ponudbe za mlade, 8.8% pa ne vidi nikakršne potrebe po mladinskem 

centru.  
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Ali bi se udeležil/a programa, ki bi ga v mladinskem centru pripravili?  

1 Ja, zagotovo. 

2 Mogoče, odvisno od programa. 

3 S prijatelji si sami popestrimo čas, zato tega centra ne bi obiskoval/a. 

4 Najbrž ne. 

5 Zagotovo ne. 

Na to vprašanje so odgovorili vsi anketirani. 

 

Tabela 12: Frekvence izbranih odgovorov o predvidenem udeleževanju aktivnosti. 

  Frekvence Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen odstotek 

Veljaven 

zagotovo 6 5,8 5,8 5,8 

odvisno od 
programa 

65 63,1 63,1 68,9 

samopopestritev 
časa 

10 9,7 9,7 78,6 

najbrž ne 14 13,6 13,6 92,2 

zagotovo ne 8 7,8 7,8 100 

Skupaj 103 100 100   

 

Programa v mladinskem centru bi se zagotovo udeležilo 5.8% anketiranih, 63.1% pa bi se udeležilo 

odvisno od vrste programa. 9.7% mladih pravi, da si prosti čas popestrijo sami, 13.6 mladostnikov se 

programa verjetno ne bi udeleževalo, 7.8 pa je v svojo neudeležbo prepričanih. Programa bi se 

potemtakem udeleževalo 68.9% mladih vprašanih, saj je ideja taka, da se program mladinskih 

centrov prilagaja željam in potrebam mladih.  

 

Hipotezo torej lahko potrdim, saj je pri obeh vprašanjih izkazalo potrebo po mladinskem centru več 

kot 50% vprašanih.    
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2.4 Interpretacija 

 

Želela sem ugotoviti oziroma dokazati, da je v občini Cerknica potreba po mladinskem centru, da 

manjka in da bi bil dobrodošel in obiskan. Mladi, ki v občini Cerknica živijo, se udeležujejo 

organiziranih aktivnosti, kljub temu, pa bi si le-teh želeli še več. Bjarnadóttir (2004) opozarja na 

pomembnost neformalnega učenja in pridobivanja izkušenj izven šolskih kurikulov. Pravi, da so tudi 

šole spremenile načine poučevanja in da vključujejo elemente socialnega in osebnostnega razvoja v 

svoje učne načrte. Pedagoška vizija je, da se mladi učijo ne samo v šoli od učiteljev, temveč tudi od 

staršev in drugih odraslih, seveda pa tudi od svojih vrstnikov in da je pridobitev te izobrazbe 

pomembna. Podobno poudarjajo Ule, Švab, Walther in Litau (2014), ki pravijo, da so šolski problemi 

le del problemov mladih. Mladi v prvi vrsti niso šolarji, ampak so mladi in za mlade najstnike, ki se 

prvič spopadajo s težavami izven šole je lahko to obdobje zelo stresno. 

 

Sama tukaj vidim tudi vlogo mladinskih centrov, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim 

neformalne izkušnje, ponujajo prostor za različne življenjske situacije in odpirajo vrata idejam, ki 

drugje morda ne bi našle poti. Osnovnošolci iz občine Cerknica imajo dnevno povprečno 4.61 ure 

prostega časa. Zapolnijo ga z obiskovanjem veroučnih skupin, ukvarjanjem s športom, druženjem pri 

prijateljih. Kljub temu pa bi še vedno več kot 50% vprašanih obiskalo mladinski center, nekateri za 

igranje arkadnih iger, drugi samo tako malo, za druženje s prijatelji, saj sedaj nimajo svojega 

prostora, kjer bi se lahko samo družili. V občini ni urejenega niti enega parka, tudi igrišča in 

telovadnice bi potrebovale vsaj malo barve, če ne še kaj več in mladinska scena je, kljub trudu 

mladinskih organizacij še vedno bolj žalostna. Veliko več se dogaja za starejše srednješolce in 

študente, za najstnike pa ni poskrbljeno. Podobno situacijo opisujejo Byrne, Nixon, Mayock in Whyte 

(2006), s svojo raziskavo dublinske mladine, kjer so ugotovile, da mlade moti, da nimajo svojega 

prostora, saj so tako izpostavljeni prodaji prepovedanih drog, pijančevanju na javnih prostorih in 

podobnim dejanjem. Avtorice enako kot Bjarnadóttir poudarjajo pomen socialnih vezi in 

neformalnega učenja. Mladi v raziskavi so se udeleževali organiziranih aktivnosti nekaterih lokalnih 

mladinskih klubov, ki pa so zaradi odsotnosti finančne podpore slabo opremljeni. Zanimiv podatek 

pa je, da so ˝problematični˝ mladi, ki so bili ciljna skupina nekaterih klubov, izrazili veliko 

zadovoljstva s programom. Zato menim, da je mladinski center, ki je seveda namenjen vsem mladim, 

potreben še posebno tistim, ki se znajdejo v kakršnihkoli težavah, ki naletijo na problem, ali pa le 

potrebujejo nekoga, ki ni njihov vrstnik, učitelj ali starš, za pogovor. Sama v Četrtnem mladinskem 
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centru Črnuče opažam, da v center zahajajo večinoma mladi, ki imajo težave, pa naj bodo to le 

težave s fantom, ali pa težave z zakonom, s starši, v šoli ali osebne težave. Velikokrat iščejo nekoga 

za pogovor. Velikokrat pa priskočijo na pomoč tudi drugi mladi obiskovalci centra in nato skupaj 

iščemo rešitev ali pa le nudimo podporo. Te možnosti mladi v občini Cerknica žal nimajo.  

 

Na izbiro prostočasnih dejavnosti vpliva več razičnih dejavnikov. Kuhar (2007, str. 457; 2011, str. 95) 

našteje: ˝motivacija, potrebe, kompetentnost, starost, spol, družbeni sloj, kupna moč, mobilnost, 

legalne in starševske omejitve itd.˝ Vse to seveda vpliva na izbiro prostočasnih dejavnosti, sama pa 

bi dodala še možnosti, ki jih ponuja okolje. Kuhar (2007) ravno tako ugotavlja, da ponudba 

domačega kraja vpliva na izbor prostočasnih aktivnosti, saj na primer tisti, ki ne živijo v večjih mestih 

znatno manj obiskujejo kino, gledališče in podobne kulturne prireditve, kot tisti, ki imajo to na 

dosegu roke. Povzamem lahko, da je potrebna decentralizacija oblik za mlade, saj tudi tisti, ki ne 

živijo v večjih mestih potrebujejo svoj prostor, če ne še bolj kot tisti, ki živijo v mestih. Ruralno okolje 

je svojevrstno in ponuja seveda drugačne možnosti, kljub temu pa mesto še vedno najbolj poskrbi za 

zadovoljitev potreb mladine, saj ji ponuja največ možnosti za preživljanje tega prehodnega obdobja. 

Dejstvo, da je 17.3% vprašanih napisalo, da si želi trgovinskih centrov, zabaviščnih parkov, 

kinodvorane oziroma kar Koloseja, McDonalds-a in podobnih ˝ljubljanskih˝ struktur pove veliko o 

mladini ˝na vasi˝. Z ustanovitvijo mladinskega centra bi mladi dobili občutek da so slišani, da imajo 

svojo besedo in da je vedno nekdo, ki je tam zaradi njih.  

 

94.1% mladih meni, da bi z mladinskim centrom občina in mladi, ki v njej živijo pridobili. Mladi bi 

pridobili prostor za aktivno preživljanje prostega časa ali pa le prostor za druženje, lenarjenje in 

zabavo, poleg tega pa bi prostor pridobile tudi številne mladinske organizacije, katerih sedanji 

prostori so neuporabni, ali pa jih sploh nimajo. Kvaliteta življenja mladih bi se dvignila na višjo raven, 

s tem pa tudi kvaliteta kulture in zadovoljstvo vseh občanov, saj navsezadnje, svet stoji na mladih.   
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3. Zaključek 

 

Bäumer (1929, str. 3, v Zorc-Maver, 2006, str. 7) je socialno pedagogiko opredelil kot ˝vse, kar je 

vzgoja in izobraževanje in hkrati ni šola in ne družina˝. Zorc-Maver pravi, da je bila socialna 

pedagogika v svojih začetkih razumljena kot ˝socialna vzgoja za skupnost˝ (prav tam). Avtorica v 

prispevku socialno pedagogiko predstavlja kot vedo, ki se je v prvi vrsti ukvarjala z mladimi. Njen 

prvotni namen je bilo delo z mladimi, to v svojem prispevku poudari tudi Skalar (2006), ki opiše 

celotno preteklost socialne pedagogike. Delo z mladimi adolescenti, delinkventnimi ali ne, je 

zanimivo, vsi pa vemo, da je obdobje adolescence težko, dogajajo se spremebe in do težav slej ko 

prej pride pri vsakemu mladostniku. Tu nastopi tudi vloga mladinski centrov. Socialna pedagogika se 

je kot veda razširila na več različnih področij, ni se specializirala za eno samo, kljub temu pa je veda, 

ki se še najbolj podrobno ukvarja z mladostniki. Povezava socialne pedagogike in mladinskih centrov 

je na mestu. To povezavo je naredila tudi Jaklič (2007, str. 51), najprej z navedkom Anne Froman 

(2006, v prav tam): ˝poklic socialnega pedagoga je skrb za obvladovanje življenja˝, okolje za to pa je 

lahko tudi mladinski center, kjer je mladim omogočen prostor za neformalno osvajanje kompetenc, 

pomembnih za obvladovanje življenja. Mladinski center prepoznava tudi kot dobro priložnost za 

tiste, ki v šoli ali družini niso pridobili znanj za lažje življenje. Mladinski center pa je kljub temu, da 

˝ne nadomešča formalnega izobraževanja ali družinske vzgoje, pomemben element, ki doprinaša 

svojo kvaliteto ter dopolnjuje manjkajoče˝ (prav tam). 

 

V svoji raziskavi sem želela predvsem dokazati potrebo po mladinskem centru. To menim, da mi je 

uspelo, kljub temu, pa bi nekaj stvari lahko naredila drugače. V vprašalniku sem učence povprašala le 

po organiziranih aktivnostih, ki jih obiskujejo čez dan, ne pa tudi po tem, koliko časa porabijo za 

gledanje televizije, igranje igric, brskanje po internetu, druženje s prijatelji in podobno. Menim, da ta 

del v moji raziskavi manjka, saj so to dejanske aktivnosti, ki jih mladi delajo v svojem prostem času. 

Seveda del prostega časa preživijo tudi na krožkih in v športnih klubih, vendar pa mislim, da je velik 

del, ki ga preživijo pred računalniki, televizorji ali pa v družbi s prijatelji. Tega v svojo raziskavo žal 

nisem uvrstila, kljub temu pa menim, da mi je uspelo pokazati, da bi bil mladinski center v občini 

Cerknica potreben in zaželjen. 
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5. Priloge 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljen/a! 

Potrebujem tvojo pomoč pri izdelavi diplomske naloge, kjer raziskujem potrebo po mladinskem 

centru v občini Cerknica. Hvaležna ti bom, če boš izpolnil/a vprašalnik na temo preživljanja prostega 

časa mladih. Anketa je anonimna in rezultate bom uporabila izključno za potrebe izdelave diplomske 

naloge.  

 

1. Spol:  1-M 2-Ž 

2. Kateri razred obiskuješ?  8. Razred 9. Razred 

3. Koliko prostega časa (čas, ki ga ne porabiš za šolo ali šolske obveznosti) imaš na dan?               

ur 

4. Ali obiskuješ kakšno interesno dejavnost? (lahko obkrožiš več odgovorov) 

1 športni klub, krožek 
2 plesna skupina 
3 skavti,  taborniki 
4 gasilci 
5 glasbena skupina, band 
6 veroučna skupina 
7 pevski zbor 
8 glasbena šola-igranje instrumenta 
9 likovne/ustvarjalne delavnice, krožek 
10 dramska skupina 
11 ne obiskujem nobene interesne dejavnosti 
12 drugo:  
 

5. Kje se ponavadi dobivate s prijatelji? (lahko obkrožiš več odgovorov)  

1 na vasi/ulici 
2 na igrišču 
3 pred šolo 
4 v lokalu 
5 pri prijateljih doma 
6 zunaj (v naravi, gozdu) 
7 na posebnem ˝placu˝  
8 drugje:  
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6. Ali si s preživljanjem svojega prostega časa zadovoljen/a?  

1-sploh nisem zadovoljen/a 2-nisem zadovoljen/a 3-zadovoljen/a 4-zelo zadovoljen/a 
 

7. Kaj v občini Cerknica pogrešaš za kvalitetno preživljanje prostega časa? 

 

 

 

 

Mladinski center je prostor, namenjen mladim, kjer se izvajajo  različne delavnice (ustvarjalne, 

jezikovne, pogovorne), kjer se mladi lahko družijo, zabavajo, aktivno preživljajo svoj prosti čas ali pa 

le prelenarijo kakšno popoldne. Omogoča tudi razvijanje raznih projektov, zamisli in iniciative 

mladih, predvsem pa poskuša zadovoljiti potrebo po odprtem in varnem prostoru za mlade. 

 

8. Ali meniš, da bi v občini Cerknica potrebovali tak center? (obkroži en odgovor) 

1 Ja, tak center je nujno potreben. 
2 Center za mlade je dobra ideja, vendar ni nujno potreben. 
3 Mene ne bi zanimal, lahko pa se ga ustanovi. 
4 V občini Cerknica je dovolj aktivnosti za mlade, nove ponudbe ne potrebujemo. 
5 Ne, ne vidim potrebe po mladinskem centru. 

 

9. Katera lokacija v občini Cerknica misliš, da bi bila najbolj primerna za ustanovitev 

mladinskega centra, če se ti zdi, da bi bila to dobra ideja? 

 

10. Ali bi se udeležil/a programa, ki bi ga v mladinskem centru pripravili? (obkroži en odgovor) 

1 Ja, zagotovo. 
2 Mogoče, odvisno od programa. 
3 S prijatelji si sami popestrimo čas, zato tega centra ne bi obiskoval/a. 
4 Najbrž ne. 
5 Zagotovo ne. 
  

11. Katere dejavnosti bi te zanimale in bi se jih udeležil/a, če bi jih mladinski center ponujal? 

(lahko obkrožiš več odgovorov) 

1 učna pomoč 
2 ustvarjalne delavnice 
3 različni tečaji (fotografski, plesni, računalniški, jezikovni) 
4 prostor za druženje s prijatelji 
5 ročni nogomet, pikado, biljard, namizni tenis 
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6 družabne igre 
7 koncerti 
8 urice za punce 
9 drugo:  
 

12. Kaj meniš, da bi z mladinskim centrom pridobili v občini Cerknica? (obkroži en odgovor) 

1 Mladi bi lahko bolj aktivno in kvalitetno preživljali svoj prosti čas z izbiro ponujenih 
programov. 

2 Pridobili bi prostor, kjer bi se mladi lahko zbirali in družili. 
3 Pridobili bi prostor, ki bi sameval. 
 

 

Hvala za sodelovanje in lep dan! 

Ines 

 


