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POVZETEK 

 

V procesu individualizacije so mladi postali odgovorni za oblikovanje svojega življenjskega 

poteka, svobodno se odločajo in oblikujejo lastne biografije. Zato se jih spodbuja v kvalitetno 

preživljanje prostega časa, hkrati pa se s tem spodbuja neformalno učenje. Mladostnike se 

poskuša pripraviti, da mladostniška leta izkoristijo za odkrivanje življenjskih priložnosti, za 

učenje socialnih veščin, pridobivanje izkušenj ter za usmerjene dejavnosti, ki jim bodo v 

prihodnosti v pomoč pri vstopanju v svet odraslih. Mladinski centri so tako ena izmed oblik 

mladinskega povezovanja v družbi in v svojem diplomskem delu sem se posvetila prav tej 

obliki. Mladi se neformalno izobražujejo, urijo v veščinah organiziranja, soodločanja in 

sodelovanja, hkrati pa sodelujejo kot akterji družbenega dogajanja in sodelujejo z lokalnim 

okoljem. 

V sklopu raziskovalnega dela sem ugotavljala, kakšne so potrebe mladih v občini, kako 

preživljajo prosti čas in kakšna je ponudba prostočasnih dejavnosti. Raziskovala sem, katera 

so področja delovanja mladinske politike, ali mladi izražajo potrebo po ustanovitvi 

mladinskega centra in kakšne so realne možnosti za ustanovitev le tega. Ugotovitve sem 

povezala z primeroma dobre prakse dveh mladinskih centrov.  

Ugotovila sem, da področje mladinske politike v občini ni definirano in urejeno. Ponudba in 

raznolikost prostočasnih dejavnosti je slaba, velika večina mladih pa kljub drugačnemu 

mnenju občinske uprave, izraža potrebo po mladinskem centru.  

 

KLJUČNE BESEDE 
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SUMMARY 

During the process of individualisation the youngsters have become responsible for  creating 

their own course of life, making their own choices and forming their own biographys. This is 

is the reason why they are encouraged to spend their free time in a quality manner, from 

which they can also benefit in a form of informal studying. Youngsters are being advised to 

use their teenage years to discover their own opportunities, learn social skills, get new 

experiences and participate in activities that will help them upon entering the world of 

adults. Youth centres are therefore one of the forms of youth networking within a society 

and are the point of interest in my disertation. They are also a place where youngsters can 

receive informal education, improve their skills  organisation, decision-making skills and 

learn to collaborate together, all while actively participating in the society and collaborating 

with the local environment. 

In the experimental part of my desertation I was identifying the needs of youngsters in our 

municipality, how they spend their free time and what free-time activities can they choose 

from. I researched the working areas of youth politics and whether the youngsters feel the 

need for a youthe centre, and also if there are any chances of establishing a youth centre in 

the municipality. I connected my findings to different cases of good practice from two youth 

centres. 

I found out that the area of youth politics is not well defined in this specific municipality and 

that the activities that are offered are not very diverse. Contrary to the beliefs of the 

municipality officials, the majority of youngsters does feel the need for a youth centre. 

 

KEY WORDS 

teenage years, free time, youth politics, working with youngsters, youth centre 
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UVOD 
 

Današnja potrošniška družba pomembno vpliva na preživljanje prostega časa otrok in 

mladostnikov, saj so mladi pod vplivom komercializacije razvili pasivne vzorce prostega časa. 

Oblike prostega časa mladih niso stimulativne za razvoj osebnosti v času odraščanja, prav 

tako pa ne pomenijo kakovostne izrabe prostega časa mladih (Mrgole, 2003).  

Zato se v zadnjem času mlade spodbuja v kvalitetno preživljanje prostega časa, hkrati pa se s 

tem spodbuja neformalno učenje. Mladostnike se poskuša pripraviti, da mladostniška leta 

izkoristijo za odkrivanje življenjskih priložnosti, za učenje socialnih veščin, pridobivanje 

izkušenj ter za usmerjene dejavnosti.  

Idejo za pisanje diplomskega dela sem črpala iz lastnih izkušenj, saj sem kot mladostnica 

prosti čas v občini Ivančna Gorica preživljala pasivno, v času študija pa sem ugotovila, kakšna 

je pravzaprav kvaliteta preživljanja prostega časa mladih v drugih krajih. Kot dolgoletna 

prostovoljka in mladinska delavka v različnih neprofitnih organizacijah, sem ugotovila, koliko 

možnosti imajo mladi, da aktivno doživijo svojo mladost. Sošolci in prijatelji so mi vedno 

govorili, da so popoldneve ali večere preživeli v mladinskem centru, odšli na mladinske 

izmenjave,  jaz pa te priložnosti žal nisem imela, saj mi Ivančna Gorica tega ni ponujala. Ko se 

sedaj sprehajam po občini, opažam mlade, ki se družijo, pogovarjajo, športno in kulturno 

udejstvujejo, vendar v ta namen nimajo nobenega prostora.  

Leta 2013 sem nastopila študentsko delo mladinske delavke v Javnemu zavodu Mladi zmaji 

in takrat spoznala, kakšen je namen mladinskega centra in koliko to mladim pomeni. Vsa ta 

dejstva so me spodbudila, da raziščem področje mladinskega dela v občini in prisluhnem 

mladim ter njihovim potrebam. 

Zato bom v empiričnem delu raziskovala potrebe mladih in želje po ustanovitvi mladinskega 

centra, se poglobila v dva primera dobre prakse obstoječih mladinskih centrov in poskušala 

izvedeti ali je realizacija centra v občini Ivančna Gorica sploh mogoča.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 MLADOSTNIKI V DRUŽBI TVEGANJA 

1.1 MLADOSTNIŠTVO IN ADOLESCENCA 

V literaturi obstaja ogromno različnih definicij mladine, mladostništva in adolescence. 

Nekateri avtorji, npr. Kobal Grum (2000), pojma mladost in adolescenca enačijo, spet drugi 

jih ločujejo. Ločuje jih tudi Ule, ki pravi: »Adolescenca je individualno specifičen proces 

psihofizičnega in socialnega oblikovanja osebnosti, v katerem se posameznik usposobi za 

normalno opravljanje svojih spolnih, delovnih in kulturnih vlog«, mladost pa je sociološki 

pojem, ki prikazuje posameznikovo vključevanje v družbo oz. poimenuje življenjsko obdobje 

med otroštvom in odraslostjo. V tem času posameznik izoblikuje svojo osebnost na podlagi 

psihofizičnih dispozicij in interakcije s socialnim in fizičnim okoljem.  (Ule in Miheljak, 1995, 

str. 13). Mladost normalno, ni pa nujno,  v celoti, pripada adolescentu (Ule, 1988).  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je mlad opredeljen kot tisti, ki je v prvem obdobju 

življenja, mladina so ljudje med štirinajstim in petindvajsetim letom, mladost pa je obdobje v 

človeškem življenju od otroštva do zrelih let (SSKJ, 2002).  

Marjanovič Umek in Zupančič mladostništvo opredeljujeta kot razvojno obdobje med 

koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, torej med približno 11.—12. in 22.—24. 

letom starosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Uletova pa razlikuje več dimenzij pojma 

mladostništva, ki je lahko faza v življenjskem poteku posameznika, lahko je socialna skupina, 

ki jo določujejo različne oblike vedenja, nepopolni socialni status (nedoraslost), zgodovinsko 

strukturirana generacijska enota ali pa idealni vrednotni pojem, npr. mladost v smislu 

vitalnosti, živahnosti (Ule Nastran, 1996).  

Utemeljitelj pojma adolescence  je G. H. Hall, ki je že leta 1904 trdil, da je to obdobje 

viharništva, stresa in uporništva mladih proti avtoritetam. To pojmovanje obdobja se je 

ohranilo vse do leta 1960, ko so ga povezovali z biološkimi dejavniki (Hall, 1904, v Poljšak 

Škraban, 2004). Sledilo naj bi puberteti, zanj pa so bile značilne telesne in hormonske 

spremembe, ki povzročijo stres, napetost in upor. Po letu 1960 je poimenovanje adolescenca 
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prešlo na raven normalnega razvojnega procesa. Kljub različnih poimenovanjem tega 

obdobja, pa se avtorji strinjajo v razvojnih nalogah mladostništva (Adams, Gullota in 

Markstrom - Adams, 1993, v Kobal Grum, 2000). 

Havighurst je predpostavil osem razvojnih nalog, ki naj bi jih mladostnik v času mladostništva 

obvladal, da bi bil njegov nadaljnji razvoj optimalen. Te naloge so prilagajanje na telesne 

spremembe, čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih, oblikovanje socialne 

spolne vloge, oblikovanje novih in stabilnih odnosov z vrstniki, razvoj socialno odgovornega 

vedenja, priprava na poklicno delo, priprava na partnerstvo in družino ter oblikovanje 

vrednotne usmeritve (Havighurst, 1972, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Z določitvijo razvojnih nalog so se avtorji oddaljili od psihoanalitičnih predhodnikov, npr. 

Freuda, ki je trdil, da je otroštvo edino obdobje, ki je pomembno za posameznikovo kasnejšo 

socialno zrelost (Musek, 1999). Sodobni avtorji pa govorijo o obdobju adolescence kot o 

procesu duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega (Horvat in Magajna, 1987, v Poljšak 

Škraban, 2004). Prav zaradi majhne razlike med psihofizično odraslostjo in osebnostno-

socialno odraslostjo se izoblikuje mladost kot posebno življenjsko obdobje med otroštvom in 

odraslostjo. Mladostništvo lahko opredelimo kot prehod iz narave v kulturo, vendar pa hkrati 

reproducira razliko med naravo in kulturo (Ule in Miheljak, 1995). 

V 20. stoletju je mladostništvo postalo izrecno formativno obdobje. »Zato je tudi delo z 

mladimi postalo poseben družbeni projekt, ki je združeval načrtno vzgojo, nadzor in številne 

pedagoško politične intervencije ideoloških aparatov države, znanosti in vodilnih družbenih 

institucij.« (Ule, 1988, v Miheljak, 2002, str. 10).  

Mladosti tako ne gre razumeti le kot podaljšek otroštva ali čas pred odraslostjo, ampak kot 

samostojno življenjsko obdobje lastnega odkrivanja in hkrati kot socialni ter kulturni 

fenomen (Zorc Maver, 2001).  

Posameznik si v času mladostništva ustvari podobo o sebi, stališča, sodbe, vrednotenja in  

notranji koncept predstav. Mladostništvo se kaže pri posamezniku kot razvojna naloga, 

znotraj katere mora posameznik osvojiti določene kompetence in si pridobiti svojo 

identiteto. Socialno okolje mladostniku nalaga mnogo razvojnih nalog, ki jih mora uspešno 
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rešiti, če se želi uspešno prebiti v naslednjo fazo. Vendar pa mladostnik na eni strani nima 

dovolj podpore referenčnih socialnih skupin pri reševanju razvojnih nalog, na drugi pa se še 

ne more enakopravno udejstvovati v družbi z odraslimi, zato pogosto prihaja do stresnih 

izkušenj (Ule in Miheljak, 1995). 

Mladostniki tako preverjajo okoliščine nastanka in možne izide različnih dejanj ter njihove 

posledice tako za posameznika kot za okolico. Učijo se medosebnih spretnosti, vzpostavljajo 

svoj sistem norm in standardov vedenja ter spoznavajo pravila socialne regulacije. Na podlagi 

spoznavanja drugih kultur in družb ter s tem povezanih drugačnih načinov življenja, norm in 

vrednot, si širijo miselna obzorja in s primerjavo izkušenj iz svojega kulturnega okolja, 

razvijejo nove strategije spoprijemanja z vsakdanjimi problemi. To je lahko velikokrat v 

nasprotju z vrednotami staršev ali širšega družbenega okolja, zaradi česar lahko prihaja do 

medgeneracijskih konfliktov (Conger, 1991, v Gril, 2007). 

Prehod v odraslost ni le stvar posameznika, ampak združuje mlade v generacijsko socialno 

enoto – mladino in jim omogoča primerjavo in izmenjavo izkušenj, posploševanje kulturnih 

vzorcev, še posebej preživljanja prostega časa (Ule in Miheljak, 1995).  

V zadnjem času postaja delitev na mlade in odrasle vse manj aktualna zaradi vseživljenjskih 

učno-izobraževalnih procesov ter zaradi drugačnih zahtev trga. Ta proces torej odpravlja 

mladino in mladost tako, da nekatere značilnosti mladosti razširja na vse generacije in na vse 

življenje. Med temi je na prvem mestu potreba po stalnem izobraževanju, samooblikovanju, 

potrjevanju svoje lastne identitete ter oblikovanju svojega življenjskega stila (Ule in Miheljak, 

1995). 

 

1. 2 RAZVOJ IDENTITETE 

Identiteta je ključni pojem v mladostnikovem razvoju, vendar ni enotnega poimenovanja na 

kaj se ta pojem nanaša, hkrati pa je identiteta ena glavnih razvojnih nalog mladostništva.  

Poljšak Škraban oblikovanje identitete opredeljuje kot proces iskanja odgovorov na 

vprašanja ''kdo sem'', ''kaj želim doseči'', ''komu pripadam'', ''kam želim prispeti'' in ''kaj 
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želim postati''. Vsebuje vpogled v dosedanje lastnosti in odločitev, kdo posameznik  želi 

postati (Poljšak Škraban, 2004).  

»Identiteta je koherentno in celovito organizirano pojmovanje sebe kot od drugih različnega 

posameznika, ki vključuje vrednote, prepričanja, cilje, za katere se je posameznik opredelil, 

kontinuiranost in istost teh atributov v času ter socialno vzajemnost (pojmovanje sebe je 

podobno, vendar ne povsem enako pojmovanju, ki ga imajo o posamezniku drugih ljudje).« 

Identiteta se ne oblikuje nenadoma, ampak postopoma na podlagi zgodnejših komponent, ki 

jih mladostniki preverjajo skozi celo življenje. Nekatere jim ustrezajo, spet druge pa zanikajo. 

Identiteta, ki jo mladostnik doseže, ni stalna, ampak se tekom njegovega življenja spreminja. 

Ponovno opredeljevanje identitete pa je odvisno od prihodnjih življenjskih prelomnic, kot so 

poroka, starševstvo … (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 573). Identiteta se vedno 

gradi v določenem okolju in družbi in ne obstaja sama po sebi (Červek, 2008). 

V obdobju adolescence se dogaja mnogo nasprotij, hkrati pa obstaja silovita želja po 

njihovem uravnovešenju ali pa celo po preseganju. V današnjem času pa je zanjo še bolj kot 

nasprotja značilna prehodnost. Prvi prehod je od otroštva k odraslosti, ki pa zajema več 

prehodov in sicer (Ule in Miheljak, 1995): 

 Prehod od dokaj omejenih socialnih vlog otroka in mladostnika k celostnim in 

zapletenim vlogam odraslega človeka. 

 Prehod od šolskih in prostočasno usmerjenih dejavnosti k zaposlitvi. 

 Prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti. 

 Prehod od sprejemanja znanja k uporabi znanja. 

 Prehod od pravno in politično nekompetentne osebe k politično in pravno odgovorni 

osebi. 

Hkrati pa se od mladostnikov pričakuje, da bo presegel ali pa vsaj dosegel socialni status 

svojih staršev, kar ima močan vpliv na življenje mladostnikov, saj lahko deluje kot motivacija, 

spodbuda, ali pa kot obremenitev in frustracija. V  tem času je socialni položaj mladostnika 

nejasen in ambivalenten, kar pomeni, da je mladost življenjsko obdobje tveganj, povezanih z 
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oblikovanjem identitete, hkrati pa tudi obdobje tveganj, povezanih s pridobitvijo in 

potrditvijo socialnega statusa v družbi (Ule in Miheljak, 1995).  

V iskanju samega sebe se mladostniki različno obnašajo. Nekateri bežijo iz vsakdanjosti, drugi 

iščejo idole, upirajo se avtoriteti, spet tretji posnemajo odrasle. Vse to lahko vodi v 

problematično vedenje, ki pa ga okolica in starši največkrat ne sprejemajo in razumejo.  

Nestrpno reagirajo na mladostnikovo vedenje, saj to vedenje razumejo kot ogrožanje njihove 

avtoritete.  Mladostniki se v tem času sprašujejo kdo so in kaj se od njih pričakuje, kar vodi v 

krizo identitete (Grcić in Kobolt, 2008). Identitetno krizo lahko sprožijo in pospešijo močna 

družbena pričakovanja in pričakovanja posameznika, ki se razlikujejo od pričakovanj družbe. 

Zato začnejo preizkušati različne življenjske izbire. Krizo pa lahko sprožijo tudi mladostniku 

privlačna stališča, prepričanja in ideje, ki posameznika spodbudijo k razmišljanju (Waterman, 

1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Proces oblikovanja identitete je usmerjen iz dveh različnih vzgibov, in sicer iz potrebe po 

diferenciaciji sebe od drugih, to je predvsem od odraslih in iz potrebe po asimilaciji v socialne 

skupine, ki jim posameznik pripisuje velik pomen, npr. asimilacija v vrstniške skupine. Prav 

vključevanje v organizirane oblike dejavnosti pomembno vpliva na opredelitev njihove 

identitete, pripadnost skupnosti in participaciji v družbeno okolje. (Brewer, 1993, v Gril, 

Klemenčič in Autor, 2009).  

 

1.3 DRUŽBA TVEGANJA  

Če želimo pojasniti spremembe mladosti in mladine v zadnjih desetletjih, jih je potrebno 

umestiti v kontekst sodobnih družb, saj sta tako mladost kot mladina rezultat razvoja in 

sprememb v sodobnih družbah (Ule, 2000).  

Zabrisane meje med mladostjo in odraslostjo povzročajo čedalje večjo individualizacijo 

mladosti in življenjskih stilov (Ule in Miheljak, 1995). Sande (2004) ugotavlja, da je 

negotovost mladih posledica hitrih družbenih sprememb v vsakdanjem življenju. Po 

njegovem mnenju se ni spremenila adolescenca, ampak narava izkušenj odraščanja.  



 

 

7 

 

V času globalizacije v zadnjih nekaj desetletjih gospodarski in družbeni razvoj po svetu uhaja 

izpod okvirov državnih politik in se organizira na globalni ravni. Socialne posledice tega pa 

vse bolj ležijo na plečih posameznih držav. Države te posledice prenašajo na še nižje lokalne 

ravni, na koncu pa se posledice globalizacije in modernizacije znajdejo na plečih 

posameznikov in socialnih mrež (Ule, Miheljak in Antončič, 2002). 

Na udaru je predvsem proces odraščanja in socializacije. Nova informacijska modernizacija 

nasprotuje stereotipnim pričakovanjem okolja, ki so vezana na spol, starost, socialni izvor ter 

na kulturno pripadnost posameznika. Ne odobrava trajnih življenjskih stilov in  življenja na 

istem kraju. Od posameznikov zahteva kreativnost in fleksibilnost. Posameznik je zato 

prisiljen k individualnemu, samostojnemu stilu življenja, dela in učenja. Če tega ne 

uresničuje, izpade iz konkurenčnega boja za doseganje dobrega standarda ter pristane v 

množici slabo plačanih delovnih mest (Ule in Miheljak, 1995). 

V procesu individualizacije so mladi postali odgovorni za oblikovanje svojega življenjskega 

poteka, svobodno se odločajo in oblikujejo lastne biografije, vendar pa hkrati postajajo 

odvisni od trga delovne sile, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva in 

socialnega zavarovanja ter drugih (Ule in Kuhar, 2004). Posameznik se odloča in načrtuje 

sam,  postane odprt za nove spremembe, odločitve pa so na njegovih ramenih (Beck, 2009).  

Individualiziranje ne le, da dopušča aktivno sodelovanje posameznikov, ampak ga tudi 

zahteva. Čim več odločitev ima posameznik pred sabo, tem bolj raste individualna potreba 

po delovanju. Zastavljati si mora cilje, spoznavati ovire, znati prenesti zmage in poraze, mora 

se prilagajati, organizirati, improvizirati, integrirati, postati fleksibilen in samoiniciativen. Vse 

nevarnosti in priložnosti mora zaznati sam, sprejemati odgovorne odločitve in jih 

interpretirati. Vendar pa mladostniki  težko sprejemajo prave odločitve ter njihove posledice 

(Ule, Miheljak in Antončič, 2002). Tako individualizacija ne pomeni samo individualnega 

razvoja in rasti, vendar obsega tudi novo nastajajoče družbene okvire, ki predstavljajo nove 

možnosti in tveganja za posameznika (Zorc Maver, 2001). Čeprav je individualizacija bolj 

stvar urbane družbe, pa počasi prodira tudi v ruralna okolja (Ule, Miheljak in Antončič, 2002). 
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Mladostniki se osvobajajo avtoritet in tradicionalnosti in se vse bolj poslužujejo mešanice 

življenjskih slogov. Nastajajo nove subkulture in vse bolj se ceni individualizem (Dogenik, 

2011b). S tem, ko klasične izobraževalne ustanove izgubljajo moč nad vzgojo in 

izobraževanjem otrok in mladostnikov ter se povečuje neformalno izobraževanje, se krepi 

individualni potek življenja (Dogenik, 2011a).  

Mladi vse dalj časa ostajajo ekonomsko odvisni od staršev in socialnih pomoči. Zaradi tega 

ostanejo socialno izolirani in vezani le na zaprte mreže svoje družine in sorodnikov.  Njihovi 

potenciali ostajajo neizkoriščeni in se ne razvijajo dalje, zato mladi postanejo nekompetentni 

v družbi in ''socialno odvečni''. Vse to vodi v socialno izolacijo in marginalizacijo. To pa niso 

edini vzroki za družbeno marginalizacijo. Eden izmed pomembnejših dejavnikov je, da so 

mladostniki mladi samo v svoji zasebnosti in prostem času, kar pa se tiče izobraževanja pa že 

pripadajo svetu odraslosti, zato se od njih pričakuje neodvisnost in samostojnost. Hkrati pa 

so odvisni od pomoči in podpor ožjih socialnih mrež, predvsem staršev (Ule, Miheljak in 

Antončič, 2002).  

Mladostnike torej v današnjem času pestita dva problema, in sicer ekonomska in 

socialnovarstvena neodvisnost od staršev in odsotnost avtonomnih vrstniških skupin ter 

družbeno dejavnih mladinskih kultur, ki mladim ne zagotavljajo subkulturne identitete. 

Vrstniki in mladinske kulture imajo vse manjšo vlogo pri oblikovanju identitete (Ule, Miheljak 

in Antončič, 2002). 

Mirjana Ule in Metka Kuhar sta naredili raziskavo med slovenskimi mladostniki in glede 

interesov ugotovili, da jih najbolj zanimajo prijateljstvo, družinsko življenje, zakon, otroci, 

poklic, spolnost in ljubezen, torej individualistični interesi. Najmanj zanimanja pa je za 

politiko, vero in vojsko. Z raziskavo sta ugotavljali tudi stališča mladih do različnih življenjskih 

področij. Ugotovili sta, da so očitne individualistične, socialne in karieristične vrednotno-

stališčne opredelitve. Mladim se zdi pomembno, da sami iščejo svojo pot, vendar pa po drugi 

strani radi sodelujejo z drugimi. V življenju si želijo napredovati in zgraditi kariero. Glede 

problemov se mlajšim mladostnikom zdijo največji problemi odvisnost od drog, spolnost, 

neuspeh v šoli in brezposelnost, medtem ko starejši mladostniki večje probleme vidijo 
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bolezni, invalidnosti in pomanjkanju prostega časa. Mlajši mladostniki pomanjkanje prostega 

časa uvrščajo med manj pereče probleme. (Ule, Miheljak in Antončič, 2002).  

Danes so mladostniki izpostavljeni mnogim tveganjem, saj morajo iskati ravnotežje med tem, 

kar lahko posameznik stori in daje ter med tem, kar se od njega pričakuje. Posledično se 

velikokrat zatekajo k vprašanjem »Kdo sploh sem? Kaj lahko storim?«. Na vseh področjih 

človekovega življenja se znova in znova pojavljajo priložnosti, za katere se lahko sami 

svobodno odločamo. Toda ob vsej tej navidezni svobodni izbiri, se priložnosti spremenijo v 

grožnje in tveganja (Dogenik, 2011b).  

Trg dela od mladih pričakuje vztrajnost in samoiniciativnost, hkrati pa je potrošniška družba 

mlade navadila na to, kako čim hitreje in s čim manj truda priti do želenega rezultata. Mladi 

se tako znajdejo v protislovju, zato imajo veliko težav pri vstopanju na trg dela, ker niso kos 

zadanim nalogam in naporom (Dogenik, 2011b). In prav ta negotovost pri odločanju, katere 

sposobnosti in znanja so potrebna za dostojno življenje v današnji družbi, je usmerila 

pozornost k vseživljenjskemu, neformalnemu učenju in izobraževanju (Rychen in Salganik, 

2003, v Walther, 2005).  

Opazen je premik od vrednot kot so delo, zaposlitev, kariera in zaslužek k osebnim 

vrednotam, in sicer medosebni odnosi, osebni razvoj, kreativnost, izobrazba ter kvalitetno 

vsakdanje življenje.  Tako vrednote prehajajo od materialnih k postmaterialnim, kot so prosti 

čas, prijateljstvo, ustvarjalnost užitek in samorealizacija.  

 

2 PROSTI ČAS 

 

Družina in šola nista edini okolji, v katerih se posameznik lahko celostno razvija. Pomemben 

je tudi prosti čas mladostnika, kjer uresničuje svoje potrebe.  

Pojem prostega časa se pojavi z industrializacijo, urbanizacijo in tehnološko revolucijo. 

Definicije in pomeni prostega časa so se skozi zgodovino spreminjali in se prilagajali 

potrebam družbe v določenem obdobju. Nekoč je bil ta čas namenjen za pogovor, razmislek, 
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spet kasneje pa čas, ki je predstavljal protiutež delu, vedno pa je bil to čas, ko ni bilo treba 

delati. Z razvojem znanosti, tehnike in komunikacijskih naprav je začel prosti čas še posebej 

stopati v ospredje, saj je predstavljal čas, ko so se posamezniki srečevali z novimi 

dejavnostmi, se v njih preizkušali, nadgrajevali svoje znanje in sposobnosti, uresničevali svoje 

lastne interese, hkrati pa se preko tega poteka integrirali v družbo. V današnjem času se delo 

in prosti čas prepletata, zato je težko govoriti o prostem času kot o času, ko je posameznik 

pasiven, ampak je to čas izven vsakodnevnih obveznosti, kot so šola, delo itd., v prostočasne 

dejavnosti pa se posameznik vključuje prostovoljno, na podlagi svojih interesov.  

Definirati prosti čas je zelo težko, še posebej zato, ker poteka skozi posameznikovo celotno 

življenjsko obdobje. V nadaljevanju se bom osredotočila na prosti čas mladostnikov. 

Harter (1990), Kleiber (1999) in Larson (1994) prosti čas imenujejo četrti razvojni kontekst, 

saj izkušnje pridobljene v prostem času mladim nudijo možnosti za razvoj samostojnosti, 

vrednotenje dosežkov, razvoj identitete, pridobivanje spretnosti in znanj ter konstruktivno 

reševanje problemov (Gril, 2006).  

M. Ule opredeljuje prosti čas kot nedelovni čas, čas zase, čas za zabavo, čas, ko posameznik 

počne kar želi. Lahko pa je rezidualni, kar pomeni, da je to čas, ki ostane po vsakodnevnih 

obveznostih, predvsem pa poudarja pomembnost prostovoljne udeležbe (Ule, Miheljak in 

Antončič, 2002). 

Lešnik definira prosti čas kot čas, kjer je posameznik svoboden, ta čas pa oblikuje po lastnih 

željah (Lešnik, 1987).  

Prosti čas je čas, ko se mladi najbolj posvetijo samemu sebi. Ni vezan na kraj ali prostor. 

Avtorji ga največkrat pojmujejo v povezavi z vrstniki in prijatelji. Takrat izpopolnjuje potrebo 

po socialnosti in družbenosti. V prostem času se mladi sprašujejo kdo sploh so, to pa 

odkrivajo s pomočjo vrstnikov in prijateljev. Prosti čas je čas svobode, sprejemanje novih 

doživetij in novih komunikacij. (Bajzek, 2008).  
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2. 1 FUNKCIJE PROSTEGA ČASA 

Prosti čas je sestavni del človekovega življenja, ki ima v splošnem socialne, zdravstvene, 

kulturne in pedagoške funkcije. Lešnik (1987) pa jih v ožjem smislu deli na počitek, zabavo 

ter socialno in osebnostno izpolnitev:  

 Počitek – je ena izmed osnovnih človekovih potreb in najpomembnejša funkcija 

prostega časa, ki pa se uresničuje že s prenehanjem dela. Lešnik loči pasivno in 

aktivno obliko počitka ter relaksacijo. Pri počitku gre za obnavljanje psihičnih in 

fizičnih moči, v pasivni (gledanje televizije) ali aktivni obliki (sprehod), vse te 

dejavnosti pa se posameznik loteva spontano in neorganizirano.  

 Zabava – je hkrati potreba in funkcija prostega časa v moderni dobi, ki je namenjena 

predvsem sprostitvi, navezovanju stikov, komunikaciji ter ugodju. 

 Socialna in osebnostna izpolnitev – gre za biološko, intelektualno, estetsko, etično in 

socialno izpopolnitev preko dejavnosti v prostem času. Preko prostočasnih dejavnosti 

mladostnik širi svoje obzorje, socialno mrežo, se uči novih stvari, predvsem pa se 

uveljavlja v dejavnostih, ki so skladne z njegovimi interesi in željami. 

Gril pa na področju prostega časa opredeljuje druge tri funkcije prostega časa (Gril, 2006): 

 Prva je vrstniška socializacija, ki je v času mladostništva posebej izrazita zato, ker 

mladostniki večino časa preživijo z vrstniki, tako v strukturiranih kot tudi 

neorganiziranih dejavnostih.  

 Naslednja funkcija prostega časa je razvijanje kompetenc. V času mladostništva, 

posamezniki aktivno raziskujejo družbene vloge in odnose med njimi. Znanja in 

spretnosti, ki jih potrebujejo za družbeno participacijo, si mladi pridobivajo s 

sodelovanjem pri dejavnostih, ki so javnega pomena. Z izkušnjami, ki jih pridobijo v 

javnem sodelovanju, si ustvarjajo spoznanja o širši družbi, npr. o strukturi družbenih 

institucij, njihovih funkcijah, skupnih prepričanjih, načinov vrednotenja stvari … 

 Zadnja funkcija prostega časa je neformalno izobraževanje. Z vključevanjem v 

prostočasne dejavnosti mladostniki spoznavajo nove dejavnosti, kjer lahko 
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preizkušajo svoje sposobnosti in spretnosti. Dejavnosti izberejo skladno s svojimi 

sposobnostmi in interesi. Če prostočasne aktivnosti niso preveč strukturirane, 

omogočajo mladostniku razvoj iniciativnosti, poleg tega se naučijo reševanja 

problemov in samostojnosti. Tako si mladostniki v prostem času pridobivajo določena 

znanja in spretnosti, ki jim kasneje pomagajo pri oblikovanju lastne poklicne 

identitete. 

V zadnjem času mlade spodbujamo v kvalitetno preživljanje prostega časa in s tem 

spodbujamo neformalno učenje. Mlade poskušamo pripraviti, da mladostniška leta izkoristijo 

za odkrivanje življenjskih priložnosti, za učenje socialnih veščin , pridobivanje izkušenj ter za 

usmerjene dejavnosti, kor so npr. tuji jeziki, igranje inštrumentov itd., ki jim bodo v 

prihodnosti v pomoč pri vstopanju v svet odraslih. Mladi si velikokrat časovno organizirajo 

svoj prosti čas in so v tem času aktivni in storilnostno naravnani, zato pogosto to ni več čas 

sprostitve. (Dogenik, 2011b).  

 

2. 2 PROSTI ČAS IN VRSTNIKI 

V mladostništvu mladi velik pomen pripisujejo vrstnikom in pripadnosti v skupino. Prijateljski 

stiki so v primerjavi z drugimi življenjskimi obdobji najbolj intenzivni in čustveno obarvani. 

Skozi prijateljske vezi se mladostniki naučijo strategij zaupanja, samorazkrivanja, vzajemnosti 

in empatije, dobiva samopotrditve in razrešuje čustvene konflikte. Prijatelje si izbirajo glede 

na skupne interese, hobije in stališča. V odnosih z vrstniki osvajajo znanja in veščine, ki so 

temelj uspešne komunikacije in odnosov z drugimi kasneje v življenju. Razvijajo medosebne 

spretnosti, ki so potrebne za vzpostavitev medosebnih odnosov ter ohranjanje prijateljstva in 

partnerskih zvez (Gril, 2006).  

V času mladostništva posamezniki z vrstniki preživijo več časa kot doslej. Z njimi si delijo 

pomembne vidike življenja, njihovi odnosi so vzajemni, čustveno intenzivni, stabilni in 

psihološko intimni. Odnosi z vrstniki mladostnikom služijo kot prototip odraslega vedenja v 

vsakdanjem življenju. Tisti mladostniki, ki ne uspejo vzpostaviti zadovoljivih odnosov z 

vrstniki do zgodnje odraslosti, imajo lahko kasneje v življenju precej več težav kot pa tisti, ki 
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jim je to uspelo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Conger omenja rezultate mnogih 

raziskav, ki kažejo, da kakovost vrstniških, še posebej prijateljskih vezi, pomembno vpliva na 

kasnejše prilagajanje v odraslosti (Conger, 1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

V času adolescence se odnosi z vrstniki spremenijo tako, da dobijo bolj zapletene oblike. 

Bistveno postane vzajemno razumevanje in spoštovanje različnosti. Ker mladostniki doma in 

v šoli največkrat niso sprejet takšen kakršni so, to pričakujejo od vrstnikov. Zmanjša se vpliv 

družine, v ospredje stopijo vrstniki, ki imajo najbolj močan vpliv v času srednjega 

mladostništva (15—16 let). V vrstniških skupinah se mladostniki počutijo enakovredne, saj 

niso več na položaju otroka in tudi še ne na položaju odraslega. Vrstnike si mladostniki 

izbirajo na podlagi skupnih interesov, zato vrstniška skupina kar naenkrat postane 

referenčna skupina, saj v njej mladostnik zadovoljuje večino svojih potreb ter se s skupino 

identificira. V vrstniških skupinah mladostniki eksperimentirajo, se učijo sodelovanja, 

komunikacije, odnosov, zavzemanja stališč, reševanja problemov, sprejemanja porazov, 

izražanja čustev ter tudi novih vlog, ki jih počasi vedno bolj prevzemajo. Vrstniki torej 

mladostniku nudijo vse tiste veščine, ki jih bo potreboval kot odrasel človek (Dogenik, 

2011a).  

Evans in Poole v svoji knjigi poudarjata, da je prosti čas za mlade zelo pomemben, ker jim 

predstavlja priložnosti za nove izzive, sprostitve in raziskovanja. Naučijo se slediti svojim 

ciljem in se zanje potruditi (Evans in Poole, 1991). Mladi v prostem času odkrivajo sami sebe 

in različne življenjske stile, krepijo se odnosi med vrstniki in odnosi zunaj družinskega okolja 

(Hendry, Shucksmith, Love in Glending 1993). Caldwell in Baldwin ocenjujeta, da imajo 

mladostniki okoli 40—50% prostega časa (Caldwell in Baldwin, 2003, v Gril, 2006).  

 

2. 3 PROSTI ČAS IN POTROŠNIŠTVO 

Na preživljanje prostega časa je pomembno vplivalo potrošništvo, saj so mladi pod vplivom 

komercializacije razvili pasivne vzorce prostega časa (Dogenik, 2011b). Kuhar (2007) je v 

svojem članku ta pojav imenovala komercializacija prostega časa, saj preživljanje časa 

mladostnikov temelji na nakupovanju, gledanju televizije, branju lahkih knjig, opijanju, 
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brskanju po internetu in igranju računalniških igric … Vse te dejavnosti nudijo trenutno 

zadovoljstvo, vendar pa daljnoročno postanejo vir frustracij, saj mladi s takim načinom 

preživljanja prostega časa ne dobijo potrditve o lastnih zmožnostih in sposobnostih. 

Tako med mladimi prevladuje pasivno preživljanje prostega časa, kar je problematično za 

razvoj mladostnikove osebnosti, saj je mladost ravno čas, ko naj bi oseba preizkušala nove 

priložnosti, si postavljala izzive, preizkušala življenjske stile in se aktivirala na različnih 

življenjskih področjih. V večini primerov pasivno prosti čas preživljajo mladi, ki so učno slabši 

ali brezposelni in tisti, pri katerih pogosteje zaznamo tveganje vedenja (Gril in Leskošek, 

2007).  

Aktivne oblike so manj prisotne zato, ker za njih mladi potrebujejo več časa, več 

samodiscipline, organizacije in sposobnosti. Potrošniška družba pa jim omogoča lažje in manj 

naporno preživljanje prostega časa, čeprav jim to prinaša manj zadovoljstva, manj 

samoizpopolnjevanja in manjši socialni pomen.  

Prosti čas za mlade pa ne pomeni samo več svobodne izbire dejavnosti, ampak je v tem času 

zmanjšan nadzor nad mladimi, kar je velikokrat vzrok mnogih polemik in konfliktov med 

mladimi in odraslimi (učitelji, starši, vzgojitelji …). Sodobna industrija prostega časa sicer z 

množico dejavnosti, ki jih ponuja mladimi nehote zmanjšuje prostor avtonomije in vzdržuje 

nadzor. Temu pa se pridružujejo še vsi ostali, ki želijo s svojimi pedagoškimi intervencijami, 

omejitvami in načrtovanji nadzirati prosti čas mladih in ne samo delovnega časa (Dogenik, 

2011b). 

Prosti čas še bolj ustvarja in poudarja družbeno neenakost. Veblen je leta 1899 razvil idejo 

''razkazovalne potrošnje'', kar pomeni, da je potrošnja in posameznikova aktivnost odraz 

njegovega družbenega položaja, zato so posamezniki z nižjimi dohodki in brezposelni 

potisnjeni na družbeno obrobje (Ule, Miheljak in Antončič, 2002).  

Družbene spremembe se kažejo tudi v količini in kvaliteti prostega časa, saj izobraževanje 

traja tudi med prostimi dnevi, velikokrat pa razlika med počitkom, delom in družino ni več 

očitna (Črnak - Meglič, 2005).  
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2. 4 NAČINI PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA MLADOSTNIKOV 

Številni avtorji opozarjajo, da prosti čas sam po sebi še ne pomeni, da je preživet kvalitetno. 

Pomembno je, da mladostnik vsaj en del prostega časa načrtuje in pozna prostočasne 

dejavnosti, ki omogočajo smiselno preživljanje prostega časa.  

Novak prostočasne dejavnosti deli na spontane, potrošniške in organizirane. Spontane 

dejavnosti so tiste, katerih se mladostnik loteva neorganizirano, spontano, glede na trenutno 

razpoloženje, z njimi pa preneha, ko zadovolji svoje potrebe. To so npr. tek, sprehod, igre … 

Potrošniške dejavnosti mladim nudijo sprostitev in zabavo in so ekonomsko naravnane, npr. 

obisk kina, koncertov … Organizirane prostočasne dejavnosti pa so tiste, v katere se 

mladostnik vključuje organizirano, z določenim namenom in cilji. Te dejavnosti so usmerjene 

in načrtovane. Sem sodijo dejavnosti s področja športa, kulture, umetnosti … (Novak, 1992).  

Lešnik (1982) pa uporablja drugačno klasifikacijo prostočasnih dejavnosti, in sicer jo 

opredeljuje s šestimi skupinami dejavnosti. Prva skupina so informativne dejavnosti, npr. 

obisk kina, branje, opazovanje …, druga so ustvarjalne, npr. igranje inštrumenta, slikanje …, 

naslednja skupina so telesnovzgojne dejavnosti, ki so vezane na različne športe, družabne 

dejavnosti, ki jih povezuje z družabnim življenjem, npr, družabne igre, ples, filozofične 

dejavnosti, ki temeljijo na človekovem razmišljanju, kot zadnjo skupino pa definira 

neopredeljene dejavnosti, npr. vožnja z motorjem. 

V raziskavi, ki sta jo naredili Mirjana Ule in Metka Kuhar sta ugotavljali strukturo prostega 

časa med slovenskimi mladostniki. Ugotovili sta, da mladi največ prostega časa preživijo s 

partnerjem oz. partnerko in prijatelji. Sledi gledanje televizije. Pomembno vlogo imajo tudi 

gospodinjska opravila, delo na kmetiji in vrtu ter ukvarjanje z otroki. Dejavnost s katero se 

največ ukvarjajo v prostem času je ukvarjanje s športom, sledi ji hoja v kino in gledališče, na 

tretjem mestu pa je lenarjenje (Ule, Miheljak in Antončič, 2002).  

Tudi v evropski raziskavi Eurobarometer 2007 – Youth Survey, ki je zajemala mlade med 15. 

in 30. letom so bili rezultati podobni. Kot glavna dejavnost s katero se mladi ukvarjajo v 

prostem času je bila ukvarjanje s športom, sprehajanje in vožnja s kolesom. V Sloveniji se 
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četrtina mladih v prostem času druži s prijatelji, ena četrtina jih bere ali uporablja internet, 

slaba petina pa jih pogosto gleda televizijo (Kuhar, 2009 v Dogenik, 2011b). 

Raziskavo o prostem času ljubljanskih mladostnikov, starih od 12 do 17 let, sta izvedli tudi 

Žavbi in Vipavc Brvar (2005), kjer sta ugotovili, da se mladi v prostem času največ ukvarjajo s 

športom, plesom, računalnikom, igranjem iger in z igranjem inštrumentov. Mesečno 

obiskujejo kino, gledališče in koncerte. Tri četrtine jih hodi v diskoteke vsaj enkrat na mesec. 

Vzroki za priključitev k prostočasnim dejavnostim so vzdušje, skupina in program aktivnosti. 

Le slaba polovica mladih participira v različnih programih. 

Dejavnosti v prostem času izbirajo predvsem na podlagi potrebe po druženju in pripadnosti, 

potrebe po sprejetosti, zagotovitvi hedonističnih vrednot in premagovanju stresa (Horvat, 

2000). Ključni elementi prostočasnih dejavnosti pa so notranja motivacija, samousmerjanje, 

spoznavanje lastnih sposobnosti in zadovoljstvo. V času mladostništva lahko prav pri 

prostočasnih dejavnosti pričakujemo največjo mero notranje motivacije, saj teh dejavnosti 

ne dojemajo kot obveznosti, se jih ne udeležujejo pod prisilo in jim prinašajo zadovoljstvo. 

Pomembno je, da je posameznik notranje motiviran, kar je povezano s samoiniciativnostjo, 

ta pa prinaša razvoj ustvarjalnosti, altruizma, javnega delovanja in spretnosti vodenja. Vse te 

spretnosti posamezniki razvijajo v strukturiranih dejavnostih (Caldwell in Baldwin, 2003, v 

Gril, 2006).  

Oblike prostega časa mladih niso stimulativne za razvoj osebnosti v času odraščanja, prav 

tako pa ne pomenijo kakovostne izrabe prostega časa mladih. Ob tem se mladim kot obrazci 

vsakdanjega življenja ponujajo različne oblike potrošništva, ki pa povzročajo pasivnost in 

zasvojenost (Mrgole, 2003).  

Prosti čas ne pomeni le večje svobode in večje izbire dejavnosti, ampak je hkrati tudi čas, ko 

je nadzor odraslih nad mladostnikom zmanjšan, zato je verjetnost konfliktov med odraslimi 

in mladostniki še toliko večja.  
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3  MLADINSKA POLITIKA 

 

Mladinska politika odgovarja na učinke sodobne družbe tveganja. Sodobna družba zahteva in 

potrebuje rešitve glede vprašanj mladih (Ferjančič, 2011a).  

V Sloveniji je bil leta 1990 ustanovljen Mladinski svet Slovenije, kasneje pa še Urad Republike 

Slovenije za mladino, saj se je takrat pričelo novo obdobje mladinske politike in s tem 

povezan drugačen odnos do dela z mladimi (Čeplak Mencin In Vaupotič, 1996).  

Urad Republike Slovenije za mladino preko vsakoletnih razpisov sofinancira programe za 

mlade, ki prispevajo k pridobivanju socialnih veščin in socialnemu vključevanju mladih, hkrati 

pa tako spodbuja razvoj mladinske politike (Programi za mlade – Urad Republike Slovenije za 

mladino, 2013). Mladinsko politiko si želi vključiti v vse državen politike, ki v svojih programih 

obravnavajo tudi mlade (Naloge in cilji – Urad Republike Slovenije za mladino, 2013).  

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 42/2010) pravi, da je 

mladinska politika »usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom 

spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje 

skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja 

mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi 

reprezentativnimi predstavnimi mladinskih organizacij ter s strokovnimi in drugimi 

organizacijami« (Beočanin, 2011a).  

Je sistem ukrepov v korist hitre in učinkovite integracije mladih v družbo. Oblikovanje in 

izvajanje mladinske politike se deli na horizontalno in vertikalno raven. Horizontalna raven je 

mladinska politika, ki spodbuja in lajša integracijo mladih predvsem v ekonomsko življenje 

skupnosti in jo izvajajo ministrstva in službe za kar so pristojne, njihovi elementi pa so med 

seboj usklajeni v okviru koordinacije izvajanja državnih politik. Država želi s posebnimi ukrepi 

urediti stanovanjsko politiko mladih in politiko zaposlovanja. Ti ukrepi lajšajo vključevanje 

mladih v družbo, še posebej z vidika izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in zdravja. Za 

doseganje ciljev je pristojno posamezno ministrstvo, ki tudi sicer pokriva določeno območje. 

V vertikalno raven štejemo ukrepe, ki so namenjeni integraciji mladih v mladinsko delo, 
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zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter oblikovanju ciljev in ukrepov na 

področju mladinske politike. (Pucelj Lukan, 2009).  

Z mladinsko politiko se že od leta 1985 ukvarja Svet Evrope. V tem času so razvili pomembne 

smernice za delovanje mladinske politike, ena glavnih pa je, da ozko dojemanje 

neformalnega izobraževanja ni več primerno. Dokumenti Sveta Evrope poudarjajo, da mora 

biti mladinska politika vpeta med različne sfere življenja in v svoje delovanje vključevati tudi 

rizične skupine. Pomemben je holistični pristop, ki  poudarja, da mladinska politika ni le 

skupno delovanje različnih sektorjev povezanih z mladino, ampak tudi zavestna in 

strukturirana medresorska politika mladinske sfere, ki deluje in sodeluje z drugimi politikami 

ter koordinira storitve za mlade. Prav tako sta pomembni univerzalnost in 

multidisciplinarnost, saj je nujno, da podporo in spodbude dobiva vsa mladina, in ne le 

rizične skupine mladih. V mladinskem delu se prepletajo področja neformalnega učenja, 

prostovoljstva, povezovanja, vrstniške podpore, preventive, medkulturnega sodelovanja in 

kreativnosti (Kuhar in Leskošek, 2008). 

Za ta področja mladine je odgovoren specializiran državni organ, ki predstavlja državo v 

ustreznih mednarodnih telesih (Škulj, 2006). Vertikalna raven torej vsebuje pogoje za 

izvajanje mladinskega dela kot tudi sodelovanje mladih v družbenem življenju, s čimer 

pripomore k vključevanju mladih v  procese soodločanja (Pucelj Lukan, 2009). 

Glavni cilj mladinske politike je integracija mladih v družbo, ki pa vsebuje vse naslednje cilje 

Beočanin, 2011a): 

 Ciljno in neprekinjeno vlaganje energije, sredstev in pozornosti v mlade. 

 Vključevanje mladih v strateško načrtovanje, implementacijo in vrednotenje 

mladinske politike. 

 Ustvarjanje pogojev za učenje in priložnosti za pridobivanje izkušenj, kar mladim 

zagotavlja in omogoča razvoj znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za 

vključitev na trg dela. 

 Vzpostavljanje sistemov, ki omogočajo preverjanje učinkovitosti mladinskih politik. 
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4 MLADINSKO DELO 

 

Mladinsko delo v Sloveniji je v primerjavi s tujino, npr. Škotsko in Veliko Britanijo, še vedno 

nenatančno določeno in nedodelano. Strokovnjaki in vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo s 

področjem mladinskega dela, še vedno uporabljajo različne termine za opisovanje tega kar 

počnejo. Uporabljajo se izrazi mladinsko delo, delo z mladimi, mladinske prakse … 

Mesec (2002) govori o odprtem delu z mladimi, medtem ko Mrgole (2003) pravi, da sta 

izraza mladinsko delo in delo z mladimi v literaturi največkrat kar enačena. V nadaljevanju 

bom uporabljala izraz mladinsko delo.  

Cilj mladinske politike je integracija mladih v družbo. Tudi mladinsko delo je hkrati integracija 

mladih v družbo, hkrati pa je tudi orodje, ki ga mladi izkoriščajo kot sredstvo za participacijo, 

s katerim v družbo prinašajo svoje ideje in preko instrumentov mladinske politike sodelujejo 

pri oblikovanju mladinske politike (Beočanin, 2011a).  

 »Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v 

okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v 

družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik 

mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove 

interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve« (Lebič in Majcen, 2011). Mladi izvajajo 

dejavnosti in projekte, ki so jim všeč, za katere se čutijo kompetentne, v katerih uživajo ter 

hkrati sooblikujejo okolje zase in za druge. 

Kuhar in Leskošek (2008) v članku pravita, da mladinsko delo zavestno vsebuje izobraževalno 

komponento, spodbuja participacijo mladih v družini in je prostovoljno. 

Svet Evrope, ki združuje 47 držav članic mladinsko delo definira kot »načrtno izobraževalno 

delo z mladimi, ki ima značilnosti prostovoljnih aktivnosti, s ciljem aktivnega državljanstva 

mladih, in ki promovira vključevanje mladih v družbo« (Beočanin, 2011b). 

Resolucija Sveta EU je izdala dokument z naslovom Prenovljen okvir Evropskega sodelovanja 

na področju mladine (2010—2018) z dvema glavnima ciljema, in sicer na področju 
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izobraževanja in trga dela ustvariti več možnosti in enake možnosti za vse mlade ter 

spodbuditi aktivno državljanstvo, socialno vključenost in solidarnosti za vse mlade. 

Mladinska politika naj bi se razvijala na področju zdravja, participacije, izobraževanja in 

usposabljanja, zaposlovanja, socialne vključenosti ter kulture (Ferjančič, 2011a). 

Mladinsko delo ima torej dvojno funkcijo, integrativno in participativno, saj v mladinskih 

organizacijah mladi participirajo in spreminjajo okolje, hkrati pa se v procesu učenja, ki ob 

tem poteka, spreminjajo sami oz. okolje spreminja njih (Beočanin, 2011a). Participacija ne 

pomeni le udeležba v dejavnostih, kjer so pravila določena od ljudi na višjih položajih, ampak 

je pomembno, da sami kreirajo in oblikujejo programe (Kuhar in Leskošek, 2008). Hart 

opredeli osem stopenj participacije, med katerimi je najvišja ta, da imajo mladi pobudo in se 

hkrati odločajo skupaj z odraslimi, sledi ji raven, kjer imajo mladi začetno idejo in se odločajo 

o izvedbi projekta, odrasli pa so jim dostopni, a se ne vpletajo pa vse do najnižje stopnje, kjer 

mladi le sledijo odločitvam odraslim in upoštevajo njihove naloge (Hart, 1992, v Gril,  

Klemenčič, in Autor, 2009). Stopnja participacije naj bo pri mladinskem delu čim višja, saj je 

pomembno, da mladi podajajo svoje ideje in jih realizirajo. 

Glavno načelo mladinskega dela je pomoč mladim pri organiziranju lastnih aktivnosti in pri 

iskanju lastnih načinov izražanja (Kuhar in Leskošek, 2008). Ostala področja mladinskega dela 

so usmerjenost na mlade, poudarek na prostovoljni udeležbi in odnosih, pripadnost 

organizaciji, prijateljski in neformalen način delovanja ter skrb za vzgojo in učenje ter splošno 

blaginjo mladih ljudi (Blazinšek in Gornik, 2012). Mrgole (2003) pa govori o naslednjih 

načelih: stroka kot podlaga in vrednote mladinskega dela, izobraževanje mladinskih 

delavcev, ciljno načrtovanje dejavnosti, usmerjenost k neformalnemu učenju, notranja 

evalvacija dosežkov, kakovostna komunikacija, kakovost na ravni človeških virov in kadrov, 

kakovost na ravni delovanja organizacije in kakovost izvajanja mladinskih programov. 

Strategija mladinskega dela je podpora mladinskih organizacij, ki izvajajo programe za mlade 

(Kuhar in Leskošek, 2008).  

Zmotno je mnenje, da je mladinsko delo vsako delo z mladimi. Mladinsko delo je tisto, pri 

katerem so mladi aktivni udeleženci in sooblikovalci in ne le zgolj uporabniki (Blazinšek in 
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Gornik, 2012). Predstavljati mora torej učno izkušnjo, načrtovati ali vsaj delno sodelovati ga 

morajo mladi, spodbujati mora aktivno participacijo mladih ter jih osebnostno in socialno 

razvijati (Beočanin, 2011b). 

Elementi mladinskega dela so (Pucelj Lukan, 2009): 

 Aktivna participacija in vključevanje mladih v družbo – pomembno je, da mladi niso le 

uporabniki programov, ampak da aktivno sodelujejo v delovanju programov, v 

njihovem spreminjanju, podajajo ideje, misli in jih poskušajo uresničiti. S tem se 

manjša njihova pasivnost. Mladi imajo možnost, da se dokažejo v svojih možnih 

področjih, na katerih se mogoče v formalnem izobraževanju ne morejo dokazati. 

 Razvoj kompetenc – v času neformalnega izobraževanja mladi pridobivajo veščine, ki 

jih bodo potrebovali v vsakdanjem življenju. Hkrati mladi odkrivajo nove možnosti in 

jih razvijajo. 

 Razvoj načel – mladi razvijajo kritično mišljenje, se učijo solidarnosti, strpnosti, 

sodelovanja, učijo se odgovornega ravnanja. Konstruktivno rešujejo probleme ter 

odkrivajo svoje življenjsko poslanstvo.  

 Širjenje in ohranjanje socialne mreže – preko druženja z vrstniki tako na lokalnem, 

kot tudi nacionalnem in mednarodnem nivoju mladi sklepajo nova prijateljstva, 

navezujejo stike in s tem širijo socialno mrežo. 

 Spretnosti komuniciranja – mladi se učijo uspešnega komuniciranja v medosebnih 

odnosih, hkrati pa, da mladi vedo, kam se obrniti po informacije, da znajo preceniti 

pomembnost podatkov in sporočil, ki jih dobivajo iz okolja. 

 Možnosti organizacije za mlade – mladinska organizacija mora mladim ponuditi čim 

več možnosti, in sicer tako z osebnostnega, kot tudi z organizacijskega vidika. 

Organizacije morajo slediti poslanstvu, ciljem in programom. Na podlagi evalvacije 

lahko še izboljšajo svojo kvaliteto. Upoštevati morajo vire, ki jih imajo na razpolago 

(mladi, prostovoljci, mladinski delavci, prostori, interes mladih).  
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Izvajalci mladinskega dela vse pogosteje in glasneje izražajo potrebo po bolj sistematičnem 

urejanju konceptov in izdelavi vednostnih podlag, ki bi omogočale zanesljivejše in 

kontinuirano delovanje (Mrgole, 2003).  

Pomembna značilnost mladinskega dela je neformalnost.. Mladinsko delo mladim omogoča 

izgradnjo identitete, spoznavanje samega sebe in preučevanje možnosti, ki jih imajo v 

življenju, saj formalno izobraževanje največkrat ne zadovolji vseh potreb mladih (Pucelj 

Lukan, 2009). Prednosti neformalnega izobraževanja so predvsem v prosti izbiri odločitve za 

sodelovanje v programu, ne vključuje formalnega preverjanja znanja in šolsko zasnovanega 

učnega načrta, prav tako pa ni represivnih mehanizmov discipliniranja (Grcić in Kobolt, 

2008). Smith kot glavne značilnosti neformalnega izobraževanja navaja možnost izbire, kjer 

imajo posamezniki možnost izbire, ali se bodo programa udeležili ali ne, zato so tudi bolj 

notranje motivirani. Naslednja značilnost je odprta določenost časa, saj neformalno 

izobraževanje ne poteka po urnikih. Kot zadnjo značilnost pa navaja dialog med posredniki in 

sprejemniki, v tem primeru dogajanje poteka med mladinskim delavcem in mladostnikom 

(Smith, 1988, v Mrgole, 2003).  

Mladinsko delo je načrtovan proces, ki zagotavlja učno izkušnjo, zato ga umeščamo v prostor 

neformalnega učenja, ki je ločeno od formalnega sistema izobraževanja (Beočanin, 2011b). 

Zaradi svoje neformalnosti ga ne moremo umestiti v področja športa, izobraževanja, vzgoje 

in aktivne politike zaposlovanje, saj so ti formalno naravnani, čeprav je njihova naloga hkrati 

tudi mladinsko delo (Mrgole, 2003). Glavna razlika med formalnim in neformalnim 

izobraževanjem je ta, da je neformalno izobraževanje nepredvidljivo, nima točno določenih 

standardov, zato ga zelo težko merimo (Vidmar, 2006). Pri neformalnem izobraževanju imajo 

udeleženci možnost izbire ali se programov udeležijo ali ne. Pri tem gre za notranjo 

motiviranost udeležencev in prostovoljno udeležbo. Odvija se v okolju, ki uporablja znane 

kulturne obrazce in znotraj uveljavljenih socialnih sistemov. Vpeto je v lokalno skupnost in v 

vsakdanje izkušnje, s tem pa odpira možnost preizkušanja in pridobivanja novih izkušenj 

(Mrgole, 2003).  

Pomembno je, da je namerno, z vnaprej določenimi učnimi cilji in učno potjo. Cilje pa si 

mladi določijo sami ali pa vsaj sodelujejo pri odločanju. Neformalno učenje poteka pod 
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vodstvom mladinskega voditelja. Gre za izkustveno učenje, ki je povezano z vrstniškim 

učenjem (Škulj, 2006). Med udeležencem in mladinskim voditeljem mora biti nujno 

vzpostavljen intenziven osebni odnos, ki mora upoštevati individualne potrebe (Grcić in 

Kobolt, 2008).   

Do neformalnih programov imajo nekateri pomisleke, saj se jim zdi, da izvajalci pogosto 

zamenjajo pedagoške metode s terapevtskimi. Primeri dobre prakse pa so pokazali, da temu 

ni tako, saj neformalno delo temelji na dialogu, medsebojnem spoštovanju in sodelovanju 

brez manipulativnih skritih namenov (Mrgole, 2003).   

Svet Evrope izpostavlja mladinsko delo kot polje med različnimi sferami družbe, in sicer sfero 

trga, ki zajema organizacije, ki imajo značilnost povečevanje dobička, sfero države, ki 

predstavlja javne organizacije, ki so neprofitne in formalizirane oz. tiste, ki jih ustanavlja 

država ter sfero skupnosti, ki zajema vse, kar je zasebno in neprofitno. Del družbenega 

prostora, ki deluje med vsemi tremi sferami, pa je sfera civilne družbe in vključuje značilnosti 

vseh treh sfer. Mladinske organizacije imajo tako v sferi civilne družbe v primerjavi z 

organizacijami iz drugih treh sfer prednosti, saj so podobne organizacijam v sferi trga, so 

zasebne in formalne, podobne so organizacijam v sferi države, saj zanje veljata formalnost in 

neprofitnost ter sferi skupnosti, saj zanje veljajo neprofitnost in zasebnost. Mladi lahko zato 

iz sfere civilne družbe lažje prehajajo na trg, v državo in skupnost. Seveda pa to ne pomeni, 

da mladinsko delo ne sme biti v domeni javnega, torej države ali občine. Mladina je vse bolj 

odvisna od različnih avtoritet, kjer pa vedno večjo vlogo prevzema država, k posega tudi v 

mladinsko delo (Beočanin, 2011b). Ravno dinamičnost in prilagodljivost mladinskega dela ter 

njegova neformalnost in različne priložnosti učenja preko različnih dejavnosti na različnih 

področjih in družbenih sferah, sta središče iskanja identitete mladinskega dela (Ferjančič, 

2011a). 

Po zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju, se področja mladinskega sektorja 

nanašajo na (Blazinšek in Gornik, 2012): 

 Avtonomijo mladih.  
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 Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih – dodatni 

programi učenja mladim ponujajo osnovne storitve, ki se navezujejo na splošno, 

kulturno, politično, ekološko, družbeno in tehnično zunajšolsko izobraževanje, ki 

temelji na neformalnosti in priložnostnem učenju. 

 Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi – ta oblika vključuje predvsem podporo, 

posvetovanje, učenje ter priložnosti zaposlovanja in usposabljanja mladih z manj 

socialnimi spretnostmi in za osebe s posebnimi potrebami. Njen namen je njihovo 

vključevanje na trg dela in olajšan prehod v odraslost. 

 Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih. 

 Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje – mladim iz različnih držav in kultur 

omogoča mednarodna srečevanja, izmenjavo mnenj, širi poznavanje kultur, krepi 

medosebne odnose in komunikacijo.  

 Zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih – preko športa 

in telesne aktivnosti promovira zdrav način življenja. Mladim omogoča izkušnjo 

sprejemanja porazov in uspehov.  Naučijo se sodelovanja v skupini in spoštovanja 

pravil.  

 Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti 

mladih. 

 Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi – participacija mladih 

pomeni, da mladi sodelujejo pri odločitvah z namenom prispevanja k boljši družbi, pri 

tem pa imajo vso podporo, sredstva, prostor, priložnosti in možnosti.  

V raziskavi The socio-economic scope of yuth work in Europe, ki jo je izvedel Tadej Beočanin, 

je v knjigi Mladinsko delo v teoriji in praksi predstavil še naslednja področja mladinskega 

dela, ki veljajo tudi za Slovenijo (Beočanin, 2011b): 

 Odprto mladinsko delo (open youth work), ki mladim zagotavlja prostor npr. v 

mladinskem centru, ki je odprt za vse mlade iz tistega okolja. Mladinski delavci 
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pripravijo le malo programa, ostalo pa je prepuščeno mladim. S tem jim je 

omogočeno, da sami aktivno oblikujejo program.  

 Rekreacija/sprostitev – to področje želi predvsem podpirati kvalitetno preživljanje 

prostega časa. Vključuje lahko igro, šport, kulturne dogodke, zabavo in aktivnosti za 

skupnost. Cilj  je razvoj psihičnih in intelektualnih potencialov mladih.  

 Mladinsko svetovanje – nudi strokovno podporo mladim ter usmerjanje mladih na 

posamezna področja in institucije. Svetovanje zajema področja družine, kariere, 

zdravja … 

 Informiranje mladih – izvajajo ga mladinski informacijski centri, ki informacije 

posredujejo po kanalih, ki so prilagojeni mladim, npr. internet, mobilni telefoni itd. 

Mlade uči kako pravilno dostopati do informacij v sodobnem svetu. Glavni cilj 

informiranja je dvig ponudbe informacij o različnih vprašanjih in možnostih, na 

podlagi katerih se mladi odločajo v življenju.  

Informativne točke so običajno dopolnila dejavnost mladinskih organizacij, zato je pogosto 

usmerjena na specifično ciljno populacijo, programe im metode dela (Medvešek, Potocco, 

Raičevič in Žavbi, 2003). 

Škulj v svoji knjigi povzema, da je mladinsko delo splet aktivnosti, ki pozitivno učinkujejo na 

mladostnika in tako predstavljajo koristno dopolnilo k siceršnjim prostorom usposabljanja za 

različne vloge v življenju ter vključevanju v družbo (Škulj, 2006).  

Urad RS za mladino je do sedaj podporo pri delu z mladimi delil na različna delovna področja, 

in sicer informiranje, mladinski centri in klubi, neformalno izobraževanje, preventivni 

programi za rizične skupine, programi za otroke, mobilnost mladih, mednarodno sodelovanje 

in vključevanje v mednarodne integracijske projekte ter raziskovanje mladinske 

problematike. Poleg Urada RS za mladine so bile ustanovljene še druge nevladne in 

neprofitne ustanove, ki podpirajo izvajanje vsebinsko različnih aktivnosti za mlade in njihovo 

širitev na lokalni nivo. To so MISS, za informiranje in svetovanje, MOVIT, ki podpira 

mobilnost mladih in mednarodne izmenjave, VOLUNTARIAT, za prostovoljno delo v tujini in 
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MSS (Mladinski svet Slovenije), ki združuje mladinske organizacije in sodeluje z lokalnimi 

mladinskimi sveti (Mrgole, 2003).  

Če hočemo zgraditi bolj demokratično in vključujočo družbo, je nujno sodelovanje na 

regionalni in lokalni ravni.  Bistvo udeležbe v družbi je, da imaš možnost, prostor in podporo, 

da lahko sodeluješ pri odločanju in  z vključevanjem v dejavnosti prispevaš k boljši družbi. 

Lokalne in regionalne oblasti so mladim najbližje, prav zato pa imajo posebno vlogo pri 

spodbujanju sodelovanja mladih. Mladim moramo zagotoviti, da demokracijo tudi 

uporabljajo, in zagotoviti njihovo vključenost. Lokalne skupnosti bi morale same ugotoviti 

posebnosti svoje mladine ter na podlagi tega izvesti ustrezne ukrepe (Beočanin, 2011a). 

 

4.1 KRIZA MLADINSKEGA DELA 

Mladinsko delo je v stalni napetosti med pedagoško in socialno komponento. Z vidika 

pedagogike je mladinsko delo uvrščeno znotraj in konstruirano prek širše družbe, ki je že 

zgodovinsko povezana s pedagogiko. Če upoštevamo le pedagoško komponento in 

izvzamemo socialno, lahko pride do formalizacije mladinskega dela ter ozko obravnavo 

mladih in njihovih potreb. Kljub temu se mora mladinsko delo držati administracije ter 

zavzemati uravnalno vlogo v socialnih politikah, s čimer jasno izključuje pedagoško 

komponento. To vodi do razmika med prostovoljnim pristopom in profesionalnimi 

aktivnostmi ter hkrati do razlik med splošnim mladinskim delom in usmerjenimi dejavnostmi, 

ki pa ne odražajo potreb mladih. Zato mora mladinsko delo ostati dinamično, in sicer razpeto 

med obema komponentama, saj mora zavzemati priložnostno in neformalno učenje ter na 

drugi strani reševati mladinska vprašanja (Ferjančič, 2011b). 

Čeprav mladinsko delo deluje v sferi civilne družbe, pa ima nanj čedalje večji vpliv javna sfera 

oz. država, ki ne regulira le formalnega izobraževanja in tako na mlade vpliva preko šole, 

ampak vse bolj posega na dinamiko razvoja mladinskega dela in z oblikovanjem politik na 

področju mladine (Ferjančič, 2011b). Slovenija nima krovnega zakona na področju 

mladinskega dela, kar se kaže v precejšnjem zaostanku za drugimi bolj razvitimi državami EU, 

kjer je polje mladinskega dela jasno prepoznano (Fištravec, 2007).  
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Mladinski delavci kot kritiko mladinskega dela v Sloveniji navajajo, da veliko projektov in 

programov ne doseže svojega namena, populacije in ciljev, ker izvajalci ne izhajajo iz potreb 

mladih na lokalnem nivoju. Mladinskim delavcem primanjkuje reflektiranje njihovega dela, 

mladi pa se na programe v sklopu neformalnega izobraževanja ne odzivajo v dovolj velikem 

številu, hkrati pa dejavnosti ne povežejo mladih na lokalnem in nacionalnem nivoju. Ena 

izmed kritik je tudi ta, da je premalo trajnejših projektov in dogodkov, kje bi mladi lahko 

razvili skupinski duh, preveč pa enkratnih dogodkov in prireditev. Sistem financiranja 

mladinskega dela v Sloveniji onemogoča načrtovanje dolgoročnih in zahtevnejših projektov, 

hkrati pa primanjkuje jasne komunikacije med različnimi nivoji mladinskega dela (Mrgole, 

2003).  

 

5 MLADINSKI CENTER 

 

Slovenija na državni ravni šele počasi oblikuje mladinsko politiko, kar se kaže tudi v 

povezanosti ukrepov za mlade na različnih področij, ki so precej nepovezana. Razveseljuje pa 

podatek, da število mladinskih organizacij in drugih neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo z 

mladinsko tematiko, narašča. Mladinski centri so le ena izmed oblik mladinskega 

povezovanja v družbi.  

 

5. 1 OPREDELITEV MLADINSKEGA CENTRA 

Kot sem že omenila, so mladinski centri ena izmed oblik nevladnih neprofitnih organizacij. 

Ker gre za precej mlado obliko organizacije, se šele dobro razvija.  

Mladinski centri so se oblikovali v devetdesetih letih. Nastali so že iz obstoječih mladinskih 

klubov, ali pa so nove neformalne mladinske skupine svojo delovanje pravno formalno 

organizirale v društva in prostore odprle za mlade. Spet drugje so mladinske centre 

ustanovile lokalne skupnosti, ki so mladinski center ustanovile kot javni zavod. Pobuda za 

ustanavljanje mladinskih centrov je največkrat prihajala s strani mladih, redkeje pa s strani 
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lokalne skupnosti ali države. Dejavnosti mladinskih centrov je začel financirati Urad RS za 

mladino, ki je  namenjen podpori delovanja in razvoja mladinskih dejavnosti in mladinskih 

organizacij (Gril, 2011). 

Do pred leti pojem mladinskega centra ni bil natančno definiran. Nekaj časa se je uporabljal 

izraz mladinski kulturni center, vendar so imeli z identificiranjem le teh precej težav. Danes 

pa je pojem mladinski center dokaj natančno definiran.  

»Mladinski center je avtonomna organizacijska oblika mladih, ki jim omogoča družbeno 

participacijo in socializacijo ter uveljavljanje njihovih različnih interesov in specifičnih potreb 

v demokratični in multikulturni družbi. Mladinski center opravlja družbeno koristne funkcije, 

ki se uresničujejo skozi programe prostovoljstva, preventive, mladinskih izmenjav, 

(neformalnih) izobraževanj, multikulturnega učenja in podobnega ter v okviru klubske, 

informativne, preventivne, kulturne, vrstniške, prostočasne ali druge dejavnosti. 

Pravnoformalno so organizirani kot javni ali zasebni zavod ali jih upravljajo društva.« 

Mladinski centri, ki so organizirani kot javni zavodi so financirani iz občinskega in državnega 

proračuna, lažje pa dobijo dodatna sredstva tudi pri drugih državnih institucijah. Mladinski 

centri organizirani kot društva, pa imajo zaradi prostovoljnega delovanja več težav s 

pridobivanjem sredstev. Vezani so predvsem na razpise tako na lokalni kot tudi na nacionalni 

ravni. (Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov in klubov v letu 2002, Ur. 

L. RS, št. 6/02).  

»Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna 

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

izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.« Tako je 

mladinski center umeščen v zakonsko osnovo z Zakonom o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). 

Mladinski centri so neprofitne organizacije. Lahko so ustanovljeni s strani fizične ali pravne 

osebe, v tem primeru so nevladne oz. zasebne organizacije. Če pa so ustanovljeni s strani 

države, so to javne oz. vladne organizacije. Vse neprofitne organizacije delujejo v splošnem 

družbenem interesu (Kolarič, 2002). Nevladne neprofitne organizacije so financirane iz 
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različnih virov, hkrati pa po naročilu iz strani države izvajajo različne javne storitve in so 

zagotovljene vsem državljanom pod enakimi pogoji (Kolarič, 2003).  

Urad RS za mladino podeli status mladinskega centra nevladnim pravnim osebam, ki 

prostovoljno in neprofitno opravljajo dejavnosti mladinskega centra na območju mestne 

občine ali območju več lokalnih skupnosti ter zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in 

opremo. Mladinski centri morajo imeti letni načrt dela s programi in dejavnostmi (Gril, 

2011). 

Po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju 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, pri prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem 

državljanstvu, raziskovalnemu delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni ter dajejo 

podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.« (Murn, Lebič, in 

Skrinar, 2001).  

V mladinske centre so vključene celotne vrstniške skupine, po starosti heterogene skupine 

mladostnikov in mlajše odrasle osebe. Posamezniki v teh skupinah se med seboj razlikujejo 

glede na položaj, vloge, naloge in dolžino članstva (Gril, 2007). 

Mladinski centri mladim ponujajo predvsem usmerjen prosti čas, oz. usmerjene dejavnosti v 

prostem času. Mladi se neformalno izobražujejo, urijo v veščinah organiziranja, soodločanja 

in sodelovanja ter hkrati sodelujejo kot akterji družbenega dogajanja. Čeprav se dejavnosti 

med mladinskimi centri razlikujejo, pa večina ponuja kulturno–umetniške, izobraževalne in 

socialne dejavnosti. Urad RS za mladino kot prednostna področja delovanja mladinskih 

centrov navaja neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo, prostovoljno 

mladinsko delo, ki vključuje tudi izmenjave prostovoljcev, informiranje in svetovanje za 
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mlade, participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice, mednarodno mladinsko 

delo, mobilnost mladih in raziskovalno delo mladih (Gril, 2011). 

Mladinski centri imajo preventivno, asociativno, servisno, informativno, izobraževalno in 

razvojno funkcijo, saj poleg rednih programov in projektov, ki jih izvajajo, ponujajo tudi 

pomoč drugim organizacijam in združenjem, tako svetovalno kot tudi strokovno, tehnično, 

organizacijsko in finančno (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). 

Mladinski centri imajo pomembno vlogo v mladinskem sektorju, saj (Blazinšek in Gornik, 

2012): 

 skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov. 

 Skrbijo za mladinsko infrastrukturo. 

 Zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo izvajanja mladinskega dela ter 

ustrezno usposobljenost kadrov. 

 Nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih posameznikov. 

 Razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter 

neformalnega učenja. 

 Sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnemu mladinskemu delu, 

aktivnemu državljanstvu, raziskovalnemu delu mladih in pri povezovanju na 

mednarodni ravni. 

 Dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju. 

 Skrbijo za sproščeno, varno in aktivno preživljanje prostega časa. 

Mladinski centri svojih strategij delovanja, vrednot in načinov organizacije ne oblikujejo 

glede na delovni učinek ali tržno vrednost dela, tako kot podjetja, ampak so cilji, nameni in 

vrednote usmerjeni v povečevanje ustvarjalnosti mladih, oblikovanje njihovih identitet, 

učenje aktivnega državljanstva in večanje socialnega kapitala (Gril, 2011).   
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»Osnovni namen mladinskih centrov je neformalna socializacija in vključevanje organizirane 

in predvsem timsko neorganizirane mladine v lokalnih, regionalnih in mednarodnih okoljih v 

preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne 

in druge animacijske aktivnosti, prav tako pa tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih 

iniciativ (Murn, Lebič in Skrinar, 2011).« 

Glavni cilji mladinskih centrov so spodbujanje vključevanja mladine, uveljavljanje vzgoje, ki je 

večkulturna, aktivnega državljanstva ter integracija mladih skozi boljše poznavanje položaja 

in vloge mladih v družbi (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). Te cilje pa lahko dosegajo različno, saj 

jih pri tem usmerjajo  različna prepričanja o naravi dela in značilnostih družbenega okolja, v 

katerem potekajo dejavnosti in možnosti, ki jih imajo za izvedbo dejavnosti. Zato se v 

mladinskih centrih izoblikujejo različne organizacijske kulture, ki se kažejo preko ciljev, 

strategij delovanja, vrednot in načinov strukturiranja. (Gril, 2011). Poleg teh ciljev morajo 

mladinski centri pri načrtovanju dejavnosti upoštevati tudi posameznikove osebne cilje, saj 

morajo mladi v okviru programov zadovoljiti tudi svoje najbolj individualne cilje.  

Mladinski centri skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih ne glede 

na to ali so člani mladinskih organizacij. Skrbijo tudi za mladinsko infrastrukturo, zagotavljajo 

ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela, nudijo usposobljene 

kadre ter pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih posameznikov. Razvijajo in izvajajo 

programe na področju informiranja, svetovanja in neformalnega učenja ter sodelujejo pri 

izvajanju mobilnosti, prostovoljnemu mladinskemu delu, aktivnemu državljanstvu ter 

povezovanju na mednarodni ravni. Hkrati pa dajejo podporo drugim programom v 

mladinskem sektorju v lokalnem okolju ter skrbijo za sproščeno in aktivno preživljanje 

prostega časa (Beočanin, 2011b). 

Mladi v mladinskih centrih razvijajo svoje akcijske spretnosti, spoznajo, da so nepogrešljiv 

člen družbe, da je njihovo mnenje pomembno, in da so lahko nosilci družbenih sprememb. S 

tem si krepijo samozavest, saj ugotovijo, da lahko delujejo na različnih področjih življenja in 

so se pripravljeni soočati s problemi na teh področjih. To je pomembno tudi za kasnejšo 

udeležbo tudi na drugih področjih. S tem krepijo družbeno odgovornost in miselnost, da 

lahko skupaj z vrstniki spreminjajo življenje na boljše. Učijo se sodelovanja z drugimi, 
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zaznavajo potrebe in probleme drugih, razvijajo empatijo, pridobivajo komunikacijske 

spretnosti, razvijajo prijateljske odnose, si oblikujejo življenjske cilje, se naučijo 

konstruktivnega reševanja konfliktov, samoodločanja, zaupanja ter prosocialnega vedenja 

(Gril, Klemenčič in Autor, 2009).  

Gril, Klemenčič in Autor so na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani izvedli anketo o tem, kaj 

bi si mladi želeli v mladinskem centru oz. kaj naj bi jim mladinski center omogočal. Želeli so 

medvrstniško druženje, zabavo, kakovostno preživljanje prostega časa, izobraževanje, 

rekreacijo in šport.  Menili so, da bi mladinski center preprečil vandalizem, mladostniške 

težave, nasilje in odtujenost (Gril, 2011). 

Mladinski centri v Sloveniji praksi pogrešajo enoten koncept mladinskega dela, ki bi 

omogočal dolgoročno in financiranje programov. Pomanjkanje je v načrtovanju kakovostnih 

mladinskih programov, v podlagah, ki bi zagotavljale povezavo med lokalnim in državnim 

nivojem na sistemski ravni. Prav tako ne obstaja možnost zgledov evalvacije dobre prakse, 

supervizije pri pripravi, načrtovanju in izvajanju programov (Mrgole, 2003). 

 

5. 2 PROGRAMI V MLADINSKIH CENTRIH 

Eno izmed področij delovanja mladinskih centrov je tudi mednarodno sodelovanje. Da lahko 

to uresničijo, morajo zadovoljiti cilje in prioritete programov EU. 

 Mladi v akciji – Program je bil ustanovljen leta 2007 in je trajal do leta 2013. 

Omogočal je finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih. 

Področja, ki jih je postavljal v ospredje so bila evropsko državljanstvo, udejstvovanje 

mladih, kulturna raznolikost in vključevanje mladih z manj priložnostmi (Mladi v 

akciji, 2014). Njegovi cilji so bili spodbuda evropskega sodelovanja med mladimi, 

krepitev medsebojnega razumevanja mladih iz različnih držav, prispevek k razvoju 

kakovosti sistemov podpore za aktivnost mladih in zmogljivosti organizacij civilne 

družbe na področju mladine, solidarnost in strpnost med mladimi ter spodbuda 

aktivnega državljanstva na splošno, zlasti evropskega (Murn, Lebič in Skrinar, 2011).  
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 Erasmus + Mladi v akciji – Je nadaljevanje programa Mladi v akciji, ki je bil ukinjen 

leta 2013. Njegovi cilji so izboljšanje ravni kompetenc in spretnosti mladih ter 

spodbuditi njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, 

aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialna vključenost in solidarnost. 

Naslednji cilji so še spodbujanje kakovosti mladinskega dela, dopolnjevanje politik na 

lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpora razvoju znanja in mladinske politike 

in krepitev mednarodne razsežnosti mladinskih dejavnosti ter vloge mladinskih 

delavcev in organizacij. Vse to program želi izvesti s projekti mobilnosti za mlade in 

mladinske voditelje in delavce, ki bodo podpirali mladinske izmenjave, Evropsko 

prostovoljstvo, seminarje, tečaje … (Erasmus + Mladi v akciji, 2014.) 

 Evropa za državljane – Program je namenjen »spodbujanju aktivnega državljanstva 

ter udeležbe državljanov oz. prebivalcev lokalnih skupnosti in organizacij civilne 

družbe v procesu evropskega povezovanja« (Evropa za državljane, 2014). Prioritete 

programa so prihodnost EU in njene temeljne vrednote, aktivno evropsko 

državljanstvo, medkulturni dialog, zaposlovanje in trajnostni razvoj ter vpliv politik EU 

v družbah (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). Splošni cilji programa so razvijanje občutka 

evropske identitete, spodbujanje občutka, da EU pripada svojim državljanom, 

krepitev strpnosti in medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani, 

medkulturni dialog ter priložnosti za vzajemno delovanje in sodelovanje pri gradnji še 

tesneje povezane Evrope (Evropa za državljane, 2014).  

 Vseživljenjsko učenje – Program želi »prispevati k razvoju skupnosti kot družbe z 

vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi 

delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ob zagotavljanju dobrega okolja za 

prihodnje generacije«. Znotraj tega podpirajo uresničitev evropskega prostora za 

vseživljenjsko učenje, spodbujajo ustvarjalnost in zaposljivost, prispevajo k 

povečanemu sodelovanju ljudi vseh starosti v vseživljenjskem učenju in spodbujajo 

sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti v vseh sektorjih izobraževanja in 

usposabljanja v Evropi (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). 



 

 

34 

 

 Kultura – Program je bil ustanovljen leta 2007 in je trajal do leta 2013 z namenom 

krepitve razvoja kulturnih dejavnosti med kulturnimi izvajalci iz držav članic. Njegov 

glavni cilj je oblikovanje skupnega evropskega prostora na skupni kulturni dediščini 

(Murn, Lebič in Skrinar, 2011). Cilji, ki ji je program Kultura dosegal, so bili 

mednarodna mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem prostoru, mednarodno kroženje 

umetniških izdelkov in spodbujanje medkulturnega dialoga (Center ustvarjalna 

Evropa v Sloveniji, 2012).  

 Ustvarjalna Evropa je nadaljevanje programa Kultura, ki je začel delovati leta 2014 in 

»bo omogočal podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, literaturo, 

scenske umetnosti, kulturno dediščino in druga s tem povezana področja.« (Center 

ustvarjalna Evropa v Sloveniji, 2014) 
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5. 3 SKUPNE ZNAČILNOSTI MLADINSKIH CENTROV PO SLOVENIJI 

 

 

Slika 1: Razporeditev mladinskih centrov v Sloveniji 

V Sloveniji ima status mladinskega centra trenutno 60 mladinskih centrov. Iz zemljevida je 

razvidno, da je največja koncentracija mladinskih centrov v Posavju, saj imajo mladinski 

center kar štiri od šestih občin. Veliko mladinskih centrov je tudi v Primorski regiji, malo manj 

pa v Notranjsko-kraški, Goriški in Gorenjski regiji. Regije, ki so okrnjene z mladinskimi centri 

so Koroška, Savinjska in Podravska. Velik primanjkljaj mladinskih centrih pa je na severu 

Gorenjske, od Škofje Loke do Cerknega ter mimo Ljubljane vse do Novega Mesta. Na splošno 

so mladinski centri prisotni tudi v manjših krajih, vendar pa je koncentracija le teh večja v 

večjih mestih.   

Murn, Lebič in Skrinar (2011) so opravili raziskavo v 28-ih mladinskih centrih po Sloveniji, kar 

predstavlja 47% vseh mladinskih centrov, ki so imeli na dan 1.1. 2011 status mladinskega 

centra pri URSM. Ugotovili so, da je njihova pravno formalna ureditev organizirana kot 

društvo ali zveza društev (45%), kot javni zavod (42%), ali pa kot zasebni zavod (13%), v 
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zadnjih letih pa je opazen porast javnih zavodov. Vsi so neprofitni in imajo definirana 

prednostna področja. 

Mladinski centri so se najpogosteje razvili v občinah, kjer živi okoli 3000 mladih. Kar 89% 

vseh mladinskih centrov pridobiva finance iz občinskega proračuna in nacionalnih razpisov in 

programov.  Povprečna kvadratura mladinskih centrov je 953 m2, največ mladinskih centrov 

ima upravo (82%), klubski prostor (79%) in projektni prostor (75%). Dejavnost, ki je 

najpogosteje izvedena v mladinskih centrih je klubska dejavnost (71%), sledijo pa ji kulturno 

umetniške dejavnosti (61%) ter dejavnosti usposabljanja in učenja (54%). Vse ostale 

aktivnosti so dosegle manj kot četrtino odstotkov, kar pomeni, da je programski trend 

mladinskih centrov usmerjen v preživljanje prostega časa, učenja in usposabljanja ter 

informiranja mladih. Ena izmed dejavnosti mladinskih centrov je tudi mednarodno 

sodelovanje. Pri programu Mladi v akciji, ki ponuja podporo za evropske in mednarodne 

mladinske projekte, sta sodelovali kar dve tretjini mladinskih centrov. Ena tretjina mladinskih 

centrov sodeluje v programu Vseživljenjsko učenje, slaba petina v programu Evropa za 

državljane. Mednarodno prostovoljstvo je izvedlo 43%, oz. 12 mladinskih centrov, 

mednarodne izmenjave pa 39%. Informiranje je definirano kot ena izmed treh najpogostejših 

aktivnosti, ki se izvajajo v mladinskem centru, najpogostejša oblika pa je info točka v 

mladinskih centrih (89%). V večini mladinskih centrov je priprava letnega programa odvisna 

od interesa mladih, kot prioriteto strategij delovanja pa navajajo mednarodno aktivnost, 

izobraževanje in usposabljanje, participacija mladih ter zaposlovanje in podjetništvo. Glavna 

težava, ki pesti mladinske centre so nezadostni kadri (78%) in neprimerne finance, ki pestijo 

67% mladinskih centrov po Sloveniji. (Murn, Lebič in Skrinar, 2011). 
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6 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE IVANČNA GORICA 

 

Vse spodnje podatke sem pridobila iz Lokalnega razvojnega programa občine Ivančna Gorica 

(Lokalni razvojni program občine Ivančna Gorica, 2011). 

Na začetku leta 2011 je v občini Ivančna Gorica živelo 15.440 prebivalcev, od tega 1.781 

moških, kar je 50,4% prebivalstva občine in 7.659 žensk, kar predstavlja 49,6% prebivalcev. 

Gostota prebivalstva je 68 prebivalcev na km². Delež tujcev je 2,5%, kar je pod slovenskim 

povprečjem, ki znaša 4%.  

Povprečna starost prebivalstva (39 let) je mlajša kot je povprečna starost v Sloveniji, ki znaša 

41,7 let. Med prebivalstvom je več mlajših do 14 let, kot pa starejših od 65 let.  

 

Tabela 1: Število prebivalcev po starostnih kategorijah v občini Ivančna Gorica 

 

Med letoma 2007 in 2011 je število prebivalcev narastlo za 1.070 oseb. Povečalo se je število 

starejših od 65 let, in sicer za 3,2%, kot tudi število mladih do 14 let za 6,3%. Pomemben 

podatek je, da je leta 2011 v občini živelo okoli 3000 otrok in mladostnikov do 15 let, zadnja 

3 leta pa je število še večje. Občina ima pozitiven naravni prirast in sicer 81. Selitveni prirast 

je konec leta 2009 znaša 181, od tega je prirast s tujino znašal 42, selitveni prirast med 

občinami pa 139.  

Izobrazba prebivalstva v občini je nižja od slovenskega povprečja. Največ prebivalstva ima 

dokončano srednjo izobrazbo, in sicer 54,3%, nato sledita osnovna izobrazba, 25,5% in 

nepopolna osnovna izobrazba z 10,6%. Visoko dodiplomsko izobrazbo ima 4,7% prebivalcev, 

višjo 3,6%, brez izobrazbe in z visoko podiplomsko izobrazbo pa je manj kot 1% prebivalcev. 



 

 

38 

 

V primerjavi s slovenskim povprečjem je več prebivalcev z nepopolno osnovno izobrazbo in 

manj prebivalcev z visoko podiplomsko izobrazbo.  

 

Tabela 2: Prebivalstvena struktura po stopnji izobrazbe, 2002. SURS – popis prebivalstva, 2002. 

V letu 2009 je bilo v občini 6 javnih vrtcev, v katere je bilo vključenih 413 otrok. V 

osnovnošolsko izobraževanje je bilo leta 2012 vključenih 1402 učencev, na 10 podružničnih 

šolah in sicer OŠ Stična, POŠ Krka, POŠ Muljava, POŠ Stična, POŠ Zagradec, POŠ Ambrus, POŠ 

Višnja Gora, OŠ Ferda Vesela – Šentvid pri Stični, POŠ Temenica in POŠ Center za zdravljenje 

bolezni otrok Šentvid pri Stični. Število otrok v osnovnih šolah se od leta 2006 naprej 

zmanjšuje.  

Občina premore tudi srednjo šolo in sicer Srednjo šolo Josipa Jurčiča, ki izvaja srednješolsko 

splošno izobraževanje ter srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje v programih 

splošna gimnazija, ekonomski tehnik, trgovec, ekonomsko-komercialni tehnik in maturitetni 

tečaj. Večina dijakov prihaja iz občine Ivančna Gorica, nekaj pa iz sosednjih občin kot so 

Žužemberk, Grosuplje in Trebnje. V letu 2010/2011 je srednjo šolo Josipa Jurčiča obiskovalo 

545 dijakov, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti malo. Vpis na srednjo šolo je vsako leto 

manjši.  V prihodnosti načrtujejo uvedbo novega programa, in sicer predšolske vzgoje.  



 

 

39 

 

V občini se nahaja tudi VIZ Višnja Gorca za mladostnike z vedenjskimi in čustvenimi težavami, 

v katerem je 5 vzgojnih skupin, stanovanjska skupina pa se nahaja v Ljubljani. Zavod ima 

integrirano nižje in srednje poklicno izobraževanje, ki so dislocirane enote poklicnih srednjih 

šol.  Šolo obiskujejo tudi dijaki iz občine Ivančna Gorica.  

40 dijakov, ki srednje šole ne obiskuje v občini Ivančna Gorica, živi v drugem kraju, 573 pa se 

ji vsakodnevno vozi v šolo.  

V programe terciarnega izobraževanja je bilo leta 2009 vpisanih 896 študentov, ki živijo v 

občini Ivančna Gorica. Število diplomantov tega leta pa je bilo 143. Istega leta je štipendije 

prejemalo 301 dijak in 241 študentov.  

Občina je društveno dejavno na različnih področjih, npr. v turizmu, kulturi, športu, 

kmetijstvu, gasilstvu, ekologiji, dediščini, saj je v občini je registriranih 134 društev in zvez 

društev. Po popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 je bilo v uporabi približno 7000 

hektarjev kmetijskih površin.   

Na področju družbenega življenja in sociale so opazne potrebe po skrbi za starejše, 

povezovanju med občino in občani, medgeneracijskem sodelovanju, lokacijah za srečevanja, 

povečanju družabnosti in povečanju med občani.  

 

7 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA KOT MLADINSKEGA DELAVCA  

 

V času mladostništva postanejo identitete in življenjske vloge posameznikov nejasne. 

Mladostniki se navidezno svobodno odločajo, hkrati pa so omejeni s pritiski trga delovne sile, 

izobraževalnega sistema itd., zato mladostniki postajajo negotovi in odvisni od družine, 

socialnega kapitala in drugih socialnih opor (Strategija Urada RS za mladino na področju 

mladinske politike do leta 2010).  

Pod druge socialne opore med drugimi uvrščam tudi mladinske centre, saj lahko 

mladostnikom nudijo socialno oporo v lokalnem okolju.  
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Programi za mlade zahtevajo strokovno usposobljen kader, predvsem pa visoko motiviranost 

vseh zaposlenih, saj motivacijo prenašajo na udeležence programov, ki so sami sicer premalo 

motivirani. Menim, da smo socialni pedagogi primeren kader za delo v programih za mlade, 

torej tudi v mladinskih centrih, saj imamo znanje o skupinski dinamiki, vodenju skupine, 

komunikaciji, o konstruktivnem reševanju problemov, stopamo na mesto drugega ter 

delamo s posameznikom in ne namesto njega.  

Socialni pedagog v mladinskem centru je lahko v vlogi mladinskega delavca, kjer ima veliko 

več avtonomije pri določanju prioritet svojega dela, kot na drugih pedagoških sli socialnih 

področjih. Delovanje je sicer odvisno od tega, kakšno organizacijsko kulturo ima posamezni 

mladinski center, vendar kljub temu lahko glede na svoja prepričanja organizira dejavnosti, 

določa metode, deluje skladno s svojimi vrednotami in normami o tem, katere metode so 

primerne za delo z mladimi. Njegova naloga je, da strukturira dejavnosti tako, da lahko izmed 

ponujenih dejavnosti mladi zase izberejo tiste, ki so v skladu z njihovimi interesi, ki so 

zanimive ter bodo ob njih razvijali znanja in spretnosti. Socialni pedagog mlade usmerja in 

koordinira njihovo dejavnost ter jim je na voljo in jim svetuje pri različnih težavah. 

Najpomembnejša naloga pa je, da med mladimi spodbujajo primerne načine medosebnega 

vedenja in skupaj z njimi oblikujejo pozitivno klimo in medsebojno naklonjenost. Vloga 

mladinskega delavca je mlade naučiti samostojnosti, prevzemanje odgovornosti, izražanju 

mnenja in idej, sodelovanja in konstruktivnega reševanja medsebojnih konfliktov.  

Mladinski delavci naj bi spodbujali prosocialno vedenje, mladim omogočali opredelitev 

identitete, oblikovali dobro skupinsko klimo in v mladih razvijali občutek pripadnosti (Gril, 

2011). 

Vendar pa organizacijska kultura ni odvisna le od enega mladinskega delavca, ampak od vseh 

članov mladinskega centra in vodstva, kljub temu pa lahko njegove izbire pomembno 

določajo usmeritev delovanja mladinskega centra. Lahko se odloča med tem ali bo mladinski 

center naklonjen spremembam, odprt za nove ideje in oblike sodelovanja, ali pa bo ustaljen 

v obstoječih praksah. Odločitve sprejema tudi na področju strukturiranja odnosov, in sicer ali 

bodo strukturirani hierarhično, z jasno določenimi vlogami, ali mrežno, kjer se poudarja 

načelo enakosti, sodelovanja in avtonomije. Socialni pedagog kot mladinski delavec se 
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opredeljuje tudi glede najpomembnejših vrednot, h katerim bo usmerjeno delovanje 

mladinskega centra (Gril, 2011). 

V Sloveniji je profil mladinskega delavca kot poklica šele v razvoju, zato tu vidim možnost za 

socialno pedagogiko kot stroko, ki lahko na področju mladinskega dela in uveljavljanju 

mladinskega delavca kot poklica veliko ponudi, saj socialnega pedagogika deluje na področju 

neformalnega dela, odzivanja na posameznikove potrebe, uveljavlja se tako v lokalnem kot 

tudi širšem okolju, deluje po principu tu in sedaj ter se odziva na posameznikove potrebe. 

Prav to pa se pričakuje tudi od mladinskih delavcev v mladinskem centru.  

Socialni pedagog mora kot strokovni delavec v mladinskem centru upoštevati socialno-

pedagoški etični kodeks. Kot strokovnjak lahko deluje na področju preventive, in sicer tako 

primarne, kot tudi sekundarne ter terciarne. Na področju primarne preventive mladim v 

mladinskem centru nudi prostor in programe za preživljanje prostega časa, pomaga pri 

vzpostavitvi pozitivnih odnosov do drugih in do samega lokalnega okolja. Na sekundarni 

ravni posega v rizična področja mladih in jih poskuša s kvalitetnimi programi preusmeriti v 

druge dejavnosti. Lahko pa nudi pomoč in oporo tistim, ki so že stigmatizirani, v tem primeru 

deluje na ravni terciarne preventive.  
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II EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE 

 
Zabrisane meje med mladostjo in odraslostjo povzročajo čedalje večjo individualizacijo 

mladosti in življenjskih stilov (Ule in Miheljak, 1995). Sande (2004) ugotavlja, da je 

negotovost mladih posledica hitrih družbenih sprememb v vsakdanjem življenju. Po 

njegovem mnenju se ni spremenila adolescenca, ampak narava izkušenj odraščanja. V času 

globalizacije, v zadnjih nekaj desetletjih, gospodarski in družbeni razvoj po svetu uhajata 

izpod okvirov državnih politik in se organizirata na globalni ravni. Socialne posledice tega pa 

vse bolj ležijo na plečih posameznih držav. Države te posledice prenašajo na še nižje lokalne 

ravni, na koncu pa se posledice globalizacije in modernizacije znajdejo na plečih 

posameznikov in socialnih mrež  (Ule, Miheljak in Antončič, 2002). V procesu individualizacije 

so mladi postali odgovorni za oblikovanje svojega življenjskega poteka, svobodno se odločajo 

in oblikujejo lastne biografije, vendar pa hkrati postajajo odvisni od trga delovne sile, 

izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter drugih 

(Ule in Kuhar, 2004). Zato se v zadnjem času mlade spodbuja v kvalitetno preživljanje 

prostega časa, hkrati pa se s tem spodbuja neformalno učenje. Mladostnike se poskuša 

pripraviti, da mladostniška leta izkoristijo za odkrivanje življenjskih priložnosti, za učenje 

socialnih veščin, pridobivanje izkušenj ter za usmerjene dejavnosti, ki jim bodo v prihodnosti 

v pomoč pri vstopanju v svet odraslih. Mnogokrat oblike prostega časa mladih niso 

stimulativne za razvoj osebnosti v času odraščanja, prav tako pa ne pomenijo kakovostne 

izrabe prostega časa mladih. Ob tem se mladim, kot obrazci vsakdanjega življenja, ponujajo 

različne oblike potrošništva, ki pa povzročajo pasivnost in zasvojenost (Mrgole, 2003). 

Neformalno mladinsko delo, bi torej lahko zapolnilo prazno mesto med družino in 

formalnimi institucijami in mlade usmerilo v kvalitetno preživljanje prostega časa  (Kuhar in 

Leskošek, 2008). Slovenija na državni ravni šele počasi oblikuje mladinsko politiko, kar se 

kaže tudi v povezanosti ukrepov za mlade na različnih področij, ki so precej nepovezana. 

Vendar pa razveseljuje podatek, da število mladinskih organizacij in drugih neprofitnih 

organizacij, ki se ukvarjajo z mladinsko tematiko narašča. Mladinski centri so tako ena izmed 
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oblik mladinskega povezovanja v družbi in v svojem diplomskem delu se bom posvetila prav 

tej obliki, saj mladim ponuja predvsem usmerjen prosti čas, oz. usmerjene dejavnosti v 

prostem času. Mladi se neformalno izobražujejo, urijo v veščinah organiziranja, soodločanja 

in sodelovanja, hkrati pa sodelujejo kot akterji družbenega dogajanja in sodelujejo z lokalnim 

okoljem (Gril, 2011).  

 

V empiričnem delu diplomske naloge želim ugotoviti, kakšne so potrebe mladih v občini 

Ivančna Gorica in kako sedaj preživljajo prosti čas. Kakšna je ponudba dejavnosti? Kje se kaže 

primanjkljaj? Ali potrebujejo mladinski center? Na podlagi analize potreb mladih ter stanja v 

lokalni skupnosti, ali je ta pripravljena podpreti mladinski center, želim ugotoviti, kakšne 

potrebe obstajajo v občini, in ali so dovolj izražene za ustanovitev mladinskega centra ter 

kakšne so realne možnosti za ustanovitev le-tega. Osredotočila se bom na različne 

posameznike, ki lahko kakorkoli pomagajo pri ustanovitvi mladinskega centra v občini 

Ivančna Gorica, predvsem pa bom izhajala iz želja in potreb mladostnikov. Pri tem si bom 

pomagala tudi s primeroma dobre prakse dveh mladinskih centrov. 

 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1.  Kje so mesta druženja in katere so dejavnosti mladih na teh zbirališčih v občini 

Ivančna Gorica? Kako mladi v občini preživljajo prosti čas? 

 

2.  Kakšna je ponudba dejavnosti za mlade v občini Ivančna Gorica in kakšne so 

potrebe mladih? 

 

3. Kako problematiko v občini doživljajo mladi in kako vodja oddelka za družbene   

dejavnosti? 
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4.  Kakšna je trenutna aktivnost občine na področju mladinske politike in katera 

področja bi morala občina Ivančna Gorica na nivoju mladinske politike še bolj 

spodbujati?  

 

5.  Ali obstajajo potrebe za ustanovitev mladinskega centra in kakšne so realne      

možnosti za ustanovitev le tega? 

 

6.  Kakšna naj bi bila vizija mladinskega centra v občini Ivančna Gorica? 

 

7.  Kakšen je primer dobre prakse Javnega zavoda Mladi zmaji in Javnega zavoda 

mladinski center Šmartno ob Paki ter kateri so ključni elementi ustanovitve 

mladinskega centra? 

 

 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Za namene svojega raziskovalnega dela sem uporabila kvalitativno metodologijo, saj mi 

omogoča celovito in vsebinsko razumevanje problematike ter se usmerja na raziskovanje in 

proučevanje posameznih primerov (Mesec, 2008). Celostno podobo sem zgradila tako, da 

sem opazovala in analizirala pripovedi ter vodila raziskavo v naravnem okolju, kar je ena 

temeljnih značilnosti kvalitativnega raziskovanja (Creswell, 1998, v Vogrinc, 2008). 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

3. 1 VZOREC 

V prvem delu raziskave sem v vzorec zajela naključne mladostnike, stare od 13 do 17 let. Vsi 

so občani občine Ivančna Gorica. Na vprašanja je odgovorilo 10 mladostnikov. Odgovori so 

bili kratki in jedrnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Zaporedna črka intervjuvanca in njej pripadajoč spol in starost. 

Drugi del vzorca pa predstavljajo pomembne osebe, ki lahko pripomorejo k ustanovitvi 

mladinskega centra v občini Ivančna Gorica.  

Osebe, ki sem jih iskala, so morale ustrezati naslednjim kriterijem: 

 Mladostnik/-ica, stara med 13 in 23 let, ki je občan/-ka občine Ivančna Gorica. 

 Predstavnik najbližjega mladinskega centra. 

 Predstavnik mladinskega centra v občini, ki ima podobno število prebivalcev in 

podobno starostno strukturo kot občina Ivančna Gorica. 

ZAPOREDNA ČRKA 
INTERVJUVANCA 

SPOL STAROST 
(let) 

A Ž 13 

B Ž 15 

C Ž 16 

D M 16 

E Ž 14 

F Ž 15 

G Ž 13 

H M 17 

I M 14 

J M 15 
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 Oseba, ki je v občini Ivančna Gorica odgovorna za mladinsko politiko.  

To so T, stara 15 let, ki obiskuje Srednjo šolo Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, direktor Javnega 

zavoda Mladi zmaji g. Vojko Vuoptič, direktorica mladinskega centra Šmartno ob Paki ga. 

Mirjam Povh in vodja oddelka za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve v 

občini Ivančna Gorica, ga. Mojca Globokar Anžlovar. Na ta način sem želela dobiti vpogled v 

različne vidike ustanovitve mladinskega centra v občini Ivančna Gorica.  

Mladostnici sem zaradi varovanja osebnih podatkov pripisala le njeno inicialko. 

 

3. 2 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI 

Prvi del podatkov sem zbrala z metodo opazovanja, in sicer z odkritim opazovanjem z delno 

udeležbo, saj sem tako bila prisotna pri naravnem vedenju mladostnikov, hkrati pa sem 

zaradi zaupanja pridobila več podatkov (Mesec, 1998). Pri opazovanju sem si pomagala s 

kontrolno listo. Del opazovalne liste se nahaja v Prilogi 1.  

V drugem delu raziskave sem uporabila metodo spraševanja, za pripomoček pa sem izbrala 

polstrukturiran intervju. Okvirna vprašanja sem sestavila glede na prebrano literaturo in 

glede na raziskovalna vprašanja. Vprašanja sem imela pripravljena vnaprej, med intervjujem 

pa sem se prilagajala odgovorom intervjuvanca (Mesec, 1998). Okvirna vprašanja se nahajajo 

v Prilogi 2.  

 

3. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Opazovanje sem želela izvesti na čim več različnih zbirališčih mladih v občini Ivančna Gorica. 

Osredotočila sem se le na zbirališča v kraju Ivančna Gorica, saj sem predvidevala, da so ostala 

naselja v občini za obiskovanje mladinskega centra preveč oddaljena. Odpravila sem se na 

zbirališča, ki jih poznam še iz najstniških dni. Teh zbirališč je bilo 4 (prva 4 zbirališča na 

opazovalni listi v Prilogi 1). Opazovala sem v mesecu juniju, 14 dni, in sicer dopoldne, 

popoldne in zvečer, tudi v soboto in nedeljo. Vsako opazovanje je trajalo 20 minut, torej sem 

bila skupno na enem zbirališču eno uro na dan. Število mladih in dejavnosti, ki jih mladi 
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počnejo na določenem kraju, sem vpisovala v opazovalno listo. Nekatere aktivnosti mladih 

sem po svojih predvidevanjih v opazovalno listo vpisala že vnaprej, ostale pa sem dodajala 

sproti. Nato sem mladim zastavila štiri krajša vprašanja o njihovem preživljanju prostega časa 

in o potrebah po mladinskem centru. Mlade sem povprašala še o drugih zbirališčih, ki jih 

sama nisem napisala v opazovalno listo. Tako sem izvedela še za dva kraja, kjer sem ponovila 

enak postopek opazovanja kot pri prejšnjih zbirališčih. Skupno sem torej opazovala na šestih 

različnih krajih in izvedla 10 krajših intervjujev. 

Na podlagi rezultatov opazovalne liste in analize odgovorov mladostnikov sem sestavila 

okvirna vprašanja za intervju z mladostnico, ki jo poznam že od otroštva. Intervju sem izvedla 

na njenem domu. Nato sem vzpostavila stik z direktorjem Javnega zavoda Mladi zmaji v 

Ljubljani in mu predstavila namen intervjuja. Izvedla sem ga v prostorih zavoda. Direktor mi 

je sicer strokovno odgovoril na vsa vprašanja, vendar me je opozoril, da je Ljubljana, kar se 

tiče mladinskih centrov specifika, in da naj izvedem intervju še s predstavnikom mladinskega 

centra, ki ima podobno število in podobno strukturo prebivalstva kot občina Ivančna Gorica. 

Na spletni strani mladinske mreže MaMa sem na seznamu mladinskih centrov v Sloveniji, ki 

so bili ustanovljeni kot javni zavodi, našla Mladinski center Šmartno ob Paki. Z direktorico 

mladinskega centra sem stopila v stik preko elektronske pošte. Za srečanje sva se dogovorili 

kar v mladinskem centru. Na podlagi analize stanja mladostnikov v občini in odgovorov vseh 

intervjuvancem sem izvedla še intervju z vodjo oddelka za upravno pravne zadeve, družbene 

in gospodarske zadeve, ki je hkrati zadolžena tudi za mladinsko politiko v občini Ivančna 

Gorica.  Intervju je potekal v prostorih občine. Intervjuje sem izvedla med 3. 7. 2014 in 21. 7. 

2014. Vsi intervjuji so trajali malo manj kot eno uro.  

 

 

3. 4 OBDELAVA PODATKOV 

Posnete intervjuje sem poslušala in jih pretipkala. Vse intervjuje sem pretipkala v zborno 

slovenščino, v izvirniku sem pustila le intervju z mladostnikom ter vse kratke intervjuje z 

mladostniki, saj sem želela ohraniti avtentičnost pogovora. Intervjuje sem nato večkrat 

prebrala. Nato sem podčrtala dele besedila oz. kodirne enote, ki so vsebovale informacije, ki 
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so pomembne za raziskavo. Te sem obdelala s pomočjo odprtega kodiranja, kjer sem s 

pregledovanjem, primerjanjem, konceptualiziranjem in kategoriziranjem podatkov kodirnim 

enotam pripisala kode 1. reda, tem pa kode 2. reda, ki sem jih kasneje razvrstila v kategorije 

(Strauss in Corbin, v Vogrinc, 2008). Uporabila sem kombinacijo deduktivnega in 

induktivnega načina razporejanja kod v kategorije, saj sem nekatere kategorije sem določila 

že v naprej, nekaj pa sem jih oblikovala na podlagi pridobljenih odgovorov. Na podlagi 

kategorij sem napisala analizo rezultatov.  

Podatke iz opazovalne liste sem številčno uredila in jih opisala opisno ter številčno. Nato sem 

dobesedno prepisala odgovore mladostnikov na zastavljena vprašanja in jih oblikovala v 

kode 1. in 2. reda ter kasneje v kategorije. Uporabila sem deduktiven način razvrščanja v 

kategorije, saj sem podatke vstavila v naprej določene kategorije, ki sem jih oblikovala pri 

obdelavi krajših intervjujev.  

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4. 1 OPAZOVANJE S KRAJŠIMI INTERVJUJI 

V analizi najprej predstavljam opisno predstavitev rezultatov opazovalne liste, ki sem jo 

zaradi boljše preglednosti napisala po krajih druženja mladih v Ivančni Gorici, nato pa sem na 

podlagi krajših intervjujev z mladostniki oblikovala 4 kategorije ter njim pripadajoče kode 1. 

in 2. reda.  

V času opazovanja sem obiskovala meni že v naprej znane kraje druženja mladostnikov, 

nekatere pa sem odkrila sproti. Mesta druženja v občini so tako šolsko igrišče, hiška ob 

šolskem igrišču, park pred trgovino Tuš, parkirišče pri vrtcu, okrepčevalnica pri srednji šoli in 

parkirišče pri lekarni.  

 Šolsko igrišče 

Največ mladih sem opazila prav tu. Skupno sem v 14 dneh opazila 105 mladih, predvsem 

fantov. Od tega sem jih med tednom naštela 59, ob koncu tedna, vključno s petkom pa 46. 

Največ mladih se je ukvarjalo s športom: igrali so nogomet, tekli, rolali in igrali rokomet. 
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Tekla so predvsem dekleta. Nekateri so samo sedeli, se pogovarjali in poslušali glasbo. Tu 

sem opravila 3 krajše intervjuje. 

 Hiška ob šolskem igrišču 

Lesena hiška se nahaja ob šolskem igrišču in je del šolskega kompleksa. Gre za pokrito leseno 

ogrodje, ki je priljubljeno zbirališče mladih iz Ivančne Gorice. Tu sem od ponedeljka do 

četrtka naštela 22 mladih, tako fantov kot deklet. Večinoma so kadili tobak in travo, poslušali 

glasbo in se pogovarjali. Nekaj jih je občasno pilo pivo. Največ mladih se je tam zbralo med 

vikendom in sicer 34 v obeh vikendih. Ravno tako kot med tednom, so se pogovarjali, 

poslušali glasbo, pili pivo ter kadili tobak in travo.  Tu sem opravila 2 krajša intervjuja.  

 Okrepčevalnica pri srednji šoli 

Okrepčevalnica je sicer odprta samo v času pouka, vendar se pred njo nahajajo klopi, ki 

predstavljajo prijeten kraj za druženje. Tam se mladi zbirajo predvsem ob večerih, saj v 

dopoldanskem in popoldanskem času noben dan nisem opazila nikogar. Ob večerih pa se je 

tam povprečno zbrali približno 6 mladih. Večino časa so se pogovarjali, poslušali glasbo, igrali 

karte in kadili tobak in travo. Opravila sem dva intervjuja. 

 Park pred trgovino Tuš 

V parku se mladi zadržujejo predvsem ob popoldnevih. V času opazovanja sem opazila 12 

mladostnikov. Enako kot v okrepčevalnici, prosti čas preživljajo pasivno in sicer se 

pogovarjajo in kadijo tobak. Tu sem opravila en intervju. 

 Parkirišče pri vrtcu 

Parkirišče pri vrtcu sicer ni ravno najbolj priljubljeno mesto druženja, vendar sem tu in tam 

vseeno opazila mlade. Vse skupaj sem jih naštela 9. Predvsem so se vozili s kolesom, rolali, se 

pogovarjali in poslušali glasbo. Ta kraj je priljubljena predvsem ob koncu tedna popoldne. Tu 

sem opravila en intervju. 

 Parkirišče za lekarno 
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Tudi to zbirališče ni med najbolj priljubljenimi. Sem zahajajo predvsem mlajši mladostniki, 

stari okrog 12 let. Opazila sem, da igrajo hokej na rolerjih, se pogovarjajo in poslušajo glasbo. 

V času opazovanja sem jih opazila 7. Tu sem opravila en intervju.  

 

Spodaj je po kategorijah predstavljena analiza odgovorov na kratka vprašanja, ki sem jih 

izvedla na zgoraj omenjenih krajih. 

 

Kategorija: PROSTI ČAS 

Večina mladostnikov, ki sem jih intervjuvala prosti čas preživlja tako, da se ukvarja s 

športom. Intervjuvanka A ga preživlja na fitnesu, intervjuvanka B kolesari, teče, hodi na 

spinning, sprehode in aerobiko. Oseba C obiskuje Taekwando klub Kang v Ivančni Gorici- 

Medtem ko mladostnica E  rola in igra odbojko, oseba F najraje obiskuje tek, zumbo, 

plavanje in tenis. Mladostnik H trenira nogomet v nogometnem klubu Livar in obiskuje na 

novo zgrajen zunanji fitnes, intervjuvanec I pa trenira plezanje in sicer v Grosuplju. Oseba J 

ima prosti čas med vikendi, ki ga izkoristi za igranje nogometa ali tek. Osebi C in G še športno 

ne udejstvujeta. 

Večina mladostnikov kot način preživljanja prostega časa nameni druženju s prijatelji: ''/…/ 

družim se s prijatelji.''  ''Preživljam ga doma ali s prijatelji.'' ''V prostem časi se družim s 

prijateljicami.'' ''Svoj prosti čas namenim druženju s prijatelji /…/.'' ''Prosti čas večinoma 

preživljam s prijatelji /…/.'' 

Poleg športnega udejstvovanja in druženja s prijatelji osebi D in I obiskujeta glasbeno šolo v 

Ljubljani, kjer igrata klavirsko harmoniko.  

 V pogovoru z mladostniki sem opazila, da jih precej del prostega časa preživlja pasivno in 

sicer doma, kjer gledajo televizijo ali sedijo za računalnikom: ''Ko sm doma, gledam mehiške 

nadaljevanke in klepetam na Facebooku.'' ''/…/ pred računalnikom ali TV-jem.'' ''Drgač sm pa 

doma za računalnikom, igram igrce pa spim. Itak ni kej druzga za počet.'' 
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Kategorija: PONUDBA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI 

Vsi intervjuvanci menijo, da je ponudba prostočasnih dejavnosti premajhna. Pogrešajo 

predvsem ustvarjalne, gledališke, športne dejavnosti, prostor, kjer bi se mladi družili, 

moderno športno igrišče, večjih izbor vodenih športnih aktivnosti, jezikovne tečaje, plesne 

tečaje, skupinsko učenje, kulturne prireditve za mlade in večji prostor za mlade, ki bi ponudil 

tudi opcijo poslušanja glasne glasbe: ''Mladi se moramo znajti sami.''  

Veliko mladostnikov je omenilo, da potrebujejo prostor za druženje: ''Pogrešam pa predvsem 

en plac kamor bi lahko šli. Sej vidš, tle pr šoli me zmer najdeš k drugam itak ni za it. No al pa v 

lokale, sam tam mi že mori.'' 

Intervjuvanka B sicer v zadnjih štirih letih opazi premik naprej z vidika prostočasnih 

dejavnosti, vendar pravi, da je še vedno premalo dejavnosti, ki bi bile namenjene mladim: 

''Res je,, da smo v zadnjih dveh letih pridobil več fitnes klubov in podobnih rekreacijskih 

prostorov, ampak mislm, da pr tem sama občina ni mela velike vloge. Glede na to, da se po 

številu prebivalstva občina dost hitr širi in razvija, bi blo potrebno nardit še kakšen korak 

naprej z vidika prostočasnih dejavnosti. Ureditev tekaških prog, kolesarskih stez, več 

pločnikov, sprehajalnih stez, prostori namenjeni plesnim, pevskim in likovnim dejavnostim.'' 

Intervjuvanec D doda: ''Ponudba prostočasnih dejavnosti v občini za moje pojme malce 

nazaduje /…/.'' 

Kategorija: POTREBE MLADIH V OBČINI 

Na vprašanje kaj bi bilo potrebno še storiti za mlade v občini sem dobila različne odgovore, 

vsi pa so imeli skupno točko in sicer kraj, kjer se mladi lahko zbirajo. Pa naj bo to center, 

igrišče ali kaj drugega: ''Nekam kamor bi lahko šli. K zdej je sam igrišče al pa una klopca pred 

Tušem.'' Izrazili so potrebo po dejavnostih namenjenih mladim, ker so trenutne dejavnost 

vse preveč usmerjene na starejšo populacijo: ''Ma vse je za te penziče najren. Pa tržnca, pa 

eni sejmi bedni pa skos majo nekej. Mi pa nč. Tud k odpreš časopis so not sama kmečka 

tekmovanja, pa za največjo bučo, pa upokojenci so otvorili to pa bla bla bla. Še dobr, da je 

srednja šola v Ivančni, da je vsaj tm kej, drgač bi blo pomoje kr za ustrelit se.  
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Nekateri navajajo športne objekte: ''Kakšen park, sicer je igrišče pri šolo, ampak ni urejen 

prostor za odbojko.'' Igrišče za odbojko, ki bi ga lahko uporabljali vsi. Pogrešam tud kakšen 

športni klub za punce, saj v našem kraju nimamo možnosti za resno športno udejstvovanje, 

npr. odbojkarski klub.'' 

Predvsem pa se občuti potreba, da občina mladim ponudi zanimive aktivnosti: ''Nismo vsi za 

nogomet, harmoniko in verouk.'' Več kot pol intervjuvanih mladostnikov izrazi potrebo po 

skupnosti, prostoru, ki bi bil namenjen mladim: ''Prostor, ki je velik in svetel, ki bo namenjen 

različnim brezplačnim delavnicam.'' 

 

Kategorija: USTANOVITEV MLADINSKEGA CENTRA 

9 mladostnikov meni, da občina Ivančna Gorica potrebuje mladinski center, 8 od njih pa bi ga 

tudi obiskovalo. Navajajo, da je udeležba sicer odvisna od ponujenih dejavnosti, odprtosti in 

družbe.  

Intervjuvanka B meni, da občina mladinskega centra ne potrebuje, saj ima premajhno število 

prebivalcev: ''/…/ mislm, da občina ne potrebuje mladinskega centra, saj mislm, da nima 

primernih prostorov in zarad tega mladinski center ne bi dobr funkcioniral.'' 

Mladinski center, kot si ga želijo mladi bi moral vsebovati primeren prostor za druženje, 

atraktivne in raznolike dejavnosti, npr. učenje tujih jezikov, učno pomoč, potopisna 

predavanja, projekti, filmski večeri, mladinske gledališke predstave, biljard, ročni nogomet, 

igrišča in plezalno steno. Te dejavnosti bi morale biti brezplačne. Poleg naštetih dejavnosti si 

želijo še prostor za piknike ter dvorano za glasbene prireditve, lokal ter prostor za druženje. 

Velika želja je tudi po organizaciji koncertov.  
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4. 2 INTERVJUJI 

4. 2. 1 Analiza podatkov intervjuja z mladostnico T 

V procesu obdelave podatkov, pridobljenih iz intervjuja, sem oblikovala 6 kategorij ter njim 

pripadajoče kode 2. reda.  

Prosti čas Ponudba 
prostočasnih 
dejavnosti 

Problematika v 
občini  

Ustanovitev 
mladinskega 
centra 

Vizija 
mladinskega 
centra 

Pojmovanje 
prostega časa 

Mesta druženja Mladinska 
problematika 

Zanimanje za 
MC 

Predlogi za 
delovanje MC 

Preživljanje 
prostega časa 

Športne 
prostočasne 
dejavnosti 

Nevarno okolje Lokacija MC Sodelovanje z 
lokalno 
skupnostjo 

Prosti čas 
nekoč 

Kulturne 
prostočasne 
dejavnosti 

Pomanjkanje 
prenočišč 

Dvom v 
delovanje MC 

Prostorska 
problematika 

 Dogodki   Lastno delovanje 
v MC 

 Pomanjkljivost 
ponudbe 

   

 Ponudba v 
sosednjih občinah 

   

 

Kategorija: PROSTI ČAS 

Pojmovanje prostega časa 

Ko sem T prosila, naj mi definira kaj njej predstavlja prosti čas, je takoj odgovorila, da vse, kar 

ni povezano s šolo, saj ji šola predstavlja obvezo, prosti čas pa ne. Med prosti čas sicer 

prišteva tudi organizirane dejavnosti izven šole: ''Ja, ubistvu vse kar ni povezan s šolo. Šola mi 

je neka…neki kar pač morm, kar morm delat, prosti čas je pa nekej, kar ni povezan s šolo al 

pa ne vem lahko tud pošolske al obšolske dejavnosti.'' Poleg tega ji velik del prostega časa 

predstavlja tudi druženje s prijatelji in športne aktivnosti.  

Kasneje sem v pogovoru izvedela, da šteje pod organizirane prostočasne dejavnosti izven 

šole le tisti del dejavnosti, ki jih potem izvaja doma, npr. vadba inštrumenta, ne pa tudi del, 

ki poteka v ustanovi: ''/…/ ne bi pa štela pod prosti čas, ne vem, da grem na učne ure al pa v 
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glasbeno šolo. Ti mi pa pač ni prosti čas.'' Prav tako med prosti čas ne prišteva učenja in dela 

za šolo.  

Preživljanje prostega časa 

T prosti čas preživlja aktivno in sicer se navdušuje nad športom, še posebej nad tenisom: 

''Večinoma se ukvarjam s športom, pač kokr lahko. Igram tenis.'' Športno se udejstvuje tudi 

preko teka.  

Ostali prosti čas preživi doma, ob druženju s prijateljicami ali pa obišče knjižnico, še posebej 

poleti: ''Velikrat grem v knjižnico, sploh zdej k je poletje. Drgač pa večinoma ja, doma sm.'' 

Prosti čas nekoč 

Ko je bila mlajša je v sosednjem kraju trenirala atletiko in odbojko v šoli, kjer je bila tudi del 

tekmovalne ekipe: ''Trenirala sm še altetiko v Višnji Gori. Ammm pol v šoli sm igrala odbojko, 

pa na tekme smo hodil.'' 

V šoli je obiskovala tudi krožek francoščine ter se učila kitaro, vendar je kasneje zanimanje 

propadlo: ''Aja pa enkrat sm probavala se učit kitaro, ampak sm pol obupala.'' 

 

Kategorija: PONUDBA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IN ZBIRALIŠČ 

T pri opisovanju ponudbe prostočasnih dejavnosti v občini Ivančna Gorica najbolj omenja 

športne prostočasne dejavnosti, ki jim sledi še nekaj kulturnih. Pravi, da je dejavnosti, ki niso 

v povezavi s šolo zelo malo.  

Mesta druženja 

Sogovornica na vprašanje, ali torej meni, da je v občini dovolj krajev, kjer se mladi lahko 

zbirajo, odgovori nikalno. Izpostavi le dva kraja druženja in sicer šolski okoliš ter parkirišče 

pred trgovino: ''Ne, jest mislm da ne. Pr šoli se dobivamo, al pa v parku pred Tušem. Lahko 

greš pol sam še edin na sprehod. Da bi se še kje lahko dobil, pa ne vem.'' 

Kot kraj druženja izpostavi še lokale, vendar pa po njenem mnenju to niso mesa za 

produktivna druženja: ''Da bi se pa v Ivančni kje dobil, pa razn lokalov jest nč ne vem no. Sam 

v teh lokalih itak nč pametnega ne počnemo.'' 
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Športne prostočasne dejavnosti 

Športna dejavnost, ki v občini po njenem mnenju najbolj prevladuje je rokomet, vendar je v 

večini namenjen fantom, prav tako nogomet. Obstajal je tudi tečaj tenisa, vendar ga že nekaj 

let ni več: ''/…/ pol jest sm hodila na tenis, sam zdej ga že nekej let ni več /…/ '' 

Kasneje se spomni, da v občini v ponudbi športnih dejavnosti obstajajo še joga, pilates, fitnes 

in aerobika: ''Aja sej res, sm pozabila, da so še joge pa pilatesi, da se je kr razširl no. Pa teh 

fitnesov je res dost, pa aerobika pa te stvari.'' 

V pogovoru T omeni tudi infrastrukturo, ki je namenjena športnim aktivnostim, vendar tam 

ne poteka nobena vodena aktivnost: ''/…/odprli so zdej ta igrišča oziroma fitnes 

/…/''…''/…/pa sej dobr so tud kšna igrišča za odbojko v bližini, greš lahko igrat.'' 

Kulturne prostočasne dejavnosti 

Pri naštevanju in opisovanju kulturnih prostočasnih dejavnosti je T bolj zadržana. Pravi, da je 

dejavnosti, ki se ne dogajajo v okviru šole zelo malo: ''Men se zdi, da je tko izven šole ful mal 

stvari.''Omeni glasbeno šolo, pri naštevanju česa drugega pa ima že težave: ''Drgač so te 

glasbene šole, pol pa sploh ne vem, če je še kej tazga.'' /…/sam sploh ne vem, če še obratuje.'' 

Kot eno izmed možnosti preživljanja prostega časa omenja tudi učenje tujih jezikov, vendar 

jo to že preveč spominja na pouk. 

T meni, da ključna ustanova, ki je namenjena kulturi v občini propada oziroma je premalo 

izkoriščena: ''Ja, pač v Ivančni je kulturni dom, sam je čist premal izkoriščen. Enkrat na let je 

razstava malih živali, to je pa tud vse.'' 

Kot mesto druženja, kamor bi lahko mladi šli, navaja knjižnico in festivala Stična in Krka v 

okviru kulturnih dogodkov: ''Ammm ne vem v knižnci majo kšne te dogodke, odprtja razstav, 

potopisna predavanja, pa tkko tej festivali Krka pa Stična, k majo ful teh stvari.  

Dogodki 

Iz pogovora je razvidno, da največji spekter kulture ponuja kraj Stična, saj poleg znane 

igralske skupine vsako leto organizira tudi festival Stična, ki temelji predvsem na kulturi. V 

okviru festivala a se odvijajo, različni koncerti, gledališke predstave in potopisna predavanja. 
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T omenja tudi debate na različne teme: ''Gledališke predstave so, potopisna predavanja, 

debate. Ampak drgač so res kšni različni koncerti, kr dost zvrsti, npr. rock, jazz.'' 

Razen festivala Stična, T na vprašanje ali je v občini dovolj poskrbljeno, da se mladi lahko kje 

družijo in zabavajo, ne najde primernega odgovora. Omeni le stojnice za pusta: 

''Hmmm…mislm, da je tko prakrat na leto ob kakšnih dogodkih, recimo za pusta kakšne 

stojnice, pa to na Sokolski. Ampak tko, da bi blo pa kej na prostem, pa se ne spomnm, da bi 

blo. Mogoče še cerkev kej organizira, ampak to ne vem, ker itak ne hodm tja.''  

Pomanjkljivost ponudbe 

V nadaljevanju pogovora T ugotovi, da je sicer kar dovolj prostočasnih dejavnosti, še posebej 

na področju športa: ''Ma sej zdle k razmišlam, se mi zdi, da je kr dost zadne čase tega no. 

Tko, da mislm, da šport je kr v redu no.'' 

Glede različnih tečajev pa je precej bolj skeptična. Nadaljuje, da je celo za starejše več 

ponudbe dejavnosti kot za mlade: ''Majo za starejše to Simbiozo za računalništvo, tečaj 

angleščine, telovadbo, za mlade pa nč kej.'' Za mlade v občini predlaga organizacijo večih 

dogodkov. Zopet poudari, da je za starostnike precej več dejavnosti kot za mlade: ''Mogoče 

mal več dogodkov, da ni sam Ivankin sejem, to je za upokojence. Ma na splošno mislm, da je 

kr dost stvari za starejše pa to, za nas mlade pa skor nč.'' 

Kot predloge za dejavnosti in dogodke v občini našteje še več gledaliških predstav, na primer 

take, kot so v KD Stična: ''Ja men so všeč te gledališke predstave. Tud zdej k sm bla v KD 

Stična, k majo tko velik tega, mi je blo prou ušeč.'' Predlaga tudi kino na prostem, sploh 

poleti.: ''Lahko bi tud kino na prostem, k se mi useen zdi, da ni tok zakompliciran.'' Kljub 

številčnosti koncertov, pa Teja predlaga še večje število le teh: ''Pa mal več koncertov, ker 

tuki folk gre.''  

Ponudba v sosednjih občinah 

Med pogovorom T večkrat omeni in opiše ponudbo dejavnosti v občini Grosuplje. Predvsem 

se na to na naveže o številčnosti ponudbe v občini Ivančna Gorica, kjer omeni, da za mlade ni 

dovolj ponudbe: ''/…/ za ns mlade pa skor nč. Sploh če primerjam z drugimi občinami.'' V 
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Grosuplju tudi sicer obiskuje tenis: ''Jest hodm v Grosuplje. Do enga leta nazaj sm pa v 

Ivančni, ampak pol sm šla v Grosuplje, ker v Ivančni ni blo več.'' 

Ko jo vprašam, katero občino ima v mislih, mi odgovori da na primer Grosuplje: ''Ja ne vem, 

že v Grosuplju majo ful stvari. Skos je nekej. Če ne druzga je še Groš, kjer ful dogaja. Res skos 

so ene stvari not.'' (Op.: Groš je študentski klub občine Grosuplje).  

Največ ponudbe pa je po  mnenju mladostnice v Ljubljani, kjer si tudi želi živeti: ''Pol v 

Ljubljani pa itak. Ni, da ni. Tm bi jest živela. Upam, da bom lahko, k bom na faksu.'' 

Pogovor o tej temi zaključi z naslednjim stavkom: ''Ta Ivančna je pa k mesto duhov.'' 

 

Kategorija: PROBLEMATIKA V OBČINI 

Mladinska problematika 

Mladostnica meni, da je glavni problem mladih v občini alkohol. Podatkov o uporabi drog 

nima, opira se le na govorice: ''Ja, zmer k se dobivajo, pol pijejo alkohol. Za droge pa ne vem 

točno, sm sam slišala, ne vem pa zihr.'' 

Naslednji problem, ki ga T zaznava je nasilje med mladimi, predvsem na zabavah: ''/…/ nekej 

so pametni pa hočjo bit carji. Pa tud na feštah je kr dost nasilja.'' 

Meni, da ne vem, če je za mlade sploh primerna kakšna oblika pomoči. V njenem tonu 

zaznam pesimizem. Edino rešitev vidi v ukvarjanju s športom: '' Ne vem če bi jim sploh kej 

pomagal. /…/aja ta fitnes se mi zdi dobra ideja, k jih je kr dost. Pa tm vsaj zabijejo prosti čas.'' 

Nevarno okolje 

Nadaljuje, da se zadnje dve, tri leta v Ivančni Gorici ne počuti več varne, čeprav se včasih je: 

''/…/ mislm, da Ivančna ni več tok varna kokr je bla. Jest ne počutm več tok varne k včasih. Ne 

vem, da bi šla zvečer laufat, ni šans. /…/ ja včasih itak.''  

V intervjuju opiše tudi neprijeten dogodek z Romi: ''Aja pa na mostu se dost zbirajo, sploh 

Romi. Aja pa zadnjič so Romi na most navezal salotejp, da se ni vidu, pol je pa ena gospa čez 

padla.'' 
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Pomanjkanje prenočišč 

Teja meni tudi problem pomanjkanja prenočišč v občini, sploh za mlade. Opiše tudi dogodek, 

ko tujcem ni znala odgovoriti na vprašanje kje je najbližje prenočišče v občini: ''/…/ da je v 

Ivančni tud ful problem, da ni prenočišč, da če pride kšn folk, nima kje prespat. Tko mladi, kot 

tud ostali. Enkrat sm ene srečala, k so me uprašal, kje se da prespat, pa sm mela čist black 

out, ker nism vedla kaj nej rečem. K prva prenočišča so šele v hotelu v Grosuplju.'' 

 

Kategorija: USTANOVITEV MLADINSKEGA CENTRA 

Zanimanje za mladinski center 

Ko T vprašam, ali pozna izraz mladinski center, takoj odgovori, da ne. Nato ji izraz in koncept 

razložim, kar jo zelo pritegne. Odgovori, da če ne drugega, bi šla v center vsaj pogledat, prav 

tako verjame, da tudi ostali. ''Pomoje na začetku, jest bi šla vsaj pogledat, če bi blok kul. 

Pogledat bi pomoje vsi šli, pol pa ne vem.'' Ideja mladinskega centra se ji zdi dobra in meni, 

da mladi v občini to zagotovo potrebujejo: ''Ja, to je pa res dobra ideja. To bi dejansko 

mogoče funkcioniral. Tko da ja, mladi zihr to rabjo.  

 

Dvom v mladinski center 

Vendar takoj zatem izrazi dvom o obstoju mladinskega centra: ''/…/ če ni Ivančna mogoče 

mal premejhna useen za to. In nadaljuje: '' Sam ne vem kok bi to v Ivančni šlo, ampak za 

probat bi pa blo.'' 

Prav tako ji pri mladinskem centru ni všeč stalen občutek nadzora: '' /…/ da te kao nadzoruje 

al pa nekej tazga. To mi pa ni glih. Pol maš filing da ne delaš nekej prostočano. Čeprou valda 

veš, da je tm, da ti pomaga.'' 

Lokacija mladinskega centra 

Če bi se mladinski center ustanovil, bi bila najboljša lokacija centra v središču Ivančne Gorice: 

''Nekje v centru Ivančne, sigurno.'' Istočasno pa mladostnica ne predlaga lokacije poleg šole, 

saj pravi, da ima po koncu pouka željo premakniti se na drugo lokacijo: ''Zravn šole jest ne bi 
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dala, ker tm je zdej še vrtec in pol si res celo življenje tm v tistem koncu, tko da če bi bil tm, 

jest pomoje tja ne bi hodila. Da grem direkt iz šole v mladinski center, ni šans.'' 

Omenim, da mogoče je pa ravno to prava lokacija, da bi mlade pritegnilo ravno zaradi tega, 

ker bi bilo blizu šole. Pravi, da njej to ni všeč, lahko pa da bi pritegnilo druge mladostnike: 

''Ja, sam jest k grem ponavad iz šole, se men ne da bit več tle pa grem rajš domov al pa kam 

drugam. Sam mogoče gre pa kdo rajš, če bi bil tuki.'' 

 

Kategorija: VIZIJA MLADINSKEGA CENTRA 

Predlogi za delovanje mladinskega centra 

Eden izmed predlogov, ki mi ga zaupa T je ta, da bi bil mladinski center miren prostor, kjer bi 

lahko v miru brala knjigo: ''Želim si, da bi mela en prostor, kamor bi lahko šla s knjigo, sama, 

da bi bil mir, da bi brala. V isti sapi doda, da je to sicer lahko tudi v sklopu knjižnice.  

Kot tržna dejavnost se ji zdi pomembna kavarna: ''Al pa da je tko ena kavarnica, da ni tko 

lokal, ampak prou kavarna.'' Prav tako vidi potencial v koncertih in festivalih: ''Ja, koncerti bi 

pomoje ful laufal. Recimo kšn rock, pa tud tuji glasbeniki.'' Navdušena je tudi idejo o hostlu, 

vendar pravi, da potrebujemo dovolj velik prostor: ''Ja, to bi bla kul ideja. Sam to bi mogu bit 

kr velik prostor.'' 

Tako kot v začetnem delu pogovora, tudi to omeni, da bi moral biti kulturni dom bolj 

izkoriščen: ''Recimo kulturni dom je prazn, tko da bi lahko tm kej nardil.'' 

Sama bi se udeleževala predvsem jezikovnih tečajev in mladinskih izmenjav: ''Men bi blo ful 

dobr, če bi bli kšni jezikovni tečaji, bl resni tečaji. Pa kšne mladinske izmenjave, to je to.''  

Ko ji podam predlog za nudenje učne pomoči, ima  do nje pozitiven odnos: ''Ja, to bi v redu 

ja.'' Nato poda predlog o svetovalnici za mlade, kjer bi strokovna oseba mladim nudila 

pomoč in informacije o vsakdanjih situacijah. Za primer poda tujino: ''Aja pa še 

nekej…mogoče kakšne svetovalnice za mlade, da se lahko mal pogovoriš. Recimo če imaš 

probleme v družini, al pa z depresijo, konc koncev tud če maš probleme s prjatli /…/ al pa to, 

da bi lahko kje zvedu kšne informacije, pač čist formalne. Na primer kako plačat položnco /…/ 

v tujini majo v šoli predmet, kjer se učijo življenjske stvari.'' 
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Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Eden izmed predlogov za sodelovanje z lokalno skupnostjo je uporaba bazena v Višnji Gori, 

saj po Tejinem mnenju ponuja veliko aktivnosti: ''/…/ recimo bazen v Višnji Gori ponuja ful 

aktivnosti/…/.'' 

Naslednji predlog, kjer bi lahko mladinski center sodeloval z lokalno skupnostjo je v obnovi 

odbojkarskega igrišča pri šoli: ''Kot eno od možnosti sodelovanja s skupnostjo vidm tud v tem, 

da bi obnovil odbojkarsko igrišče pr šoli, k zdej sam ene štange tm stojijo, kar je ful škoda.'' 

Kot ena izmed možnosti za sodelovanje je tudi v skupnem organiziranju dogodkov ter 

oblikovanje načrta za razvoj mladinskega turizma v občini: ''Milsm, da bi skupej z občino 

lahko načrtoval različne dogodke in nardil načrt za razvoj turizma za mlade, ker tega pa res 

ni.'' 

Lastno delovanje v mladinskem centru 

Na vprašanje kako lahko ona s svojimi sposobnostmi, znanjem in talentom vpliva na 

dogajanje v mladinskem centru, najprej ne zna odgovoriti in je celo malo zmedena: ''Ful si ne 

predstavlam.'' 

Po daljšem razmisleku ugotovi, da bi lahko pripomogla s svojo vztrajnostjo, spodbujanjem, 

sodelovanjem in predlogi: ''Mogoče z vztrajnostjo, k t pa sm. Pa s kšnim spodbujanjem. Aja, 

pa rada sodelujem, včasih tud kej predlagam, sam to ne pogosto. /…/ ni šans, da sm kšn 

vodja al pa kej, rajš sam sodelujem.'' 

Sicer pa T pravi, da ima rada delno načrtovane in delno spontane dejavnosti, vendar pa sama 

rajši sodeluje, kot pa vodi kakšno dejavnost: ''Ne maram čist načrtovanih, sam ne maram pa 

tud tega, da ne vem kaj bom počela. Pač tko nekej vmes.'' 

Prav tako pokaže pozitiven odnos do projektnega dela: ''Projekti se mi pa zdijo ful fajn, ker si 

zravn od začetka do konca, ker rabš nek ritm, neko trajanje.'' 
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4. 2. 2 Analiza podatkov intervjuja z direktorje Javnega zavoda Mladi zmaji, g. Vojkom 

Vaupotičem 

V procesu obdelave podatkov intervjuja sem oblikovala 5 kategorij in njim pripadajoče kode 

2. reda.  

Osnovne 
karakteristike 
zavoda  

Finančna 
sredstva 

Potrebe, težave 
in izzivi 

Delovanje na 
različnih ravneh 

Ključni elementi 
ustanovitve 
MC-ja 

Pokritost 
delovanja 

Financerji Potrebe Delovanje na 
lokalni ravni 

Sodelovanje z 
mladimi 

Namen in cilji Tržna dejavnost Težave Delovanje na 
občinski ravni 

Načrt delovanja 

Dejavnosti  Izzivi za 
prihodnost 

Delovanje na 
nacionalni ravni 

 

Kader   Delovanje na 
mednarodni 
ravni 

 

 

Kategorija: OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZAVODA 

Javni zavod Mladi zmaji je center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in 

mladostnikov. V nadaljevanju je za ta namen uporabljen termin zavod, saj je to besedo v 

intervjuju uporabljal tudi direktor zavod, g. Vojko Vaupotič. 

Pokritost delovanja 

Zavod pokriva štiri četrtne mladinske centre (v nadaljevanju ČMC) in sicer Bežigrad, Črnuče, 

Šiška in Zalog ter družinski center Mala ulica. Prav tako organizira prostočasne mladinske 

aktivnosti v četrtni skupnosti Golovec in Posavje, ki so se izvajale enkrat na teden: ''2 leti pa 

pol smo sedaj izvajali še prostočasne aktivnosti enkrat tedensko ob sredah v popoldanskem 

času v četrtni skupnosti Posavje in Golovec.'' 

Populacija, ki obiskuje ČMC-je so tako otroci kot tudi mladostniki: ''V 60% naših aktivnosti 

vključujem osnovnošolce, 35% so starejši od 15 let, ostalo pa so prostovoljci in praktikanti. 

/…/ več ali manj vključujemo otroke in mladostnike, ki prosti čas preživljajo neorganizirano.'' 
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Čeprav so otroci in mladostniki starostno zelo mešani, pa je glavnina še vedno nekje med 10 

do 18 let, čeprav se razlikuje od centra do centra.   

V lanskem letu so zabeležili malo manj kot 1500 različnih otrok in mladostnikov, kar je 

povprečno okoli 20 500 obiskov. To pomeni, da je posamezen ČMC vključenih približno 320 

različnih otrok in mladostnikov.  

Namen in cilji 

Direktor zavoda pove, da je glavni namen zavoda omogočiti otrokom, mladim in družinam 

kvalitetno, aktivno in vsebinsko pestro preživljanje prostega časa, hkrati pa zagotavlja 

finančne, prostorske, organizacijske in druge pogoje za izvajanje njihovega poslanstva. 

Nadaljuje: ''Na ta način otrokom, mladim in družinam omogočamo neposredno spoznavanje 

bogatega spektra delovanja nepridobitnih organizacij in njihovih aktivnostih v MOL.'' 

Iz intervjuja ugotovim, da je ciljev delovanja zavoda veliko, glavni pa je omogočanje dostopa 

do aktivnosti in prostorov najširši populaciji otrok, mladih, družin, mladinskim organizacijam 

in organizacijam ki delujejo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v MOL. Eden 

izmed ciljev je tudi organizacija aktivnosti v delujočih centrih za ranljive skupine otrok, 

mladih in družin. Direktor nadaljuje, da je potrebno zagotoviti tudi primerno opremljene 

prostore za izvedbo in organizacijo prostočasnih aktivnosti, organizirati prireditve v lokalni 

skupnosti in z njo vzpostaviti aktivno sodelovanje centrov. Hkrati je potrebno krepiti tudi 

sodelovanje z organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni  ter zagotoviti dodatne vire 

financiranja na domačih in tujih javnih razpisih. Kljub vsemu pa direktor poudari: ''Še vedno 

pa je naš primarni cilj zagotoviti kvalitetne prostočasne aktivnosti za otroke in mlade.'' 

Dejavnosti 

Pri naštevanju dejavnosti, ki se odvijajo v ČMC-jih in ki privlačijo mlade g. Vojko ni preveč 

gostobeseden. Poudari, da imajo nekateri raje šport, nekateri bolj ustvarjanje, vsem pa je 

pomembno le, da se družijo: ''/…/ načeloma pa jim je vseeno. Njim je poleg vsebine 

aktivnosti bolj pomembno, da se lahko družijo z vrstniki, da se srečajo v enem prostoru. /…/ 

da imajo eno komunikacijo.'' 
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V nasprotju z mlajšo populacijo, pa starejšo privlači projektno delo: ''Ko pa pridejo v srednjo 

šolo ali pa mlajše odrasle osebe in tisti, ki so izpadli iz procesa šolanja, pri njih je pa projektno 

delo. /…/ mladim je to fajn.'' 

Vsi mladi pa so navdušeni nad mladinskimi izmenjavami: ''Vasko leto gremo vsaj enkrat ali 

dvakrat na kakšno izmenjavo, največkrat gremo k partnerjem v Iesbaden, bili pa smo tudi v 

Španiji, smo tudi sami organizirali.'' 

Kader 

V zavodu sta zaposlena dva specialista za mladinsko delo za polni delovni čas, dva pa sta 

zaposlena še na upravi. Del tima so tudi študentje, prostovoljci, praktikanti in pripravniki.: 

''/…/ študentje, da pomagajo pri izvedbi aktivnosti. Del tima so tudi prostovoljci in 

praktikanti. Vsako leto jih vključujemo okoli 50. Največkrat gre za pomočniške poklice /…/. 

Tukaj rabiš prostovoljce, mladinske organizacije, da jih vključiš preko aktivnosti.'' 

 

Kategorija: FINANČNA SREDSTVA 

Financerji 

Glavni financer zavoda je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Sredstva porabijo 

za izvedbo aktivnosti, različne materialne stroške, za delovanje in obratovanje prostorov, za 

programske stroške, del denarja pa preko javnega razpisa razdelijo mladinskim organizacija. 

Poleg tega sredstva pridobivajo še od Urada RS za mladino in od Ministrstva za šolstvo, 

izobraževanje in šport. Nekaj sredstev pridobijo tudi v okviru programa Eramus +, ki se je 

prej imenoval program Mladi v akciji. Finančni vir jim predstavlja tudi Zavod za zaposlovanje, 

v okviru aktiven politike zaposlovanja: ''/…/ usposabljanje na delovnem mestu ali pa delovni 

preizkus, to bomo sedaj izvedli.'' 

Direktor zavoda je glede prihodkov za prihodnje leto optimističen: ''Ciljamo tudi na novo 

evropsko finančno perspektivo. V 2014 – 2020 bodo tudi večja sredstva. Upam, da bomo 

naslednje leto pridobili sredstva tudi od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti v okviru programa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov.'' 
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Tržna dejavnost 

Poleg zgoraj naštetih financerjev, pa se zavod ukvarja tudi s tržno dejavnostjo. Del finančnih 

sredstev pridobijo z oddajo prostorov in opreme, ki jo imajo na razpolago. Ena izmed tržnih 

dejavnosti je tudi kavarna te prispevki obiskovalcev.  

Do 1. 7. 2014 je pod okrilje zavoda spadal tudi družinski center Mala ulica, ki pa je postal svoj 

zavod. Pred tem pa je center imel vstopnino, denar so pridobili tudi od praznovanja rojstnih 

dni, počitniškega varstva, delavnic za starše ipd.  

Direktor področje financiranja zaključi takole: ''Tako da, nekako tukaj zaenkrat zbiramo 

sredstva, želja je pa seveda, da ta sredstva pridobimo iz različnih virov, za različne stvari, za 

financiranje aktivnosti, za vključevanje kadra oz. za zaposlovanje mladih brezposelnih. 

Ciljamo tudi na novo evropsko finančno perspektivo. V 2014 – 2020 bodo tudi večja 

sredstva.'' 

 

Kategorija: POTREBE, TEŽAVE IN IZZIVI 

Potrebe 

Kot ena izmed glavnih potreb, ki se je sicer tudi del nove strategije se je izkazala ta, da bi se 

morali ČMC-ji odpreti v vseh četrtnih skupnostih: ''Tam, kjer ni potrebe ali pa že obstajajo, ne 

bomo. Nekje se pa celo izkazuje, da v isti četrtni skupnosti odpremo več mladinskih centrov .'' 

Omeni, da se je ta potreba izkazala v četrtni skupnosti Šiška: ''/…/ problem vandalizma in 

neorganiziranega preživljanja prostega časa v Celovških dvorih /…/. Potem recimo na 

Kunaverjevi /…/.  

Težave 

Ko pogovor nanese na temo o težavah, je prvi odgovor, da je največja težava pomanjkanje 

finančnih sredstev in s tem povezanih kadrov: '' Mi bi delali še več, še bolj intenzivno, radi bi 

še več ljudi, radi bi sofinancirali še več mladinskih organizacij.'' Prav zaradi finančnih težav so 

morali prekiniti tudi z izvajanje, aktivnosti v lokalnih skupnostih Štepanjsko naselje in 

Posavje.  
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Naslednja nezanemarljiva težava je nemotiviranost mladih, saj mladi sicer v ČMC-ji zelo radi 

prihajajo, vendar tam prosti čas raje preživljajo pasivno. Direktor pravi, da je to zelo slaba 

naložba v prihodnost: '' Kratkoročno je za njih bolj ugodno, da v ČMC-ju visijo na računalniku, 

da pač sedijo na kavču, saj je tudi to fajn. Ampak je pomembno tudi, da jih motivira, da se 

vključijo v kakšno stvar, da doživijo kakšno frustracijo, ker bodo potem rezultat in uspeh 

veliko bolj cenili, kot pa da se jim že takoj da nagrada, pa za to niso nič naredili.'' V okviru 

tega je zelo velik izziv mlade aktivno vključevati v projekte od začetka do konca: ''/…/ recimo 

danes pride, ga pričakuješ tudi jutri, ga ni.'' 

Poleg zgoraj opisanih težav omenja tudi premajhno zavzetost šol in drugih institucij: ''/…/ se 

šole včasih premalo zavedajo kako nas izkoristiti, v smislu zagotavljanja učne pomoči 

otrokom, podpora staršem.'' V povezavi z lokalno skupnostjo doda, da je bila le ta na začetku 

ustanovitve ČMC-jev zelo nezaupljiva: ''/…/je bila na začetku zelo nezaupljiva v smislu, da se 

bo sedaj zbiralo pa še več mladih, še več zlorab alkohola, drog in še več nevšečnosti.'' Kasneje 

so prebivalci ugotovili, da mladi niso problem, ampak lahko postanejo tudi rešitev. G. Vojko 

to poimenuje ko začetek revitalizacije lokalne skupnosti.  

Še ena izmed težav, ki jo poudari je pomanjkanje specifičnih znanj zaposlenih. Zato je 

izobraževanje kadra odvisno od lastnih finančnih sredstev, ki pa jih je, kot že prej omenjeno, 

vse prej kot v izobilju.  

Kljub vsem naštetim težavam pa g. Vojko zaključuje, da vsaj ni strahu o številu udeležencev, 

saj je teh vedno dovolj. 

Izzivi za prihodnost 

Eden izmed večjih izzivov in želja za prihodnost zavoda je želja po še tesnejšem sodelovanju z 

lokalno skupnostjo in drugimi mladinskimi organizacijami: ''/…/ ki pokrivajo specifična 

področja, npr. brezposelnost mladih, izpad iz šolskega sistema, projektno učenje, socialne 

veščine, učne baze.'' 

Bolj formalni izziv pa je preimenovanje termina mladinski center komunalni, skupnostni, 

večnamenski center. Direktor to utemeljuje: ''Različne populacije bodo imele prostore in bo 
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že s srečevanjem na hodnikih ali v okolici prišlo do povezovanja na čisto preprosti ravni, če pa 

se nekdo organizira se pa lahko začnejo aktivnosti v lokalni skupnosti.'' 

 

Kategorija: DELOVANJE NA RAZLIČNIH RAVNEH 

Delovanje na lokalni ravni 

Prva raven na kateri deluje zavod je lokalna raven. Na tej ravni so ČMC-ji vključeni v četrtne 

skupnostne svete, ki jih je v Ljubljani 17, zavod pa je vključen v 6 svetov. Na lokalni ravni 

sodelujejo z okoliškimi uradnimi ustanovami, kot so vrtci, šole, dnevni centri za starejše, z 

nevladnimi in zasebnimi organizacijami. V Zalogu se v lokalno skupnost vključujejo z obnovo 

infrastrukture namenjene mladim, npr. zunanje igrišče okoli osnovne šole. V lokalni 

skupnosti so prisotni tudi v ostalih centrih: ''/…/ tudi v ostalih dveh centrih smo vedno bolj 

prisotni v lokalni skupnosti, tako, da gre bolj za projektno učenje, vseživljenjsko učenje.'' 

V lokalno skupnost se vključujejo tudi s konkretnimi aktivnostmi v sodelovanju z mladimi: 

''/…/ pomeni, da mi pomagaš en dan šmirglat klopco pa barvat deske na klopci.'' 

Delovanje na občinski ravni 

Na občinski ravni Mladi zmaji sodelujejo z javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je MOL. To je 

na področju kulture, športa, socialnega varstva, izobraževanja itd. Prav tako je zavod vključen 

v mladinsko mrežo Mlada ulica, ki izvaja ulično delo: ''V Ljubljani smo tudi član te mreže.'' 

Povezujejo se tudi z mladinskim svetom Ljubljane.  

Sodelovanje na nacionalni ravni 

Pomemben zavod, s katerim se na nacionalni ravni povezuje zavod Mladi zmaji je mladinska 

mreža MaMa. Vojko pojasni, da: ''je združenje, ki združuje več ali manj vse mladinske centre, 

ki so ustanovljeni kot javni zavod in deluje kot nevladna organizacija. Tu si med seboj 

pomagamo pri izobraževanjih, pri pogajanjih z vključevalci, pa tudi kakšne druge zadeve.'' 

Prav tako delujejo v tesnem sodelovanju s preventivnim programom za mlade Slovenije, 

kamor so vključeni več ali manj nekateri centri za socialno delo v Sloveniji. Skupaj z njimi 

iščejo načine za kvalitetno preživljanje prostega časa, nekatere aktivnosti skupaj tudi izvajajo 

in organizirajo različna izobraževanja.  
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Sodelovanje krepijo tudi z različnimi fakultetami in Univerzo v Ljubljani, predvsem v povezavi 

vključevanja praktikantov v aktivnosti. Na Pedagoški fakulteti so tudi učna baza 

podiplomskega študija mladinsko delo, mladinski delavec. 

 

Sodelovanja na mednarodni ravni 

Na mednarodni ravni so aktivni v okviru programa Erasmus +, ki je evropska prostovoljna 

služba, ki organizira mednarodne mladinske izmenjave in študijske obiske.  

V letošnjem letu so sklenili dogovor z Mednarodnim študentskim združenjem IESEC, zato 

bodo poleti gostili tri prostovoljce iz tujine: ''/…/ za dobo 6-8 tednov, da se vključijo v naše 

aktivnosti.'' 

Vključeni so tudi v EVS prostovoljstvo in program Leonardo da Vinci: ''Gostili smo že 

praktikantko iz Francije, v povezavi z EVS prostovoljstvom. Potem je tudi študentka opravljala 

prakso v okviru programa Leonardo Da Vinci.'' 

 

Kategorija: KLJUČNI ELEMENTI USTANOVITVE MLADINSKEGA CENTRA 

Sodelovanje z mladimi 

Direktor zavoda svetuje, da čim več stvari pripravlja v sodelovanju z mladimi, jih vključuje in 

poziva. Poudarja, da je od odprtja naprej pomembno graditi zaupanje z mladimi: ''/…/ ko 

odpremo center, vključujemo mlade, gradimo zaupanje in tako naprej, da so nam pripravljeni 

sledit. /…/ ko se stvari ustanovijo, da je nenehno sodelovanje. Enkrat bodo tej mladi postali 

odrasli, imeli družine, plačevali davke lokalni skupnosti in bodo tudi sami odločali in če bodo 

imeli to popotnico, verjamem, da bodo odgovorni tako, kot želimo.'' 

Upoštevati je potrebno mnenje mladih, saj so ključni člani centrov: ''Osnova je pa, /…/ 

predvsem pridobiti informacije s strani mladih in mladinskih organizacij, kaj oni rabijo. /…/ da 

te prostore primerno uredi v sodelovanju z mladimi, da povejo kakšne potrebe imajo. 

Pri delu z mladimi je nujno potrebna kontinuiteta delovanja: ''Če te kontinuitete v lokalni 

skupnosti ni, je potem mladinski center največkrat prepuščen životarjenju /…/ da je prostor 
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konstantno odprt, določene ure, ki se vejo. Da se srečujejo mladi z več ali manj podobnimi 

osebami v prostoru, da se vključujejo v aktivnosti.'' 

V okviru sodelovanja z mladimi g. Vojko poudarja sodelovanje z lokalno skupnostjo, z drugimi 

mladinskimi organizacijami ter z mednarodnim mladinskim delom.  

 

Načrt delovanja 

Ključno za uspešno delovanje centra je uspešna strategija, na podlagi katere se naredi 

akcijski načrt oz. kako bo strategija implementirana skozi to časovno obdobje v lokalno 

skupnost. 

Kot del načrta morajo biti predvideni primerni prostori za izvajanje mladinskih aktivnosti: '' 

Naloga lokalne skupnosti pa je to, da zagotovi pogoje za druženje, za zbiranje mladih, da svoj 

prosti čas preživijo aktivno in ustvarjalno. Prvič, najlažje je, da pogleda v prostore lokalne 

skupnosti in če je sama lastnica kakšnih prostorov, da te prostore primerno uredi v 

sodelovanju s tistimi osebami,ki bodo v mladinskem centru delovale in v sodelovanju z 

mladimi.'' 

Direktor nadaljuje, da je potrebno poskrbeti je treba za financiranja: ''V prvi fazi to pomeni 

glede zaposlitve in sredstva za materialno in programsko delovanje. To je osnova.'' Če je 

možno, se lahko financira tudi mladinske organizacije. Del dejavnosti lahko center finančno 

okrepi s tržno dejavnostjo: ''/…/ okrepi s tem, da pobira vstopnino, s tržno dejavnostjo, na 

primer kavarn, pa mogoče nudi kakšne druge storitve, ki jih omogoča za plačilo oz. 

subvencionirano plačilo.'' Nujno potrebno je iskati finančne vire še v drugih državnih in 

mednarodnih razpisih ter pridobiti sredstva z donacijami in sponzorstvi.  

Zaključuje, da je pomembno, da svet zavod sestavljajo posamezniki, ki se spoznajo na 

mladinsko delo: ''Pomembno je, da je svet zavoda sestavljen iz tistih, ki se na mladinsko delo 

spoznajo, ne pa iz tistih, ki bi želeli biti v tem svetu.'' 
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4. 2. 3 Analiza podatkov intervjuja z direktorico Javnega zavoda mladinski center Šmartno 

ob Paki, ga. Mirjam Povh 

 

V procesu obdelave podatkov intervjuja sem oblikovala 4 kategorije in njim pripadajoče kode 

2. reda.  

Osnovne karakteristike 
centra  

Finančna 
sredstva 

Težave Ključni elementi 
ustanovitve MC-ja 

Razlog ustanovitve Financerji V povezavi z 
mladimi 

Sodelovanje z mladimi 

Cilji Tržna 
dejavnost 

Finančne težave Načrt delovanja 

Dejavnosti    

Kader    

Delovanje na različnih 
ravneh 

   

 

Kategorija: OSNOVNE KARAKTERISTIKE CENTRA 

Uraden naziv mladinskega centra je Javni zavod mladinski center Šmartno ob Paki; za 

kulturo, izobraževanje in šport. Direktorica je svoj položaj nastopila 1. februarja letos, zato 

mi je lahko posredovala le podatke, ki so aktualni za njen mandat. 

Razlog ustanovitve 

Mladinski center je bil ustanovljen leta 1998, oz. takrat je bil ustanovljen njegov ustavni akt. 

Število članov v svetu ter prav tako dejavnosti centra so se od leta 1998 pa do danes močno 

spreminjale. 

Direktorica meni, da je bila pobuda za ustanovitev centra pobuda bivšega nekdanjega 

direktorja: ''Ne vem točno, čigava je bila pobuda, ampak mislim, da je bila to kar pobuda 

nekdanjega direktorja.'' 
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Sicer pa ideja u nastanku mladinskega centra izhaja že iz časov Jugoslavije: ''/…/ ko so se 

mladi družili in delali skupaj. Jaz mislim, da iz tistega ven je izhajal pobuda in želja, da bi se še 

naprej družili pa nekaj na tem področju delali.'' 

Cilji 

Direktorica v intervjuju poudari dva trenutno najpomembnejša cilja. Prvi je spodbujanje 

samoiniciativnosti mladih, da bi sami podali mnenje, pobude in želje.  Naslednji cilj pa je 

pridobivanje mlajše populacije in sicer otrok prve in druge triade, saj so še dovolj motivirani: 

''/…/ ki jih še starši pripeljejo. Ki jim še starši znajo povedat in jih otroci še poslušajo. Ta te 

otroke delamo ogromno stvari. Imamo že 20, 30 otrok, kar je velik uspeh za tako majhen 

kraj.'' 

Dejavnosti 

Skozi celoten intervju ga. Mirjam našteva katere dejavnosti potekajo v njihovem centru. 

Besed ji kar ne zmanjka. Področja, ki bi se načrtno ukvarjal z mladino ni, saj je to populacija, 

ki jo je najtežje pridobiti, se pa udejstvovanje mladih vpleta na vseh drugih področjih. Največ 

dejavnosti, ki jih izvaja mladinski center poteka na področju kulture: ''Organiziramo filmske 

večere, potopisna predavanja, pogovorne večere, učenje inštrumentov.  Izdajamo tudi 

časopis Šop, Odziv na časopis je zelo dober.''  

Poleg kulturnih organizirajo tudi športne in ustvarjalne dejavnosti, npr. otroške ustvarjalne 

delavnice, likovne in kiparske delavnice, šiviljski tečaj, joga in pilates.  

V prihajajočem mesecu je na sporedu poletni festival: ''Zaključek bo s koncertom različnih 

zvrsti glasbe, na koncerte pridejo.'' 

Poleg zgoraj naštetih dejavnosti premorejo spletno kavarno, ki omogoča brezplačen dostop 

do interneta, galerijo, kjer se vrstijo razstave potencialnih umetnikov, prostore za dnevne 

aktivnosti ter dve info točki, in sicer turistično info točke ter info točko Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje. Oddajajo tudi prostor za zabave ter po želji tudi dežurnega.  

Kader 

V centru so zaposleni štirje in sicer poleg gospe direktorice še gosta, ki pomaga predvsem pri 

programskem delu ter dva zaposlena preko javnih del, ki skrbita za vzdrževanje objektov.  
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Ko sem direktorici zastavila vprašanje, če študentov ne vključujejo se je rahlo zasmejala in 

odgovorila, da ji z veseljem vključujejo, vendar je problem zaradi njihovega časa in volje: 

''Študente zelo zelo vključujemo, samo kadar imajo študenti čas in iskreno povedano voljo. 

/…/ ampak je bil problem vključit študente. /…/ tako, da na koncu smo barvali sami.'' 

Delovanje na različnih ravneh 

Direktorica pove, da je najbolj intenzivno delovanje na nivoju lokalne skupnosti: ''Ja, z 

lokalno skupnostjo smo zelo prepleteni, saj je ona tudi ustanoviteljica.'' Pri večjih projektih se 

vedno posvetuje z županom. 

Povezani so predvsem z občino, saj organizirajo tiskovne konference o lokalni skupnosti, 

otvoritve za različne stvari v lokalni skupnosti, izvajajo delavnice razstave, prireditve: ''/…/ v 

bistvu je to povezano.''  

Na nacionalni ravni so vključeni v mladinsko mrežo MaMa, kjer se povezujejo z drugimi 

mladinskimi centri v Sloveniji. Na mednarodni ravni pa so del programa Erasmus +, preko 

katerega izvajajo mladinske izmenjave.  

 

Kategorija: FINANČNA SREDSTVA 

Financerji 

Glavni financer centra je občina Šmartno ob Paki, ki mu letno 117 000€: ''Letno od njih 

dobimo 105 000€, kar dejansko pokrije naše plače in stroške dela. Od občine dobimo še za 

oglaševanje v časopisu, za poročila o občinskih projektih itd. še 12 000€.'' 

Pomemben vir prihodkov je tudi Urad za mladino RS. Letos so prejeli 6 800€, lani pa dvojno 

vsoto in sicer 12 000€. 

Center je vključen tudi v društvo LAS, ki sofinancira projekte na podeželju, kamor sodi tudi 

občina Šmartno ob Paki. 

Direktorica je glede prihodnjega leta zelo pesimistična, saj se je zaključila stara finančna 

perspektiva, nova pa še ni izšla: ''se je letos zaključila ta finančna perspektiva do leta 2014 in 
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se bo začela nova, ki pa še ni odprta, tako da bomo imeli na marsikaterem področju 

probleme, ker sploh še ni razpisov, tako da tudi iz tega področja ne bo nič.'' 

Pogovor na temo finančnega stanja zaključi: ''Vseeno se čim bolj trudimo mi zaposleni in še 

kdo zraven, da pomaga.'' 

Tržna dejavnost 

Mladinski center Šmartno ob Paki pa nekaj denarja dobi tudi s tržno dejavnostjo. Glavna je 

oddaja postelj v hostlu, kjer je na voljo 30 prenočišč in še nekaj dodatnih. Gostje so 

predvsem šolarji in študenti, saj sicer kraj ni turistično privlačen: ''V glavnem se financiramo z 

oddajo prenočišč, ampak to je kraj, kjer prenočišča niso ravno zanimiva. Tako, da to so v 

glavnem kakšni šolski projekti, študenti pridejo, arheološki.'' 

Vir prihodka so tudi različni plačljivi tečaji in delavnice ter prodajne razstave ob koncu 

delavnic. S tem pridobijo nekaj finančnih sredstev, hkrati pa širijo krog ljudi, ki bi obiskovali 

mladinski center: ''/…/ da se pokaže, da se občuti, da se vidi. Potem pa pridejo vsi tisti, ki so 

to naredili, njihovi prijatelji in starši. In tako pridobiš ljudi jim pokažeš kaj se dogaja.'' 

 

Kategorija: TEŽAVE 

Težave v povezavi z mladimi 

Skozi celoten intervju pripoveduje o izgubljeni generaciji: ''Od 13. do nekje 28., 29. leta je to 

zelo izgubljena generacija.'' Nadaljuje, da je to po njenem mnenju generacija, ki se ne najde. 

V povezavi s tem je prisotna nemotiviranost in nezainteresiranost: ''Popolna 

nezainteresiranost za vse. Ne vem, mlade ne interesira. Ne vem zakaj ne'' 

 

Direktorica pove, da pred nastopom njenega mandata mladinski center ni ponujal 

dejavnosti, ki bi bile prilagojene mladim: ''/…/ bil pred mojim prihodom način dela v centru 

popolnoma drugačen in ne morem reči, da so bile organizirane kulturne dejavnosti. Prej 

mlada generacija ni imela takih programov.'' 
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Kljub širokemu spektru dejavnosti pa je udeležba zelo nizka: ''recimo sedaj smo organizirali 

filmske delavnice, pa so prišli štirje udeleženci, pa je bilo brezplačno. Organizirali smo tudi 

tečaj španščine, zelo poceni. Pa so prišli trije.'' 

Ga. Mirjam ugotavlja, da mlade kultura sploh ne pritegne. Študenti organizirajo potopisna 

predavanja, čajanko itd., udeležba pa je zelo nizka. Poudarja, da mladi ne znajo kvalitetno 

preživljati prostega časa: ''Vedno omenijo le žurko. Jaz to vse razumem. Ampak ne vem, naj 

bo neka kvalitetnejša vsebina, nekaj za naprej.'' 

Finančne težave 

Mladinski center ima v zadnjem letu težave s pridobivanjem finančnih sredstev, saj še ni bila 

izdana finančna perspektiva od 2014-2020.  

V povezavi s tem je občutiti pomanjkanje kadra ter hkrati preobremenjenost trenutnih 

zaposlenih: ''Zato sem za vse sama, kar verjamem, da vpliva na mojo učinkovitost in tudi 

neučinkovitost dela.'' 

 

Kategorija: KLJUČNI ELEMENTI USTANOVITVE MLADINSKEGA CENTRA 

Sodelovanje z mladimi 

''Zelo, zelo pomembno je sodelovanje z mladimi.'' To je prvi odgovor direktorice na vprašanje 

kateri so po njenem mnenju ključni dejavniki za uspešno delovanje mladinskega centra. 

Poudari, da ni načrtovanja brez mladih: ''Ker če delamo brez mladih, je kot, da ne bi nič 

delali.'' 

Pomembno je pridobiti čim več mladih, ki s seboj pripeljejo še prijatelje, znance, sorodnike 

itd.  

Zaključi: ''Torej, z mladimi, z mladimi in še enkrat z mladimi.'' 

Načrt delovanja 

Vseeno pa je ključen dejavnik dobro zastavljen načrt dela, ki vključuje tako finančni načrt, 

kadrovanje, prostore in načrtovanje dejavnosti: ''Ena od osnov so prostori, in sicer taki 
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prostori, da lahko center dejansko začne delovati. Še pred tem pa je treba vedeti zakaj točno 

se ta center ustanavlja.'' 

Potrebna je točna opredelitev vlog in funkcij zavoda ter poznati zakone funkcioniranja: 

''Tukaj večkrat pride do dileme, ker zavod dela stvari, ki sploh ne spadajo v njegovo funkcijo.'' 

Načrt delovanja mora vsebovati tudi opredelitve nalog posameznikov ter dobro pogodbo o 

upravljanju premoženja. Prav tako je potrebno opredeliti dejavnosti trženja ter dobro 

načrtovati program že v naprej: ''/…/ ker je težko kasneje vedeti kaj ljudje hočejo, je pa treba 

tiste prve stvari doreči.'' 

 

4. 4. 4 Analiza podatkov intervjuja z vodjo oddelka za družbene dejavnosti v občini Ivančna 

Gorica, ga. Mojco Globokar Anžlovar 

V procesu obdelave podatkov intervjuja sem oblikovala 4 kategorije in njim pripadajoče kode 

2. reda.  

Udejstvovanje mladih Aktivnost občine na 
področju mladinske politike 

Težave 

Aktivnost udeležbe Sedanjost Težave mladih 

Ponudba prostočasnih 
dejavnosti 

Prihodnost Težave občinske politike 

 Mladinski center  

 

Kategorija: UDEJSTVOVANJE MLADIH 

Aktivnost udeležbe 

Ga. Mojca Globokar, predstavnica oddelka za družbene dejavnosti navaja, da so mladi v 

občini Ivančna Gorica specifika, saj se mladi družijo v okviru kulturnih in drugih dejavnosti, ne 

pa v za to namenjenih prostori. Več kot 60% mladih med 15 in 20 let vključenih v različna 

kulturna, športna ali pa gasilska društva: ''Tako, da so vključeni, ampak niso pa v mladinska 
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društva, mladinske svete itd. /…/ od 20 do 30 let pa je obdobje, ko zaključuješ študij, iščeš 

zaposlitev in si ustvarjaš družino in svojo eksistenco in ni časa potem za to.'' 

Ponudba prostočasnih dejavnosti 

Sogovornica navaja, da mladi v občini obiskujejo veliko dejavnosti, še posebej pa so obiskana 

kulturna in gasilska društva. Med drugimi navaja: ''Ja, lahko se udeležujejo aktivnosti v šoli, 

npr. pevski zbor, plesne vaje, novinarski krožki, športne dejavnost itd. Potem lahko se 

vključujejo v različna športna društva. Rokometni klub, nogometni klub, plesna šola Guapa, 

boks itd. Ali pa obiskujejo različna kulturna društva in gasilska društva.'' 

Po njenem mnenju je kultura v občini zelo močno razvita. Za primer navaja folklorne skupine, 

kulturna društva in festival Stična. Veliko fantov je vključenih v rokometno društvo SVIŠ: ''Že 

samo v rokometnem klubu SVIŠ je ogromno sekcij. Se pravi večina fantov dvakrat na teden 

tekmuje od starosti 7 let naprej. To je skupno 150 mladih.'' Navaja tudi udeležbo na 

nogometu, karateju, tajskemu boksu itd. Dekleta obiskujejo predvsem plesno šolo in 

gledališke skupine.  

Zaključi: ''Ja, je dovolj pestra. Po mojem mnenju še preveč pestra, saj mladi že tako nimajo 

dovolj prostega časa.'' 

 

Kategorija: AKTIVNOST OBČINE NA PODROČJU MLADINSKE POLITIKE 

Sedanjost 

Občina Ivančna Gorica kljub vsakodnevnemu srečevanju z mladimi in njihovimi težavami 

nima razvite strategije za delo z mladimi, saj sem jim zdi nesmiselno: ''Za druge imamo, 

ampak za mladino pa ne vidimo smisla.'' Po mnenju ga. Mojce je občina že velikokrat 

poskušala pritegniti mlade k aktivni participaciji, vendar ni bilo odziva.  

Mladinska politika v občini trenutno miruje, predstavnica oddelka pa to podkrepi z besedno 

zvezo ''status quo''. V občini je sicer registriran klub študentov, vendar deluje le občasno: 

''Registriran je vedno, ampak to ni tako pomembno, da je registriran, ampak da deluje. 5 let 

nazaj je bil malo bolj aktiven, sedaj pa spet manj, sedež pa ima tam, kjer je predsednik 

društva.'' Klub študentov med mladimi nima velike vloge. Poleg študentskega kluba v občini 
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obstaja tudi mladinski svet. Predlog za ustanovitev mladinskega sveta ni prišel iz strani 

mladih, ampak ga je izsilila občina: ''/…/ imamo mladinski svet, ki smo ga silili iz vrha, 

namesto, da bi silila mladina, pa ni uspelo. Torej je pobudo dala občinska politika, ne pa 

mladina sama. Siliti smo jih morali, da so hodili na sestanke, siliti, da oddajo programe, pa ni 

bilo odziva'' Ga. Mojca sicer zatrjuje, da so imeli za delovanje dovolj denarja: ''Pa so imeli 

dovolj denarja, skoraj jim je padel z neba.'' Mladim ponujajo denar in podporo za 

udejstvovanje, vendar ni odziva.  

Trenutni župan v občini podpre vse projekte z dobro vizijo, finančnim načrtom in 

predvidenim kadrom: ''Občina podpre popolnoma vse. Res, ta župan v primerjavi s prejšnjim 

podpre popolnoma vse, če le ima občutek, da bo funkcioniralo. Ne pa, da samo nekaj je. 

Težko pa je  veliko vložiti, pa da potem ne funkcionira.'' 

Pomanjkanje prenočišč trenutno ni problem, večji problem sogovornica vidi v tem, da če bi 

do prostora s prenočišči dejansko prišlo, bi bili stroški vzdrževanje zelo visoki: ''Problem 

recimo vidim v prostoru, ker je s tem veliko stroškov. Prvič z vzdrževanjem, drugič pa je 

potrebno imeti nadzor, kjer se nekdo zadržuje.'' 

Kot eno izmed zadnjih boljših investicij navaja ustanovitev fitnesa v naravi, ki je bil zgrajen 

kot odgovor na vandalizem na otroških igralih: ''Ja po teh igralih so se obešali tudi fantje, ki 

imajo street workout. In smo zato poleg nogometnega stadiona postavili fitnes v naravi.'' 

Predstavniki občine v lokalno skupnost pogosto vnašajo primere dobre prakse, ki jih 

pridobijo z ekskurzijami po Sloveniji in tujini.  

Sogovornica zaključuje, da je njeno delo zelo nehvaležno, prav tako tema pogovora.  

Prihodnost 

Ga. Mojca je glede mladinske politike v občini v prihodnosti zelo pesimistična: ''Nisem 

pretirano optimistična. Če bi mi naredili strategijo, bi spet mi silili mlade.'' Rešitev vidi v 

organiziranju mladine: ''Mislim, da je rešitev, da se mladina organizira in sili navzgor. Nisem 

optimistična pri temu. Ne vem kaj bi še lahko naredili.'' Tudi v nadaljevanju intervjuja opazim 

vdanost v usodo, saj pravi, da kot občina nimajo moči, vso odgovornost pa prelaga na starše 

in izobraževalne ustanove.  



 

 

77 

 

Prav tako meni, da bi se mladi udeleževali novih aktivnosti, ki bi jih ponudila občina, tudi v 

mladinskem centru le, če bi stanovanjski sklad zgradil nova stanovanja, kamor bi se priselile 

nove družine z otroki: ''Ker se njihovi otroci še z ničimer ne ukvarjajo. In bi se potem lahko 

vključili v te dejavnosti, kamor se sedaj naši občani ne.'' 

Cilj občine je še vedno vztrajanje tudi v prihodnje, vsaj z zagotavljanjem sredstev. Eden 

izmed prihodnjih ciljev na področju mladinske politike je tudi gradnja oz. ustanovitev novih 

krajev v izogib vandalizmu: ''Se trudimo, da bi opremili določene kraje, da bi se izogibali 

vandalizmu. Samo mi nimamo neke prave moči.''  

Del strategije razvoja občine je podpora projektov: ''Občina podpre vse, tudi to je v novi 

strategiji razvoja.'' Prebivalci lokalne skupnosti so podali iniciativo za izgradnjo drsališča v 

občini: ''Sedaj je iniciativa drsališče v centru občine na parkirišču. Ampak do sedaj ni bilo naša 

last, smo šele sedaj kupili. Tako, da če bo ostal isti župan, se bo realiziralo.''  

Projekt, ki naj bi se izvršil v prihodnje je tudi vključevanje mladih brezposelnih v družbeno 

koristna dela, za minimalno plačilo, kjer bi zadovoljili potrebe po druženju, participaciji in 

družbeno koristnem delu: ''Mladi bi bili zadovoljni, mi in lokalna skupnost.'' 

Sogovornica na koncu doda, da kljub vsemu ne smejo v ospredje postavljati le mladih, ampak 

je potrebno upoštevati tudi druga področja delovanja občinske politike: ''Potrebno je 

obnoviti šole, cesto, kanalizacijo in seveda poskrbeti tudi za mlade.'' 

Mladinski center 

Predstavnica oddelka za družbene dejavnosti pravi, da so pobude za ustanovitev 

mladinskega centra že bile, vendar iz strani občine: ''Pobude so že bile /…/. Kot pove v 

nadaljevanju intervjuja, pa ni bilo odziva s strani mladih.  

V istem trenutku pa tudi sama izrazi dvom v obstoj mladinskega centra: ''Težko, zato ker na 

področju kulture je bolj usmerjeno. '' Nadaljuje, da se mladi raje vključuje v športna in 

kulturna društva zato, ker je tam napredek viden takoj, prav tako pa je oprijemljiv rezultat. 

Pravi: ''To, da si mlad, samo po sebi še ni cilj.'' 

Prostor, ki bi bil primeren za mladinski center bi se po njenem mnenju nujno moral nahajati v 

kraju Ivančna Gorica, vendar pa prostora tu trenutno ni: ''Imamo tri stare šole, ampak si ne 
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predstavljam, da bi se kdo tja vozil. Tako da ja, prostore imamo, ampak ne v samem kraju 

Ivančna Gorica. Knjižnica bi se širila, vrtec, mi smo v najemu, občina sama. Tej prostori so pa 

dragi. '' 

Vendar pa tako kot že cel intervju zatrjuje, da bi v primeru pobude zagotovili tudi prostor in 

finančna sredstva: ''Če bi bila pobuda, bi občina zagotovila tudi prostor. Če bi bil nekdo res 

močno zainteresiran, da bi imela ekipo, cilje, vizijo.''  

Kategorija: TEŽAVE 

Težave mladih 

Sogovornica pravi, da mladina v današnjih časih še zdaleč ni apatična. Premajhno 

udejstvovanje mladih v lokalni skupnosti je predvsem njihovo pomanjkanje prostega časa: 

''Ampak verjetno ne zato, ker javnosti ni bil zainteresirana, ampak enostavno nimajo časa. 

/…/ vmes se še izobražujejo, pač formalno in zato imajo pomanjkanje časa.'' 

S tem je povezana tudi neodzivnost in samoiniciativnost mladih: '' /…/ in ni bilo odziva.'' Prav 

zaradi tega kasneje izrazi tudi dvom v obstoj mladinskega centra, ker so vsi mladi v prostem 

času zasedeni: ''Glavni problem vidim v tem, da se vsi z nečim ukvarjajo.'' 

Glavna težava, ki jo zaznava pri današnji mladini je pomanjkanje motivacije: '' Ampak stalno 

se mora nekaj dogajati. Je treba vložiti zelo veliko truda. Tudi za voditelje mladinskih 

organizacij je treba stalno motivirati ljudi, mladino.'' Mladi potrebujejo motivacijo v smislu 

uspeha, ki je viden takoj. Dejavnosti, katerih cilj ni viden takoj, mladih ne pritegnejo.  

Težave občinske politike 

Prva izmed težav, ki se dotika tako mladih kot tudi občinske politike je pomanjkanje prostora 

za druženje: ''Da bi se mladina samo nekje družila, v nekem prostoru, tega ni. Je hudo 

pomanjkanje prostora.'' 

Rdeča nit celotnega intervjuja je nezainteresiranost mladih, hkrati pa to otežuje delovanje 

občine na mladinski ravni: ''In težko razvijaš in imaš plan, če ni podpore s strani mladih. 

Vsaka naša dobra namera in spodbuda se izkaže za utopično. Ampak tudi to silimo, ni 

odziva.''  
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Ga. Mojca je opozorila na pomemben problem v občini in sicer vandalizem mladih, še 

posebej v Stični: ''Sedaj smo odprli veliko otroških igrišč v Ivančni Gorici, Stični, Metnaju, 

Ambrusu, Višnji Gori in naš občinski hišnih vsak dan popravlja. Ker se tam zbira mladina, 

popivajo, lomijo in uničujejo.'' Vandalizem se kaže predvsem v prevračanju košev in 

prometnih znakov, zadnja 3 leta pa je celo v porastu: ''Npr. sedaj so pred praznikom občine 

cel center polili z oljem. Sicer smo vse pospravili, ampak je bilo ogromno dela.'' Razlog za to 

vidi v spremembi vrednot mladih ter v uhajanju od doma zaradi preveč permisivne vzgoje.  

 

5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kje so mesta druženja in katere so dejavnosti mladih na teh zbirališčih v občini Ivančna 

Gorica? Kako mladi v občini preživljajo prosti čas? 

 MESTA DRUŽENJA 

Glavna mesta druženja v Ivančni Gorici, poleg druženja v lokalih, so v izobraževalnem 

centru, kjer se nahajajo  vrtec, osnovna in srednja šola, in sicer na šolskem igrišču, v 

leseni hiški ob igrišču, pred okrepčevalnico pri srednji šoli in na parkirišču pri vrtcu. 

Poleg šolskega centra se mladi družijo še v parku v centru Ivančna Gorica in na 

parkirišču pri lekarni, ki je ravno tako del centra. Ista mesta omenja tudi T, doda pa 

še, da se veliko mladih druži v lokalih. Enkrat na leto se odvijata tudi festival Stična in 

festival Krka, ki predstavljata vir kulture, zabave in druženja, saj se odvijajo različni 

koncerti, potopisna predavanja in gledališke predstave.  

 

 DEJAVNOSTI MLADIH 

Glavni namen srečevanja na omenjenih lokacijah je druženje. Ugotovila sem, da je 

preživljanje prostega časa mladih predvsem pasivno, saj se večinoma le pogovarjajo, 

poslušajo glasbo ter kadijo travo in tobak. Prosti čas aktivno preživljajo le na šolskem 

igrišču in deloma na parkirišču pri vrtcu, saj igrajo nogomet, rokomet, hokej na 

rolerjih in tečejo. Tudi mladostniki v Ljubljani po navajanju direktorja Javnega zavoda 
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Mladi zmaji prosti čas najraje preživljajo pasivno. Ga. Mojca navaja podatek, da je v 

prostočasne aktivnosti v občini vključenih več kot 60% mladih, starih med 15 in 20 let. 

Poudarja, da s vključeni predvsem v društva.  

 

 PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

Intervjuvani mladostniki prosti čas večinoma namenijo druženju s prijatelji. Prosti čas 

jim predstavlja čas, ko niso v šoli, saj je šola prisila, prosti čas pa si organizirajo sami. 

Bolj aktivno ga preživljajo predvsem tako, da se ukvarjajo s športom, in sicer z 

nogometom, rokometom, taek wandojem, tekom, aerobiko, tenisom in s 

kolesarjenjem. Po podatkih, ki mi jih je posredovala ga. Mojca je v rokometni klub 

vključenih 150 mladih, v nogometni pa 100. Večina jih športne aktivnosti obiskuje v 

občini Ivančna Gorica, nekaj izmed njih pa tudi v sosednji občini Grosuplje. Kulturnih 

dejavnosti, krožkov, tečajev in izobraževanj v občini ne obiskujejo. Dva obiskujeta 

glasbeno šolo v Ljubljani. Velik pomen pripisujejo tudi prostemu času, ki ga preživijo 

doma, in sicer pasivno. To vključuje branje knjig, gledanje televizije in igranje igric na 

računalniku.  

 

2. Kakšna je ponudba dejavnosti za mlade v občini Ivančna Gorica in kakšne so potrebe 

mladih? 

  

 PONUDBA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI 

Stavek, ki najbolje ponazori odgovori na to raziskovalno vprašanje je: ''Ivančna je 

mesto duhov.'' Mladostniki navajajo, da je ponudba prostočasnih dejavnosti v zadnjih 

štirih leta sicer večja, kar potrdi tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini, 

vendar pa je kljub temu še vedno opaziti pomanjkanje raznolikih dejavnosti. Vsi 

intervjuvanci so mnenja, da je ponudba dejavnosti za mlade v občini premajhna. 

Največ ponudbe je na športnem področju, vendar je večina dejavnosti pod okriljem 

srednje šole, ki mladim predstavlja svetlo točko v občinski kulturi. Kulturno področje 

je po mnenju mladostnikov slabo zastopano, omenjajo le KD Stična in glasbeno šolo, 

čeprav vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini zatrjuje drugače, saj navaja 
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več kot 20 kulturnih društev, hkrati pa ne pove kakšna je obiskanost le teh. 

Pomanjkljivost prav tako vidijo v sami športni ponudbi, saj je večina dejavnosti 

namenjenih fantom. Ga. Mojca meni, da je dovolj ponudbe tudi za dekleta, saj se 

vključuje v plesne šole in gledališke skupine. 

V primerjavi s sosednjo občino Grosuplje, mladi navajajo precej manj pestro ponudbo 

aktivnosti. 

 

 

 POTREBE MLADIH V OBČINI  

Večina mladostnikov omenja, da potrebujejo prostor za druženje s prijatelji, saj se 

sedaj dobivajo le v lokalih in na šolskem igrišču. To je lahko zaprt ali odprt prostor, 

nenazadnje tudi igrišče, vendar naj bo namenjeno samo njim.  

Želijo si več kulturnih prireditev, moderno športno igrišče, večji izbor vodenih 

aktivnosti, sprehajalne in kolesarske steze. Kljub temu, da je ponudba na športnem 

področju še najbolj pestra, je občutiti pomanjkanje tako športne infrastrukture kot 

tudi športnih dejavnosti. T navaja, da je kulturni dom v Ivančni Gorici premalo 

izkoriščen in popolnoma nefunkcionalen ter predlaga večjo angažiranost občine na 

tem področju. Predlaga kino na prostem, več gledaliških predstav in več koncertov.  

Trenutna ponudba aktivnosti in celo občinski časopis  je namenjen predvsem starejši 

populaciji, zato se mladi ne počutijo pripadne občini. T omeni veliko projektov in 

dogodkov namenjenih starejši populaciji, našteje jih celo več, kot je namenjenih 

mladim.  

 

 

3. Kako problematiko v občini doživljajo mladi in kako vodja oddelka za družbene dejavnosti?  

 

 PROBLEMATIKA V OBČINI 

Mladi menijo, da je glavni problem mladih v občini popivanje ter s tem povezano 

nasilje. O drogah ne govorijo in ne poznajo situacije, omenijo le, da so kdaj slišali za 

drogo v občini, vendar so to samo govorice, ki pa niso preverjene.  



 

 

82 

 

Ga. Mojca alkohola med mladimi ne omenja, izpostavi pa vandalizem. Občina je 

ukrepala tako, da je zgradila zunanji fitnes, saj so mladi prej telovadili na otroških 

igralih in jih uničevali. Da je fitnes pozitiven doprinos k občini meni tudi T, ki pravi, da 

je zelo obiskan in priljubljen. Ga. Mojca odgovornost za vandalizem prelaga na starše 

in izobraževalne ustanove in meni, da občina pri tem ne igra vloge.  

T se v Ivančni Gorici zadnja tri leta ne počuti več varno, zato ob večerih ne teče več 

tako kot je včasih. Problem predstavljajo tudi Romi, ki so zelo nasilni, uničujejo 

občinsko lastnino, hkrati pa so odgovorni za vlome v stanovanjske hiše v samem 

naselju in njegovi okolici.  

Eden izmed problemov je tudi pomanjkanje prenočišč za mlade in druge turiste, 

vendar pa ga. Mojca to ne vidi kot problem, saj pravi, da se do sedaj potreba za 

prenočišča še ni pokazala. V odprtju mladinskih prenočišč ne vidi nič pozitivnega, to 

zanjo predstavlja le oviro, in sicer visoke stroške vzdrževanja ter strošek za plačilo 

osebe, ki bi nadzorovala prenočišča.  

 

 

4.  Kakšna je trenutna aktivnost občine na področju mladinske politike in katera področja bi 

morala občina Ivančna Gorica na nivoju mladinske politike še bolj spodbujati?  

 

 TRENUTNA AKTIVNOST 

Občina Ivančna Gorica nima razvite strategije za delo z mladimi, kar sem zasledila že 

pri prebiranju lokalnega razvojnega načrta občina, to pa mi je potrdila tudi vodja 

oddelka za družbene dejavnosti v občini. Načrtovanje strategije se ji zdi nesmiselno, 

brez pomena in utopično, zato mladinska politika v občini trenutno miruje. Na 

področju mladine sta registrirana mladinski svet in študentski klub, vendar ne 

delujeta oz. delujeta le občasno.  

Ga. Mojca navaja, da je pobudo za ustanovitev obeh podala občina, vendar ne 

delujeta, ker mladi niso zainteresirani. Občina je za delovanje ponujala tako denar kot 

prostore, vendar odziva ni bilo.  
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Župan občine Ivančna Gorica podpira vse projekte, ideje in predloge za katere ima 

občutek, da bi lahko bili uspešni, vendar pa pozornosti ne smejo namenjati le mladim, 

ampak morajo biti pozorni tudi na druga področja občinske politike.  

Glede mladinske politike v občini je za prihodnost zelo pesimistična in vdana v usodo. 

Občutek ima, da bi pri nadaljnjem ukrepanju zopet silili mlade. Rešitev vidi v 

organiziranju mladine, kjer bi oni predlagali projekte, ideje, občina pa bi jih pri tem 

podprla tako finančno kot tudi prostorsko.  

V prihodnje namerava občina vztrajati pri načrtovanju mladinske politike, vsaj z 

zagotavljanjem sredstev za mladinske organizacije. Nekateri izmed ciljev so tudi 

podpora različnih projektov, izgradnja novih krajev v izogib vandalizmu, gradnja 

drsališča in aktivno vključevanje mladih brezposelnih v lokalno skupnost.  

 

 PODROČJA, KI BI JIH BILO POTREBNO SPODBUJATI 

Ga. Mojca je mnenja, da mladina ni apatična, vendar se v lokalni skupnosti ne 

udejstvujejo, ker jim primanjkuje prostega časa. To dojema kot problem in ne kot 

priložnost za ustanovitev mladinskega centra. Mlade bi bilo potrebno predvsem 

motivirati in jih spodbujati za aktivno udejstvovanje na področju lokalne skupnosti in 

mladinske politike.  

Tako kot mladi se tudi ga. Mojca strinja, da v občini ni prostora, kjer bi se lahko mladi 

zadrževali in se družili, vendar po njenem mnenju to ne predstavlja problema.  

Za slabo oblikovanje mladinske politike krivi mlade, ki ne sodelujejo in niso 

zainteresirani.  

 

 

5. Ali obstajajo potrebe za ustanovitev mladinskega centra in kakšne so realne možnosti za 

ustanovitev le tega? 

 

 POTREBE ZA USTANOVITEV MLADINSKEGA CENTRA IN REALNE MOŽNOSTI 

Večina intervjuvanih mladostnikov meni, da občina nujno potrebuje mladinski center, 

kar nekaj mladih pa bi ga tudi obiskovalo. Pred mojo razlago termina, tega izraza sicer 
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niso poznali. Nekateri med njimi si vseeno želijo mladinski center, vendar ga ne bi 

obiskovali, saj imajo v svojem prostem času že organizirane prostočasne dejavnost. 

Vodja oddelka za družbene dejavnosti pravi, da je v prostočasne dejavnosti vključenih 

več kot 60% mladih in ne bi imeli časa obiskovati mladinskega centra, vendar bi ga po 

moji raziskavi obiskovalo kar 80% intervjuvanih.  

Med mladostniki sta tudi dva, ki menita, da mladinski center ni potreben, razlog pa 

pripisujeta nizkemu številu prebivalcev in neprimernosti občinskih prostorov za 

izvajanje mladinskih aktivnosti. Enak dvom izpostavi T in meni, da je v Ivančni Gorici 

mogoče premalo prebivalcev. Dvom v delovanje mladinskega centra ima tudi ga. 

Mojca, saj meni, da mladi potrebujejo jasno izoblikovane cilje, ki so lahko dosegljivi, 

česar pa mladinski center ne ponuja. Ravno tega področja pa se dotakne tudi g. 

Vojko, direktor javnega zavoda Mladi zmaji, ki pravi, da mladi potrebujejo težko 

dosegljive cilje, izzive in frustracije, saj bodo v prihodnje lahko kos novim življenjskim 

situacijam.   

Pobude za mladinski center so sicer že bile, vendar je bila pobudnica zopet občina, 

vendar odziva s strani mladih ni bilo. Občina ponuja denarna sredstva, zagotovila pa 

bi tudi prostor, če bi mladi pokazali zanimanje in jasno začrtano vizijo delovanja 

mladinskega centra.  

 

6.  Kakšna naj bi bila vizija mladinskega centra v občini Ivančna Gorica? 

 

 VIZIJA MLADINSKEGA CENTRA 

Mladinski center bi moral poleg samega prostora vsebovati atraktivne in različne 

ustvarjalne, glasbene in družabne delavnice, ki bi vključevale potopisna predavanja, 

filmske večere, učenje tujih jezikov, učno pomoč itd. Pogoj udeležbe v mladinskem 

centru je, da so vse aktivnosti brezplačne. Čeprav mladostniki omenjajo, da so take 

dejavnosti za njih privlačne, gospa, odgovorna za mladinsko politiko meni, da 

potopisna predavanja in filmski večeri mladih v občini ne zanimajo. T si želi miren 

prostor za branje knjig in kavarno, s katero bi lahko mladinski center zaslužil. Prav 

tako vidi pozitiven prispevek k mladinskemu centru v mladinskih izmenjavah, učni 
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pomoči in info točki, saj meni, da mladim primanjkuje vsakodnevnih informacij in ne 

znajo reagirati na življenjske situacije, ker se tega ne naučijo v šoli. Kot primer navaja 

plačevanje položnice, urejanje zavarovanja itd.  

Mladinski center bi moral imeti v lasti tudi prostor za piknike in dvorano za glasbene 

prireditve, ki pa ni kulturni dom v Stični, saj je ta namenjen bolj gledališkim 

predstavam kot pa koncertom. Predstavnica občine se s tem ne strinja, saj je mnenja, 

da je kulturni dom dovolj vsestranski objekt za različne prireditve.  

Mladi se strinjajo, da bi se moral mladinski center nahajati v Ivančni Gorici, nekje v 

centru, saj v drugih krajih v občini ne bi bil obiskan. Enakega mnenja je tudi ga. 

Mojca, ki pravi, da ima občina sicer v lasti tri stare šole, vendar se nobena izmed njih 

ne nahaja v Ivančni Gorici. T se ideja o lokaciji blizu šole ne zdi smiselna, saj bi imel 

center pridih šole.  

Nihče izmed intervjuvanih sprva ni razumel vprašanja o sodelovanju z lokalno 

skupnostjo, vendar sem kljub vsemu uspela povzeti nekaj idej. T vidi sodelovanje v 

tem, da bi lahko mladi pomagali obnoviti odbojkarsko igrišče pri šoli, ki sedaj ni 

funkcionalno in sodelovali bi pri organizaciji že obstoječih in novih dogodkov v občini. 

Smisel v sodelovanju z lokalno skupnostjo vidi tudi v sooblikovanju načrta za 

mladinski turizem, ki se je že prej izkazal za potrebnega.  

T bi v mladinskem centru motil stalen občutek nadzora, zato si želi center s takimi 

 mladinskimi delavci, ki bi sicer izvajali dejavnosti, vendar ne bi delovali na način, da 

izvajajo nadzor nad mladimi. 

 

 

7.  Kakšen je primer dobre prakse Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinskega centra 

Šmartno ob Paki in kateri so ključni elementi ustanovitve mladinskega centra. 

 

 JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI 

Čeprav je javni zavod Mladi zmaji specifika na področju delovanja mladinskih centrov, 

saj ima pod svojim okriljem četrtne mladinske centre in veliko število vključenih 

mladih, še vedno lahko izluščim nekatere značilnosti delovanja, ki bi se lahko prenesle 
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na delovanje občine Ivančna Gorica na področju mladinske politike. Več kot 50% 

vključenih v četrtne mladinske centre so osnovnošolci, ostali pa so starejši od 15 let. 

Glavni namen zavoda je omogočiti otrokom, mladim in družinam kvalitetno 

preživljanje prostega časa ter jim zagotavljati finančne, prostorske in organizacijske 

pogoje.  

Financer zavoda je mestna občina Ljubljana, sicer pa sredstva za izvajanje programov 

pridobivajo še na nacionalnih in mednarodnih razpisih. Sredstva pridobivajo tudi s 

tržno dejavnostjo in sicer z oddajo prostorov in opreme, s kavarno in prispevki 

obiskovalcev.  

Direktor navaja, da je mladim pomembno, da se družijo, manj pozornosti posvečajo 

vsebinam delavnic in dejavnosti. Mlajše predvsem zanima šport, starejše pa 

projektno delo. Vsi pa so navdušeni nad mladinskimi izmenjavami.  

Kader sestavljata specialista za mladinsko delo, prostovoljci, praktikanti in pripravniki. 

Poudarja, da je vključevanje prostovoljcev zelo pomembno, saj jim primanjkuje 

izvajalcev, prostovoljci pa se vedno pokažejo kot zanesljivi, odgovorni in željni novih 

izkušenj.  

Največjo težave jim predstavlja omejitev finančnih sredstev ter nemotiviranost 

mladih za udejstvovanje na delavnicah, na kar opozarja tudi ga. Mojca iz občine 

Ivančna Gorica. Ona sicer navaja, da se problem pojavi že pri sami udeležbi, medtem 

ko g. Vojko opaža, da težav z udeležbo nimajo, vendar bi mladi radi ta del prostega 

časa preživeli pasivno. Ena izmed težav je tudi pomanjkanje strokovnega znanja vseh 

zaposlenih.  V prihodnosti si želi še tesnejše sodelovanje z lokalno skupnostjo in z 

drugimi mladinskimi organizacijami.  

Zavod deluje z drugimi mladinskimi organizacijami tako na lokalni in regionalni, kot 

tudi na nacionalni in mednarodni ravni, in sicer preko skupnostnih svetov, mladinske 

mreže Mlada ulica in mladinske mreže MaMa ter preko mladinskih izmenjav.  
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 JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI 

Mladinski center je bil ustanovljen leta 1998 na pobudo prejšnjega direktorja. Cilj 

centra je spodbujanje samoiniciativnosti mladih ter pridobivanje mlajše populacije,  

in sicer otrok prve in druge triade, saj so še dovolj motivirani.  

Dejavnosti, ki jih ponuja mladinski center so kulturno naravnane, organizirajo pa tudi 

športne in ustvarjalne aktivnosti. Najbolj so obiskani koncerti, festivali in kavarna.  

V centru sta zaposleni dve, ki skrbita za vse, kar se tiče delovanja mladinskega centra 

in dva, ki vzdržujeta objekte. Študente sicer vključujejo, vendar jih je zelo težko 

pridobiti.  

Pri obeh javnih zavodih je financer občina, v tem primeru občina Šmartno ob Paki, 

sredstva pa pridobivajo tudi iz drugih razpisov in s tržno dejavnostjo, ki vključuje 

hostel in nekatere plačljive tečaje in delavnice.  

Ravno tako kot javni zavod Mladi zmaji tudi mladinski center Šmartno ob Parki deluje 

na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, vendar v manjšem obsegu. 

Najbolj aktivni so pri sodelovanju z lokalno skupnostjo.  

Direktorici se zdi največji problem nemotiviranost in nezainteresiranost mladih in s 

tem povezana nizka udeležba pri dejavnostih, ki jih ponuja mladinski center. 

Naslednja težava so finančna sredstva, saj finančna perspektiva za 2014 – 2020 še ni 

izšla, s tem pa je povezano pomanjkanje kadra in slabša učinkovitost vseh zaposlenih.  

 

 KLJUČNI ELEMENTI USTANOVITVE MLADINSKEGA CENTRA 

Tako g. Vojko kot tudi ga. Mirjam poudarjata, da je ključ za uspešno delovanje 

mladinskega centra sodelovanje z mladimi. Oba svetujeta, da so mladi aktivni že med 

ustanovitvijo, da prispevajo svoje ideje, predloge. Pomembno je, da se mlade 

vključuje, poziva ter upošteva njihove potrebe in želje, saj bodo nekoč postali odrasli, 

plačevali davke lokalne skupnosti in se sami odločali. Nujno je potrebno izhajati iz 

potreb mladih.  

Poleg sodelovanja z mladimi mora imeti vsak mladinski center izoblikovano strategijo 

delovanja in načrt kako bo ta strategija vključena v lokalno okolje. Načrt mora 

vsebovati finančni načrt, kadrovanje, prostore in načrtovane dejavnosti... Pogoj za 
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uspešno delovanje centra je kontinuiteta programov ter usposobljen kader za delo z 

mladimi. Potrebna je tudi opredelitev vlog in funkcij posameznikov ter pogodba o 

upravljanju premoženja. 
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III SKLEP S PREDLOGI ZA USTREZNEJŠO OBRAVNAVO MLADINSKE 

PROBLEMATIKE V OBČINI IVANČNA GORICA 

 

V diplomskem delu sem ugotovila, da mladi prosti čas pojmujejo kot čas, ko se sami odločajo 

kako ga bodo preživeli in v aktivnosti vstopajo prostovoljno. Tudi Roberts (2004), pravi, da 

aktivnost velja za prostočasno, če si jo posamezniki sami izberejo in v njej načeloma uživajo. 

(Roberts, 2004 v Kuhar, 2011). Mladostniki v občini Ivančna Gorica preživljanje prostega časa 

namenijo predvsem športnim aktivnostim in oblikam druženja v okolici šole. Kuhar (2011) 

ugotavlja, da mladi v prostem času razvijajo svoje interese in osebno identiteto  ter se 

preizkušajo v različnih socialnih vlogah, kar prispeva k integraciji s širšo družbo.  

Raziskovanje mi je ponudilo popolnoma novo perspektivo, o kateri prej nisem razmišljala. 

Čeprav je bil moj namen raziskovanja ugotoviti ali mladi v občini Ivančna Gorica potrebujejo 

mladinski center ali ne, in kakšna je realna možnost za ustanovitev le tega, me je 

raziskovanje pripeljalo do tega, da je mladinski center le ena izmed mnogih alinej znotraj 

občinske mladinske politike, ki ni urejena in prilagojena mladim. Najprej je potrebno 

izoblikovati strategijo za delo z mladimi, uskladiti poglede in potrebe mladih ter občinske 

politike, šele nato  se lahko posveča pozornost mladinskemu centru.  

Tako sem med raziskovanjem opazila veliko nasprotujočih si mnenj med mladimi in občinsko 

politiko. Različna sta že pogleda na ponudbo prostočasnih dejavnosti. Medtem, ko mladi 

navajajo, da ponudbe ni dovolj in ni dovolj kakovostna, vodja oddelka za družbene dejavnosti 

na občini meni, da je ponudba več kot dovolj pestra, kar podkrepi tudi s številom kulturnih 

društev. Mladi prostočasne aktivnosti vrednotijo glede na kvaliteto, medtem ko jih ga. Mojca 

le našteva. Kot navaja Ferjančič (2011b) ima družba nalogo omogočiti mladim pluralnost 

izbir, preko katerih se bodo lahko vključili v družbo in uresničili svoje lastne potenciale. Mladi 

in občina imajo tudi različne poglede na problematiko v občini Ivančna Gorica. Glavni 

problem mladih je alkohol in s tem povezano nasilje, ga. Mojca pa med glavnimi problemi 

omenja vandalizem, čemur pa sicer občinska politika posveča pozornost in ga poskuša 

preprečiti z gradnjo novega zunanjega fitnesa, prav tako pa ima namen ustanoviti in graditi 

podobna mesta tudi v prihodnosti. Dva različna pogleda se kažeta tudi v pomanjkanju 
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prenočišč, kjer mladi menijo, da je pomanjkanje prenočišč oz. hostla velik problem v občini, 

saj so se že velikokrat znašli v situacijah, ko jih je kdo vprašal za prenočišča. Vodja oddelka za 

družbene dejavnosti pa zagotavlja, da prenočišča niso problem, saj ni občutiti potrebe o 

gradnji le teh. Kljub dobri priložnosti za tržno dejavnost, ki bi lahko delovala pod okriljem 

mladinskega centra meni, da to ne bi bila tržna dejavnost, saj bi bilo s tem pogojenih preveč 

finančnih stroškov. Najbolj pomembno razhajanje pa je vidno pri mnenju ali je mladinski 

center v občini Ivančna Gorica potreben ali ne. Večina mladih meni, da mladi nujno 

potrebujejo mladinski center, medtem ko ga.  Mojca trdi, da mladinski center ni potreben, 

saj so mladi vključeni v že preveč aktivnosti in bi mladinski center sameval.  

 

Občina nima razvite strategije za delo z mladimi, čeprav navajajo, da mladim ponujajo 

sredstva in prostore, vendar mladi ne kažejo interesa. Kot ugotavljajo mnogi avtorji so mladi 

pasivni in ne izražajo dovolj svojih idej,  zato je nujno, da občinska politika razvije strategijo 

za delo z mladimi in določi metode in načine dela z mladimi, saj imajo mladi močno izražene 

potrebe, ki pa jih občina ne zaznava. Med potrebami navajajo, da želijo, da občinska politika 

večjo pozornost nameni mladim, ustanovi center oz. prostor za druženje, organizira koncerte 

in različne kulturne dejavnosti itd. Čeprav sta mladinski svet in študentski klub ''prisiljena'' iz 

strani občine, to ne pomeni, da mladi pri delovanju nočejo aktivno sodelovati, ampak so jim 

priložnosti predstavljene na napačen način.  

 

V intervjujih z direktorjema obeh mladinskih centrov, sem izluščila nekatere specifične 

lastnosti mladinskih centrov in strategije za mlade, ki bi jih lahko implementirala v mladinsko 

politiko v občini Ivančna Gorica: 

 Kljub temu, da so mladi populacija, ki jo je najtežje pridobiti, so pasivni in 

nemotivirani,  jim je potrebno priti nasproti. Ga. Mirjam poudarja, da pred nastopom 

njenega mandata v občini ni bilo dejavnosti namenjenih mladim, vendar je kljub 

temu, v pol leta uspela pritegniti vsaj peščico mladih za obiskovanje mladinskega 

centra.  

  Najbolj dovzetna populacija za to so osnovnošolci, ki so motivirani še s strani staršev. 

To potrdi direktorica mladinskega centra Šmartno ob Paki, nezanemarljiv pa ni niti 
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podatek, da je 60% vseh obiskovalcev četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani, 

osnovnošolcev.  

 Z mladinsko politiko v občini naj se ukvarjajo posamezniki, ki se spoznajo na 

mladinsko delo. To v intervjuju svetuje g. Vojko, ki pravi, naj mladinsko politiko vodijo 

zreli, sposobni ljudje, ki razumejo potrebe in želje mladih.  

 Finančna sredstva za mladinske programe občina Šmartno ob Paki pridobiva tudi 

preko društva LAS, ki sofinancira projekte na podeželju. V podeželske občine spada 

tudi občina Ivančna Gorica, zato to priložnost vidim kot dodaten vir finančnih 

sredstev za izvajanje mladinskih programov.  

 Tudi v Ljubljani se soočajo z vandalizmom in uničevanjem javne lastnine, tako kot v 

Ivančni Gorici, vendar so četrtni mladinski centri ukrepali tako, da skupno lastnino 

obnavljajo s pomočjo mladih. To se je izkazalo kot dobra praksa, saj je vandalizma 

manj, g. Vojko pa to pojasnjuje s tem, da se mladi zato počutijo pripadne lokalni 

skupnosti in ne uničujejo tistega, kar so sami ustvarili.  

 Pomemben del mladinske politike in s tem povezana ustanovitev mladinskega centra 

je v dobrem načrtu, strategiji, ki vključuje prostor, finančno perspektivo, kader in 

okvirno začrtane dejavnosti. S tem se strinjata oba direktorja mladinskih centrov.  

 

 

Glede na ključna spoznanja opazovanja in intervjujev ter prebiranja literature, v nadaljevanju 

navajam korake, ki bi lahko prispevale k večjemu zadovoljstvu mladih v občini: 

 

1. Usmeritev vizije in strategije delovanja tudi na mladino 

Vizija občine se glasi: ''S podjetnostjo, znanjem in tradicijo do skupne blaginje'' (Lokalni 

razvojni program). Že sama vizija pove, da v njej niti z eno besedo ne vključuje mladih. 

Občina je usmerjena predvsem v turistično prepoznavnost in malo podjetništvo, naravne 

danosti, ekologijo in sožitje z naravo, hkrati pa nima strategije razvoja občine. V dokumentih 

je navedeno, da kot veliko slabost občine zaznavajo šibko poistovetenje in pripadnost ljudi 
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občini. Vzporednice lahko potegnem tudi z intervjuji, ki sem jih opravila z mladostniki, saj iz 

intervjujev ni razvidno, da bi se mladi počutili kot del razvoja občine.  

2. Povečanje ponudbe dejavnosti za preživljanje prostega časa mladih 

V anketi, ki jo je izvedla občina, so občani srednje zadovoljni z obstoječimi programi za 

preživljanje prostega časa, kar pa ne velja za mlade. V intervjujih so izkazali popolno 

nezadovoljstvo s ponudbo dejavnosti. Menim, da bi morala občina skupaj v sodelovanju z 

mladimi vzpostaviti večjo ponudbo, ki bi pritegnila mlade. V občinskih dokumentih je sicer 

kot eden izmed ciljev naveden cilj ohranjanja deleža vključenih občanov, še posebej mladih 

in žensk, v družbene dejavnosti, ki naj bi ga dosegli z razvijanjem novih privlačnih programov 

za potrebe različnih interesnih skupin z višjo dodano vrednostjo. Menim, da ohranjanje 

deleža vključenih v dejavnosti ni dovolj, saj je potrebno ta delež povečati, predvsem na račun 

mladih.  

3. Postopno oblikovanje mladinskega centra 

Točka temelji na primeru dobre prakse Javnega zavoda Mladi zmaji, saj je potrebno pred 

ustanovitvijo mladinskega centra mlade privabiti v okolje, v sodelovanje z lokalno skupnostjo 

ter jim omogočiti mesto druženja. Za začetek so to lahko prostori srednje šole, ki jih je zaradi 

manjšega vpisa srednješolcev veliko. Šele ko mladi spoznajo koncept delovanja, se poišče 

večji prostor, ki se ustanovi prav za potrebe mladinskega centra.  

4. Iskanje primerne lokacije za izvajanje programov 

Pred ustanovitvijo mladinskega centra je potrebno poiskati primerno lokacijo, kjer bi se 

dejavnosti lahko izvajale. Sprva je prostore potrebno iskati prostore, ki so v občinski lasti, saj 

se s tem zmanjšajo stroški upravljanja. Če občina teh prostorov nima, jih lahko najame od 

drugih, vendar morajo biti primerno veliki. 

5. Krepitev pozitivnega odnosa in sodelovanje z lokalno skupnostjo 

S podporo in soglasjem lokalne skupnosti se lažje izvede marsikateri projekt. Pomembno je, 

da lokalna skupnost mlade ne doživlja kot problem, ampak kot rešitev. Pozitivno dojemanje 

mladostnikov, pri njih sproži večjo samoiniciativnost in pripravljenost na sodelovanje. 
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Potrebno je razmišljati v smeri večjega vpliva lokalne skupnosti v reševanje mladinske 

problematike. 

6. Iskanje finančnih virov 

Trenutno ekonomsko stanje v Sloveniji ne omogoča dodeljevanja velike količine sredstev iz 

državne in občinske blagajne, zato bi bilo potrebno poleg teh finančnih virov poiskati tudi 

alternativne, ki bi jih lahko pridobili s tržno dejavnostjo, npr. s kavarno, oddajo prostorov, 

najem prenočišč, razstave … Mladinski center Šmartno ob Paki in Javni zavod Mladi zmaji to s 

pridom izkoriščata, kar jim omogoča bolj kvalitetno delovanje in vlaganje finančnih sredstev 

tudi v razvoj centrov in ne samo za trenutno delovanje. 

7. Delovanje znotraj vizije občine 

Glede na to, da so cilji občine usmerjeni v razvoj turizma in v ekološko usmerjene dejavnosti, 

vidim tu odlične priložnosti za delovanje mladinskega centra. Kot tržno dejavnost bi lahko 

ponudili hostel, saj je glede na izvedene intervjuje in tudi glede na lokalni razvojni program, 

pomanjkanje prenočišč ena izmed pomanjkljivosti občine. Ker je občina Ivančna Gorica 

ruralna občina, ekološko pridelana hrana pa postaja vedno bolj cenjena in atraktivna, bi 

lahko mladinski center bil ekološko usmerjen, kjer bi poleg notranjih prostorov ponujal tudi 

prostore in aktivnosti v naravi, vrtove, hkrati pa bi mlade usmerjal k zdravemu načinu 

življenja in preživljanja prostega časa ter iskal inovativne možnosti za ustanavljanje socialnih 

podjetij, ki bi temeljila na ekologiji.  

Seveda so zgoraj omenjeni koraki le moj pogled na kompleksnost mladinske problematike v 

občini in le čas, volja ter zavzetost pristojnih bo pokazal ali so predlogi izvedljivi.  
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IV ZAKLJUČEK  

 

Pisanje diplomskega dela je bil dolg proces branja, pisanja in raziskovanja. Pri tem sem se 

soočala s spoznanji o pomanjkljivi teoretični obravnavi pojava v Sloveniji. Pisanje mi je 

ponudilo vpogled v mladinsko delo, v strategijo mladinske politike v občini Ivančna Gorica, 

potrebe mladih in potrebe o ustanovitvi mladinskega centra. Pred raziskovanjem sem se 

pogosto spraševala ali bom lahko osvetlila problematiko z različnih zornih kotov in ali bom 

našla primerne osebe, ki mi bodo pri tem pomagale. Veseli me, da so bili intervjuvanci 

pripravljeni na sodelovanje in so mi zaupali stvari, o katerih pred raziskovanjem nisem nikoli 

razmišljala. 

V  teoretičnem delu sem raziskala pojmovanje prostega časa in mladinskega dela v Sloveniji, 

v empiričnem delu pa sem se na podlagi lastnih izkušenj  posvetila potrebam mladih v občini 

Ivančna Gorica, ugotavljala ali obstaja potreba po ustanovitvi mladinskega centra in kakšne 

so realne možnosti za ustanovitev le tega.  

Ugotovila sem, da se razmere v občinski politiki v času mojega študija niso spremenile, saj so 

razhajanja med mladimi in predstavniki občine še vedno prisotna. Tako mladi kot občina 

pasivno čakajo ter odgovornost prelagajo drug na drugega. Menim, da je v pristojnosti 

občine, da izoblikuje strategijo za mlade in vpelje nove načine komuniciranja z mladimi ter 

jim ponudi možnosti za udejstvovanje preko drugih poti.   

Kot občanka in bodoča socialna pedagoginja sem opazila pomanjkanje teoretičnega znanja 

na področju mladinskega dela ter uradnih dokumentov povezanih z mladino. Zaznala sem, da 

mladi imajo potrebe, vendar jih ne znajo pravilno izraziti, občina pa ima sredstva, ki jih ne 

zna pravilno ponuditi. Na tej točki vidim pomembno vlogo socialnega pedagoga kot 

mediatorja, ki pozna potrebe mladih, razume pomen preventivnih programov, jih nadgrajuje 

in ponuja nove, sledi družbenim spremembam, hkrati pa odprto komunicira z občinsko 

politiko  in zastopa mlade. V celotnem diplomskem delu izstopa nemotiviranost mladih, zato 

menim, da je lahko socialni pedagog tisti, ki s svojimi metodami in oblikami dela mlade 

motivira, jih navduši in udejanji njihove ideje.  
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Ob zaključevanju diplomskega dela sem ugotovila, da nisem dobila vpogleda v mladinsko 

problematiko skozi oči ravnatelja šole, ki bi mi morda osvetlil in odprl še nekaj novih tem za 

premišljevanje. Če bi se raziskave lotila ponovno, bi jo oblikovala v obliki okrogle mize, kjer bi 

soočila tako mlade kot tudi  ga. Mojco Globokar, g. Vojka Vaupotič in ga. Mirjam Povh, ki bi 

predstavili svoja videnja o potrebah mladih v občini Ivančna Gorica.  

Menim, da do ustanovitve mladinskega centra v občini lahko pride, vendar mora na mesto 

vodje oddelka za družbene dejavnosti centra stopiti sposobna, odgovorna, zanesljiva in 

iznajdljiva oseba iz lokalnega okolja, ki občuti mladinsko problematiko v občini in ima 

izdelano vizijo in strategijo delovanja. Nujno je, da se že pred ustanovitvijo poveže z mladimi 

v občini, jim prisluhne in upošteva njihove ideje. Za konec naj citiram še  direktorico 

mladinskega centra Šmartno ob Paki. ''Ker če delamo brez mladih, je kot, da ne bi nič delali.'' 
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VI PRILOGI  

1  OPAZOVALNA LISTA 
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2 OKVIRNA VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE 

VPRAŠANJA ZA KRATEK INTERVJU (mladostniki, ''zapisani'' na opazovalni listi): 
 
 
Kako preživljaš prosti čas in katere aktivnosti so ti všeč 
Se ti zdi ponudba prostočasnih dejavnosti v občini dovolj pestra? Kaj pogrešaš? 
 Kaj meniš, da bi bilo potrebno še narediti za mlade v občini 
Ali misliš, da občina potrebuje mladinski center? Bi ga obiskoval?  
Kaj bi moral vsebovati mladinski center, da bi pritegnil tvojo pozornost?  
 
 
OKVIRNA VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE: 
 

MLADOSTNIK: 
Povej nekaj stvari o sebi.  
Kaj si predstavljaš pod pojem prosti čas? 
 
ZBIRALIŠČA IN DEJAVNOSTI MLADIH V OBČINI: 
Kje lahko mladi v občini kvalitetno preživljajo prosti čas? 
Kako ti preživljaš prosti čas? 
S čim si se ukvarjal v preteklosti? 
Kakšne aktivnosti so ti všeč? 
 
PONUDBA DEJAVNOSTI ZA MLADE V OBČINI: 
Se ti zdi ponudba prostočasnih dejavnosti v občini dovolj pestra? 
Kaj imate na voljo? 
Kaj pogrešaš? 
 
TRENUTNA AKTIVNOST OBČINE NA PODROČJU MLADINSKE POLITIKE , KAJ BI BILO POTREBNO 
SPODBUJATI: 
S čim imajo mladi težave v Ivančno Gorici? 
Kaj misliš, da bi bilo potrebno še narediti za mlade v občini? 
 
POTREBE IN REALNE MOŽNOSTI ZA USTANOVITEV MLADINSKEGA CENTRA:  
Poznaš izraz mladinski center? Izraz nato razložim. 
Ali misliš, da mladi v občini potrebujejo tak center? 
Bi se udeleževal aktivnosti v MC? 
Kaj misliš, da bi mladi z mladinskim centrom v občini Ivančna Gorica pridobili? 
 
VIZIJA MLADINSKEGA CENTRA: 
Kaj bi moral vsebovati mladinski center, da bi pritegnil tvojo pozornost? 
Kaj meniš o učni pomoči v MC? 
Kako bi se lahko MC povezal z lokalnim okoljem? 
Imaš raje načrtovane aktivnosti, da je že vse določeno, ali da sam prispevaš ideje? 
Kako bi lahko ti s svojim znanjem, sposobnostmi in talentom vplival na dejavnosti v mladinskem 
centru?  
Kakšna bi bila tvoja vloga v mladinskem centru? 
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MOJCA GLOBOKAR ANŽLOVAR, ODEELEK ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE, DRUŽBENE IN 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: 

 
Kolikšno število mladih živi v občini? Po uradni definiciji so mladi od 15. pa nekje do 23. leta, sama pa 
se osredotočam na mlade že od 11. leta naprej. 
 
ZBIRALIŠČA IN DEJAVNOSTI MLADIH V OBČINI: 
Kje se vam zdi, da mladi lahko preživljajo prosti čas? 
 
PONUDBA DEJAVNOSTI ZA MLADE V OBČINI: 
Predstavim podatke, kje mladi preživljajo prosti čas (na podlagi krajših intervjujev).. Je po vašem 
mnenju ponudba dejavnosti in prostorov dovolj kvalitetna?  
 
TRENUTNA AKTIVNOST OBČINE NA PODROČJU MLADINSKE POLITIKE , KAJ BI BILO POTREBNO 
SPODBUJATI: 
Ali ima občina izdelano strategijo za mlade? Kakšna je? 
Kakšna je trenutna aktivnost občine na področju mladih? 
Kako občina vidi mladinsko politiko? 
Kakšne so strategije za mlade? 
Kakšni so programi za mlade? 
Katere so mladinske organizacije v občini? 
Kje bi bilo potrebno narediti izboljšave? 
Kakšni so načrti za prihodnost pri delu z mladimi? 
Ali pri mladinski politiki sodelujete še s kakšno drugo organizacijo (NVO, CSD …)? 
 
 
POTREBE IN REALNE MOŽNOSTI ZA USTANOVITEV MLADINSKEGA CENTRA:  
Kje občina doživlja težave mladih v Ivančni Gorici? 
Kakšno podporo bi potrebovali mladi, da do težav v taki meri ne bi prihajalo? 
Kaj se že dela v tej smeri?  
Predstavim stanje mladinskih centrov danes – cilj: skrbijo za tiste, ki nimajo toliko možnosti 
Ali je že bila iniciativa za mladinski center? 
Kakšne so možnosti za odprtje mladinskega centra? 
Kako bi lahko začeli delovati v tej smeri? 
 
VIZIJA MLADINSKEGA CENTRA: 
Po podatkih Javnega zavoda Mladi zmaji, mlade najbolj pritegnejo katerekoli aktivnosti, pomembno 
je le, da se mladi med seboj družijo. Bi bile te dejavnosti izvedljive v tem okolju? 
Kako bi se lahko mladinski center povezal z lokalnim okoljem? Kje vidite priložnosti oz. lahko 
potegnete vzporednice? 
Na kakšen način bi spodbudili mladostnike, da bi se vključevali v dejavnosti v MC? 
 
 

VOJKO VAUPOTIČ  - DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI; MIRJAM POVH – DIREKTORICA 
JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI 

 
Kakšne so vaše izkušnje pri delu z mladostniki? 
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PRIMER DOBRE PRAKSE: 
Najprej bi vas prosila če mi lahko na kratko predstavite javni zavod mladi zmaji, komu so programi 
namenjeni in kateri so cilji delovanja. 
Kakšne so vaše strategije /način dela pri delu z mladimi? 
Kakšna je trenutna aktivnost zavoda Mladi zmaji na področju mladih? 
Katere so glavne dejavnosti v mladinskih centrih? Katere dejavnosti mlade najbolj pritegnejo? 
S kakšnimi težavami ste se soočali pred ustanovitvijo mladinskih centrov? 
S kakšnimi se soočate zdaj? 
Kateri so ključni dejavniki za kvalitetno delovanje mladinskega centra? 
Kaj prištevate med močna področja ČMC-jev? 
Katera področja mladinskega centra bi bilo treba izboljšati? 

 

 

 


