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Povzetek 

V diplomski nalogi so predstavljene potrebe in želje mladih v občini Novo mesto glede preživljanja 
prostega časa.  
V teoretičnem delu predstavim značilnosti obdobja adolescence, razvojne naloge in opredelim 

potrebe, ki jih imajo mladi v tem obdobju. V nadaljevanju se osredotočim na prosti čas, na načine 

preživljanja in pomen, ki ga ima prosti čas za mladostnike. Nato se dotaknem mladinske politike, 

participacije mladih in mladinskega dela ter preverim, s kakšnimi izzivi se soočajo občine na področju 

dela z mladimi.  

V empiričnem delu s pomočjo anketnega vprašalnika raziščem potrebe in želje, ki jih imajo mladi v 

občini Novo mesto glede preživljanja prostega časa ter preverim, če se obstoječa ponudba za mlade 

razlikuje od njihovih želja in potreb. Zanima me tudi, kako mladi preživljajo prosti čas in kaj v Novem 

mestu pogrešajo. 

Rezultati kažejo, da so mladi slabo seznanjeni s projekti in dejavnostmi, ki so v mestu organizirani 

zanje. Prosti čas si želijo preživeti vključeni na športnih dejavnostih in delavnicah, kjer bi dobili 

karseda veliko znanj ter veščin, ki bi jim pomagali pri nadaljnji poklicni poti. Predvsem pa so mladi 

izrazili željo po prostoru, kjer bi se lahko družili med seboj. 

 

Ključne besede: adolescenca, prosti čas, potrebe, želje, občina Novo mesto 

 

Abstract 

The theisis presents the needs and desires which have young people about their free time in the 

municipality Novo mesto. 

The theoretical part presents the characteristics of adolescence, developmental tasks and presents 

the needs that young people have in this period. I focused on leisure, on different types spending 

free time and the importance of it for teenagers. Then I focused on the youth policy, youth 

participation, student work and discovered what kind of challenges are facing municipalities about 

student work.  

In the empirical part, I used the questionnaire to discover the needs and desires by young people in 

the municipality of Novo mesto regarding leisure time and discover if the existing offer suits youth 

desires and needs. I discovered also how young people spend their free time and what they miss in 

Novo mesto. 



The results show that young people are well informed about the projects and activities that are 

organized in the city for them. They want to spend their free time in sports activities and workshops, 

where they would get as much as possible knowledge and skills that would help them in future 

career path. Above all, young people are expressing a desire for a meeting place, where they can 

socialize with each other. 

 

Keywords: Adolescence, leisure, needs, desires, Municipality Novo mesto 
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Uvod 
Na mladih svet stoji!, pravi znani rek in tega bi se pri svojem delu morale zavedati tudi lokalne 

skupnosti, saj na njih sloni odgovornost, da raziščejo potrebe in želje mladih v svoji skupnosti. V ta 

namen pogosto ustanavljajo mladinske centre, pri čemer je potrebno paziti, da le-ti ne postanejo 

edini akter na področju dela z mladimi, ampak si to področje razdelijo z mladinskimi organizacijami in 

mladinskimi sveti ter upoštevajo mladinsko politiko (Murn, 2011).  

Delo z mladimi obsega različna področja, eno izmed njih je tudi prosti čas. Slednji je za mladostnike 

pomemben, ker gre za čas, ko se razbremenijo pritiskov iz drugih življenjskih področij, se sprostijo in 

naberejo energijo za udejstvovanje v drugih sferah življenja. Prostočasne aktivnosti prispevajo k 

razvoju osebnosti, zato na odraslih sloni odgovornost, da se mladim omogoči primerno okolje, kjer 

lahko spoznavajo same sebe, sebe v interakcijah z drugimi, se učijo življenjskih strategij, reševanja 

problemov in se soočajo z drugačnostjo ter sprejemanjem te. 

Medtem ko nekateri mladi prosti čas preživijo popolnoma vključeni v organizirane dejavnosti, si drugi 

ali organiziranih dejavnosti ne morejo privoščiti ali se vanje ne vključujejo, ker jih ne pritegnejo. 

Prosti čas preživijo na nekreativen, pasiven način, ki ga Ule (2004) označi kot čas, ki vzbuja le malo 

zadovoljstva, malo prispeva k samopodobi in ima majhen socialni pomen. Pasivni prosti čas ni 

problematičen, vsak kdaj potrebuje čas za ležanje na kavču, branje lahke literature ipd., ampak ne do 

točke, ko tak način preživljanja prostega časa postane edini način, ki ga oseba pozna in se ga 

poslužuje. Pasivni prosti čas lahko hitro vodi v brezdelje in dolgčas, slednji pa v zapolnitev prostega 

časa z aktivnostmi, ki so lahko družbeno nesprejemljive. V izogib temu je mladim potrebno ponuditi 

prostor, kjer bodo lahko svobodno izrazili svoje želje in potrebe, sredstva, da bodo to lahko uresničili, 

ter pomoč, če jo bodo potrebovali.  
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Teoretična izhodišča  
 

Obdobje adolescence  

Opredelitev adolescence  
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1975) je adolescenca opredeljena kot »doba človekovega 

razvoja med puberteto in zrelostjo«, kar je v nadaljevanju poimenovano tudi mladostna doba. Za 

slednjo Derganc (2004) pravi, da je najpomembnejša razvojna doba v okviru celotnega življenjskega 

ciklusa človeka, ker gre za čas oblikovanja posameznikove identitete. S tem se strinja tudi Kirbiš 

(2011, 249) in dodaja, da je poleg oblikovanja lastne individualnosti adolescenca pomembna tudi 

zato, ker je to »čas prilagajanja mladih širšim družbenim spremembam«.  

Adolescenco različni avtorji delijo na različna obdobja. Poljšak Škraban (2004) navaja razdelitev 

Hurlocka, ki loči 4 stopnje: predadolescenco (10–12 let), zgodnjo (12–14 let), srednjo (14–17 let) in 

pozno (17–20 let) adolescenco. Beočanin idr. (2011) razdelijo obdobja adolescence po definiciji 

Svetovne zdravstvene organizacije, in sicer na zgodnjo (od 10. do 14. leta), srednjo (od 15. do 19. 

leta) in pozno (od 20. do 24. leta). Na tri faze jo razdeli tudi Antrella (1993, v Poljšak Škraban, 2004), 

toda umesti jih starostno drugače: puberteto v obdobje 12–15 let, adolescenco 16–24 let in 

postadolescenco 23–30 let.  

Zupančič (2004) meni, da spodnjo mejo adolescence določa pubertetni razvoj, ki se pri deklicah 

prične pri 10 letih, pri dečkih pa dve leti kasneje, medtem ko je težje določiti zgornjo mejo. V 50. letih 

je bil prehod v odraslost pri 20. letih, v zadnjem času pa se z uvedbo postadolescence ta meja 

podaljšuje, v primerjavi s 50. leti za kar deset let, če upoštevamo razdelitev na faze avtorice Antrelle 

(1993, v Poljšak Škraban, 2004). Ker je zgornjo mejo adolescence težko točno določiti, avtorja Noller 

in Callan (1991, v Poljšak Škraban, 2004, 15) menita, da zaključek adolescence in prehod v odraslo 

dobo »opredeljujejo ključni dogodki v mladostnikovem življenju, kot so zaposlitev, odhod od doma, 

poroka ipd.«. Zupančič (2004) pa za določitev zgornje meje mladostništva navaja nekatera merila, ki 

so ključna za prehod v odraslo dobo: pravno legalno (dosežena starost 18. let), sociološko 

(opredeljena socialna vloga), ekonomsko (ekonomska neodvisnost) in psihološko (relativna 

spoznavna, čustvena, moralna in socialna zrelost).  

 



3 
 

Razvojne naloge v adolescenci  
»Razvojna naloga je spretnost, znanje, način vedenja itn., ki ga mora posameznik v določenem 

obdobju svojega življenja usvojiti, da bi učinkovito deloval v določeni družbi in v določenem 

zgodovinskem času« (Zupančič, 2004, 521). Različni avtorji različno navajajo, katere so razvojne 

naloge, ki se pojavljajo v obdobju mladostništva. Derganc (2004, 8) naloge razdeli na časovne okvire. 

Pravi, da se najprej pojavijo naloge, vezane na prilagoditev telesnih sprememb (11. –15. leta), nato pa 

jim sledijo spremembe znotraj delovanja možganov (12.–17. leta). Spremembe se tekom adolescence 

pojavijo tudi na področju odnosov z drugimi (13.–19. leta), predvsem v odnosih z vrstniki in družino. 

Kot zadnjo razvojno nalogo Derganc navaja oblikovanje identitete (14.–20. leta). Menim, da je 

razvojne naloge znotraj nekega razvojnega obdobja težko umestiti v točno določene časovne okvire 

in da gre za preplet usvajanja različnih nalog, ki so v nekem času bolj ali manj izrazite. Neodvisno od 

vnaprej določenih let, ko naj bi se določene naloge pojavljale in usvajale, prikazujeta razvojne naloge 

tudi Horvat in L. Magajna (1987, v Zupančič, 2004, 521). Slednji podajata naslednji prikaz razvojnih 

nalog, ki naj bi jih mladostnih razrešil tekom adolescence: 

1. »Ustvariti nove in zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov,  

2. oblikovati spolno vlogo in spolno identiteto,  

3. sprejeti in učinkovito uporabljati (obvladovati) svoje telo, 

4. oblikovati čustveno neodvisnost od staršev in drugih odraslih, 

5. pripravljati se na zakon in družinsko življenje, 

6. oblikovati odnos do dela in pripraviti se na poklicno udejstvovanje, 

7. oblikovati lasten sistem vrednot in etičnih načel, 

8. oblikovati željo in sposobnost opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti«.  

Vsebinsko se naštete razvojne naloge navezujejo na osem temeljnih razvojnih nalog, ki jih je opredelil 

Havighurst (1972, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, 521). Meni, da mora mladostnik sprejeti 

svoje telo brez večjih težav in se naučiti skrbeti zanj. Na področju socializacije je pomembno, da se je 

v skupini vrstnikov sposoben uveljaviti, izražati svoje mnenje in z njimi zgraditi stabilne in pristne 

odnose, v odnosu s staršema pa zgraditi čustveno neodvisen in enakopraven odnos. Spremembe na 

področju odnosov nastopijo tudi v odnosu s partnerjem, ki postane bolj intimen, pojavijo pa se tudi 

priprave na družino. Poleg oblikovanja socialne spolne vloge je v razvoju mladostnika pomembna tudi 

izgradnja lastne hierarhične lestvice vrednot in delovanje v skladu z njo na osebni in družbeni ravni. 

Kot zadnjo razvojno nalogo Havighurst navaja še določanje poklicne poti z izbiro šole ali službe, s 

pomočjo katere bo lahko sledil svojim poklicnim ciljem. 
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Uspešno obvladovanje nalog vodi do odobravanja družbe, predstavlja prilagojeno vedenje v družbi in 

prispeva posamezniku k njegovemu subjektivnemu zadovoljstvu, medtem ko neuspešno 

obvladovanje posamezne ali več razvojnih nalog vodi posameznika v nezadovoljstvo s samim seboj in 

do družbenega neodobravanja posameznikovega vedenja (prav tam, 521). Menim, da je prav 

poznavanje razvojnih nalog v mladostništvu in zavedanje o posledicah neuspešnega obvladovanja 

pomembno za vse, ki delajo z mladostniki (učitelji, mladinski delavci, vzgojitelji, svetovalne službe …). 

Zavedanje, da je priprava na poklicno delo ena izmed razvojnih nalog, ki jo mladostnik mora usvojiti 

na tej stopnji razvoja, lahko vse, ki delajo z mladimi, spodbudi k čim večji zavzetosti za podajanje 

informacij o različnih poklicnih poteh, vseh poti, ki vodijo do nekega poklica ipd. Težko se je namreč 

že pri štirinajstih letih (oziroma že dve leti prej zaradi omejitev vpisa na srednje šole) odločati o 

poklicni poti, ki ji bo mladostnik sledil tekom življenja, toda veliko lažje je, če pri izbiri razpolaga s čim 

več podatki. Avtorici Poljšak Škraban (2004) in Marjanovič Umek (2004) namreč opozarjata na 

nevarnost, da bo imel posameznik, ki ima težave z usvajanjem razvojnih nalog, verjetno težave pri 

obvladovanju le-teh tudi na naslednjih stopnjah razvoja. 

 

Potrebe in želje mladih 
Potrebe in želje nas spremljajo na vsaki stopnji razvoja, kljub temu pa jih pogosto enačimo ali 

zamenjujemo. Milivojević (2010) razliko med potrebo in željo določi glede na različni posledici 

neizpolnitve. Meni, da so potrebe občutja pomanjkanja nečesa, kar je povezano z ohranjanjem 

življenja (hrana, voda, spanje), medtem ko pomanjkanje izpolnitve želja ne ogrozi obstoja, lahko pa 

povzroči neprijetna občutja. 

Maksimorović (1991, 8) je potrebe, ki so značilne za adolescenco, razdelil na naslednje:  

1. potreba po sprejetju, 

2. potreba po uspehu, 

3. potreba po ljubezni, 

4. potreba po potrjevanju lastne vrednosti, 

5. potreba po pripadnosti, 

6. potreba po odvisnosti, 

7. potreba po samostojnosti, 

8. potreba po izpostavljanju in dominiranju, 

9. potreba po razumevanju, 

10. potreba po samorealizaciji. 
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O tem, katera je prevladujoča potreba v adolescenci, obstajajo različna mnenja: medtem ko nekateri 

zagovarjajo potrebo po spolnosti, so drugi prepričani, da je to potreba po individualizaciji, tretji pa 

menijo, da je to potreba po pripadnosti. Vsekakor v ospredje prideta potreba po avtonomiji in 

svobodi. Od družine se mladostnik sicer ne želi popolnoma osamosvojiti, si pa želi v družini pridobiti 

novo, bolj enakopravno vlogo, ki temelji na odgovornosti in samostojnosti. Tako odnosi med 

adolescenti in starši lahko postajajo bolj zahtevni, manj čustveni ter bolj konfliktni (Derganc, 2004, 

Ule, 2008). Večji pomen pri zadovoljevanju potreb mladostnika v tem obdobju pridobijo vrstniki. 

Mladostniki si prijatelje izbirajo sami, zato se prijateljstva okrepijo. Bolj poglobljeni odnosi z vrstniki, 

ki temeljijo na medsebojnem razumevanju in spoštovanju različnosti, mladostniku omogočajo 

občutek skupnosti, pripadnosti ter bližine (Derganc, 2004). S tem se strinja tudi Bajzek (2008) in 

dodaja, da mladostnik v tem obdobju najlažje odkriva, kdo je, prav v odnosu z vrstniki in prijatelji. Če 

potreba po druženju ni zadovoljena oz. pri mladostniku pride do osamljenosti in izoliranosti, se to 

lahko izraža kot dolgočasje, dvom vase, depresija, izguba samospoštovanja in prepričanosti vase 

(Marjanovič Umek, 2004). Poleg potrebe po samostojnosti in unikatnosti Dogenik (2011, 9) meni, da 

so v tem razvojnem obdobju izstopajoče še »potreba po pripadnosti in enačenju s skupino, doseganju 

lastnih ciljev brez pomoči drugih, biti nekaj posebnega, potreba po sprejetosti in čustveni podpori, 

potreba po potrjevanju lastnih vrednot, stališč, mnenj in potreba po spolnosti«. 

 

Vrstniške družbe  
V obdobju adolescence poseben pomen pridobijo vrstniške družbe. Njihove značilnosti so v različnih 

obdobjih adolescence različne. Benenson (1990, v Ule, 2004) pravi, da so za zgodnjo adolescenco 

značilne družbe, sestavljene iz mladostnikov istega spola, znotraj katerih si mladostnik izbere enega 

ali nekaj najboljših prijateljev. V srednji adolescenci se istospolne družbe preoblikujejo v spolno 

mešane, ki z odraščanjem postajajo za mladostnike čedalje manj pomembne. Na račun bolj ohlapnih 

vrstniških družb čedalje večjo veljavo dobivajo partnerske zveze. 

Brown s sodelavci (1986, v Ule, 2004) je ugotavljal, zakaj mladostniki želijo pripadati določeni 

vrstniški družbi. Ugotovil je, da obstaja šest razlogov: ker si v njej poiščejo prijatelje (prijateljstvo), ki 

imajo podobne želje, interese, prepričanja (podobnost), s katerimi preživljajo prosti čas (prostočasne 

dejavnosti). V vrstniški družbi mladostniki pridobijo tudi želene informacije, čustveno oporo 

(instrumentalna in čustvena opora), možnosti spoznavanja samega sebe – svojih ciljev, interesov, 

sposobnosti (identiteta), hkrati pa si s pripadnostjo skupini ustvarijo položaj v družbi (socialni položaj 

in ugled). S tem se strinja tudi Pucelj Lukan (2009) in dodaja, da je vrstniška družba mladostnikom 

pomembna, ker nudi možnost učenja in izmenjave informacij.  
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Mladi in prosti čas 

Opredelitev in pomen prostega časa  
Obstaja več definicij prostega časa, kar avtorica Kuhar (2007) utemeljuje z dejstvom, da prosti čas ni 

seštevek vseh aktivnosti. Meni, da »ga vsak definira glede na lastno percepcijo« (prav tam, 455). 

Najpogosteje ga definiramo kot čas brez obveznosti in nuje, ki ga posameznik preživi tako, kakor si 

sam želi, in v njem načeloma tudi uživa (Bajzek, 2008, Derganc, 2004, Kuhar, 2011). Zabava, počitek 

in razvijanje osebnosti so torej poglavitne naloge prostega časa. Posameznik si tekom prostega časa 

obnovi fizične in psihične moči, se zabava in osvežuje, hkrati pa tudi »razvija osebnost na umskem, 

čustvenem, moralnem, ekonomskem, socialnem in osebnem področju (Hočevar, 1982, v Derganc, 

2004, 12)«. Prosti čas mladostnikov pa Derganc (2004) opredeli kot čas, ki mladim ostane po 

izpolnitvi vseh obveznosti, ki jih imajo v povezavi s šolo ali življenjem doma, v krogu družine.  

Prostočasne dejavnosti pozitivno vplivajo na mladostnikovo iskanje lastnih interesov, spoznavanje 

samega sebe in vključevanje v socialno okolje (Kuhar, 2011). S slednjim se strinja tudi Kirbiš (2011, 

249), ki pravi, da imajo prostočasne dejavnosti pomembno vlogo pri razvijanju mladostnikovih 

odnosov na medosebni in tudi družbeni ravni, kar pozitivno vpliva na mladostnikovo osebno 

zadovoljstvo. Tako menijo tudi Beočanin idr. (2011, 30) in vzroke za to poiščejo v tem, da prosti čas 

»izpolnjuje vrsto personalnih in socialnih razvojnih potreb«, ki nato vplivajo na razvoj in oblikovanje 

samopodobe mladostnika. Poleg socialnih veščin, osebnih in emocionalnih kompetenc, ki jih 

mladostnik dobi znotraj prostega časa, Bjarnadottir (2004, v Kuhar, 2008) navede še praktične 

kompetence, torej fizično in kognitivno znanje, obvladovanje nečesa konkretnega. 

Prosti čas mladih pa je za mladostnike pomemben tudi zato, ker gre za čas, ko niso deležni tolikšnega 

nadzora s strani odraslih (Ule, 2008). Tako mladi dobijo priložnost, da dokažejo sebi in drugim, da so 

sposobni samostojnega razmišljanja in odgovornega vedenja. Prav samostojno odločanje je en izmed 

štirih razlogov za vključevanje v dejavnosti, ki jih navaja Gril (2009). Preostali trije razlogi so še želja 

po zabavi, učenje nečesa novega in druženje. 

 

Načini preživljanja prostega časa 
Prosti čas je pomemben v življenju vseh posameznikov, saj gre za čas, ko se človek sprosti in nabere 

energijo za delovanje v drugih sferah življenja (Kuhar, 2008, Derganc, 2004). V povezavi s tem 

nekateri avtorji (Derganc, 2004, Beočanin, 2011) navajajo začaran krog nezadovoljstva v življenju. 
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Menijo, da družba od posameznika zahteva čedalje večjo storilnost na delovnem mestu, kar na 

posameznika vpliva tako, da je utrujen in preobremenjen. Posledično se v prostem času odloči za 

manj naporne dejavnosti, ki za razliko od aktivnih dejavnosti doprinesejo posamezniku manj 

zadovoljstva, samospoštovanja in užitka, hkrati pa imajo manjši pomen tudi v socialnem življenju. 

Slednje lahko interpretiramo tudi na populaciji mladih, ki sicer res niso v nobenem delovnem 

razmerju, so pa kljub temu deležni pritiskov in zahtev s strani izobraževalnih institucij in staršev. 

Derganc (2004) se strinja, da so mladostniki izpostavljeni obremenitvam doma, hkrati pa meni, da so 

obremenjeni tudi na aktivnostih zunaj doma in šole. Vse to vodi mladostnike, da si v prostem času 

izberejo manj naporne aktivnosti, kar potrjujejo tudi raziskave glede preživljanja prostega časa 

mladih v Sloveniji, ki kažejo, da mladi prosti čas preživljajo bolj pasivno kot aktivno (Lavrič idr., 2011).  

Ali je prosti čas čas, ki mora biti dobro strukturiran z aktivnostmi in kot tak tudi dobro izkoriščen, 

lahko samo počivanje in brezdelje? Lešnik (1982, v Derganc, 2004) meni, da je potrebno prosti čas 

zapolniti z aktivnimi dejavnostmi, čeprav od posameznika terjajo določen trud. Na posameznika 

vplivajo sproščujoče, ustvarjalno in mu pomagajo vzpostavljati ravnotežje med različnimi sferami 

življenja ter osebnostno rast. Ule (2008) se s tem ne strinja in pravi, da ni nič narobe s pasivnim 

preživljanjem prostega časa, saj vsak človek potrebuje čas za sprostitev. Problem vidi šele takrat, ko 

je takšen način preživljanja prostega časa edina posameznikova izbira in se vzorci pasivnega prostega 

časa spremenijo v navado, kajti s tem vplivajo na kvaliteto življenja posameznika. Z njo se strinja tudi 

Kuhar (2007), ki meni, da mladi živijo v družbi tekmovalnosti, raznovrstnosti, ki povzroči, da so 

mladostniki preobremenjeni in posledično potrebni razvedrila, počitka ter zabave.  

Raziskave (Lavrič idr., 2011) kažejo, da so aktivne, strukturirane dejavnosti povezane s pozitivnimi 

vidiki za mladostnikov razvoj. Strukturirane prostočasne aktivnosti znotraj šole vplivajo na višjo 

povprečno oceno, manj pogosto izostajanje od pouka, nižjo stopnjo delinkventnosti, zunajšolske 

strukturirane prostočasne dejavnosti pa imajo pogosto zaradi doseganja instrumentalni ciljev vpliv na 

bolj prilagojen razvoj mladostnika. Na slednjega manj ugodno vplivajo pasivne, nestrukturirane 

dejavnosti. V vmesno polje med strukturiranim in nestrukturiranim prostim časom sodita 

ustvarjalnost (dejavnosti, kjer posameznik deli del sebe z drugimi) in kulturno udejstvovanje, ki sta 

lahko v različnih strukturiranih in nestrukturiranih oblikah, zato ju avtorji imenujejo nestrukturirane 

aktivne dejavnosti. Poleg ustvarjanja glasbe, obiskovanja filmskih predstav in muzejev, so danes te 

aktivnosti čedalje bolj povezane s spletom. Mladi v virtualnih svetovih izražajo svojo kreativnost 

preko pisanja spletnih dnevnikov, navezujejo stike in komunicirajo z vrstniki preko spletnih omrežij, 

poslušajo glasbo ter na različnih spletnih straneh izražajo, kdo so in kaj počnejo. Zato ne presenečajo 

podatki raziskave, da se je med mladimi v zadnjem desetletju izrazito povečalo ukvarjanje z 

računalnikom, hkrati pa tudi s športnimi dejavnostmi. Do podobnih izsledkov je prišel tudi Lavrič 
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(idr., 2011), ki ugotavlja, da je za slovenske mladostnike značilen prosti čas preživet v pasivnih 

dejavnostih, čeprav se razmeroma pogosto vključujejo tudi v športne dejavnosti. 

Za kakšen način preživljanja prostega časa se bo mladostnik odločil, je odvisno od njegove starosti, 

spola, družinskih in socialnih razmer, bivališča, obremenjenosti, učnega uspeha, sposobnosti ter 

interesa. Velik vpliv pri izbiri imajo tudi vrstniki (Derganc, 2004). Raziskave kažejo (Lavrič idr., 2011), 

da so dekleta dejavnejša v vseh aktivnostih, razen v športu. Tudi v družinah, kjer so starši manj 

izobraženi, se mladostniki redkeje ukvarjajo s športom, poleg tega se manj časa ukvarjajo z 

računalnikom in so manj družbeno-kulturno dejavni. Namesto tega se pogosteje ukvarjajo z 

družinskimi dejavnostmi.  
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Mladinska politika 

Opredelitev mladinske politike  
Mladinska politika je »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 predstavniki mladinskih 

organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami« (Zakon o javnem interesu v mladinskem 

sektorju, 3. člen).  

Beočanin (idr., 2011) jo razdeli na dva nivoja: horizontalnega in vertikalnega. Medtem ko gre pri 

vertikalnem nivoju za podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela in delovanje mladinskih 

organizacij, gre pri horizontalnem nivoju za ukrepe, ki so sestavni del drugih javnih politik ter so 

usmerjeni v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti.  

Če upoštevamo razdelitev Beočanina, lahko na vertikalno raven uvrstimo vse politike, ki se ukvarjajo 

s prostovoljnim delom, participacijo mladih v družbi, informiranjem, mladinskimi centri, na 

horizontalno pa mladinske politike, ki se nahajajo znotraj obstoječih politik zaposlovanja, 

izobraževanja, zdravstva … 

V ospredje je mladinska politika prišla predvsem po zaslugi vladnega urada za mladino, nacionalnega 

programa Mladi v akciji in Mladinskega sveta Slovenije, ki uvrščajo mladinske politike na dnevni red v 

politični sferi. Pri svojem delu upoštevajo načela mladinskih politik, ki jih navaja Zavod Mladinska 

mreža MaMa (2008, 15):  

- »dostop mladih do procesov odločanja in zagotavljanje enakih možnosti dostopa; 

- strpnost, solidarnost in medgeneracijsko partnerstvo; 

- socialna in ekonomska vključenost mladih; 

- aktivnost in participacija mladih v družbenem življenju; 

- demokratičnost in avtonomnost; 

- upoštevanje možnih vplivov na mlade kot splošno načelo pri oblikovanju politik, ukrepov in 

predpisov«. 

Mladinske politike tako poskušajo izboljšati položaj mladih. Da bi lažje dosegli informacije, s kakšnimi 

problemi in težavami se soočajo mladi, so mladinske politike uvrstili tudi v lokalne skupnosti. Tako 

lahko govorimo tudi o mladinski politiki na lokalni ravni.  
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Mladinska politika na lokalni ravni  
Lokalne horizontalne mladinske politike opredeljuje Revidirana evropska listina o vključevanju mladih 

v lokalno in regionalno življenje. Izpostavlja, da je ključnega pomena dejavno sodelovanje mladih pri 

odločitvah in dejavnostih na lokalni ter regionalni ravni (Lebič, 2012).  

Pri pripravi celovite Strategije na področju mladih in mladinske politike Lebič (prav tam) pravi, da je 

potrebno upoštevati več politik, ki se nanašajo na področja delovanja mladih. Zagotoviti je potrebno 

politiko boja proti nasilju, kriminalu, politiko dostopa do pravic in politiko enakosti. Meni, da je 

potreben razvoj politik in programov, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem vzrokov brezposelnosti ter 

spodbujanjem zaposlovanja. Na področju prostega časa je potrebno podpreti mladinske dejavnosti, 

pri tem pa ne pozabiti tudi na nudenje podpore tistim, ki te programe izvajajo. Programe je potrebno 

pripraviti tudi na področju stanovanjske politike in tako mladim omogočiti, da se odselijo od staršev. 

Prav tako so potrebne politike, ki se ukvarjajo z zdravjem mladih. V Strategijo na področju mladih in 

mladinske politike je potrebno vključiti tudi potrebe mladih, ki živijo na podeželju, ter jim s finančnimi 

sredstvi pomagati pri dejavnostih mladinskih organizacij, ki delujejo v njihovem okolju. Poleg tega sta 

pomembni področji tudi mobilnost in prometne povezave. 

Lokalna mladinska politika tako skuša zagotoviti karseda dobre pogoje za mlade, zato v ta namen 

razpisuje štipendije, nagrade za posebne dosežke, finančno pomoč razvojnim centrom, sofinanciranje 

šol, gradnjo ali najem neprofitnih stanovanj ipd. Pri svojem delu pa lokalne oblasti navajajo tudi 

težave, s katerimi se srečujejo. Murn (2011) pravi, da je eden izmed problemov pomanjkanje pravega 

interesa mladih za vključevanje v dejavnosti in aktivnosti zanje. Menim, da zato lahko obstajata vsaj 

dva razloga, in sicer pomanjkljiva informiranost mladih o obstoječi ponudbi ter ponudba, ki ne temelji 

na trenutnih potrebah in željah mladih, zato je potrebno soustvarjanje programov skupaj z njimi. 

Med nadaljnje izzive, s katerimi se soočajo občine, Murn navaja uživanje alkohola in drog ter 

pomanjkanje ustreznih občinskih prostorov, kjer bi se mladi lahko družili. Na področju odvisnosti 

občine sofinancirajo programe, organizacije, ki se trudijo preprečevati odvisnosti. Novo mesto 

sofinancira Lokalno akcijsko skupino (LAS), ki deluje v smeri preprečevanja odvisnosti od alkohola. Pri 

tem se mi zdi pomembno, da se izvajalci zavedajo, da alkohol ni edina substanca, ki vodi v odvisnost, 

in tako pri delu s preprečevanjem odvisnosti zajamejo tudi druge droge. Težava, ki jo imajo, je tudi 

zagotavljanje infrastrukture. V Novem mestu občina ne nudi prostora mladinskemu centru, mladim 

športnikom pa zagotavlja športno infrastrukturo, ki jo lahko uporabljajo vse dni v tednu (Športni park 

Loka, Stadion Portoval itn.). Med nadaljnje težave občine navajajo še težave s financami za štipendije, 

financiranje projektov za mlade in financiranje strokovnih mladinskih delavcev, ki so posledično 

največkrat vezani v kratkoročnih pogodbah ali pogodbah za določen čas. Poleg tega Murn pravi, da 
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nekatere občine nimajo niti lokalnega mladinskega programa in da je v občinski upravi pogosto 

premalo zaposlenih, ki bi skrbeli za mladinsko področje, kar vodi v nezadostno podporo mladim, 

posledično je manj tudi ponudb ter projektov za mlade. 

Beočanin idr. (2011) se strinjajo s tem, da se občine soočajo z marsikaterim izzivom, toda hkrati 

opozarjajo, da se je potrebno z izzivi soočati in da na lokalnih skupnostih sloni odgovornost, da 

ugotovijo posebnosti mlade populacije ter iz tega izvedejo ustrezne ukrepe. 

 

Mladinske organizacije in društva v občini Novo mesto 
Mladinska organizacija je po tem zakonu »avtonomno demokratično prostovoljno samostojno 

združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, 

oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, 

nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot 

društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, 

sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena 

avtonomija delovanja v mladinskem sektorju« (3. člen ZJIMS). V Novem mestu imajo status 

mladinske organizacije Društvo novomeških študentov, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo mesto in Zavod Lokalpatriot. Mladinske organizacije na lokalni ravni se prostovoljno združujejo 

v mladinske svete lokalnih skupnosti. Med občinami, ki imajo lokalni mladinski svet, je od leta 2007 

tudi občina Novo mesto. Funkcija lokalnega mladinskega sveta je olajšanje dela mladinskim 

organizacijam in posredniška, kar pomeni, da zastopa interese mladih in jih posreduje lokalnim 

oblastem.  

Uradna spletna stran občine Novo mesto, www.novomesto.si, navaja 11 organizacij in društev za 

mlade, ki delujejo v Novem mestu: 

1. Društvo novomeških študentov, 

2. Društvo podeželske mladine Novo mesto, 

3. Društvo prijateljev mladine Mojca, 

4. Društvo tabornikov – Rod gorjanskih tabornikov, 

5. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 

6. Lokalpatriot, 

7. Mladi Kapitelj, 

8. Mladinski klub Stonoga, 

9. Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, 

http://www.novomesto.si/
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10. Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 

11. Skavtska skupina Gorjanski medvedje – Novo mesto. 

Seveda je društev in organizacij, ki delujejo na področju mladih, še precej, toda na spletni strani pod 

rubriko Mladina niso omenjeni, kar lahko privede k slabši seznanjenosti mladih z obstoječo ponudbo 

mladinskih dejavnosti, društev ter klubov. 

 

Participacija mladih 
Participacijo lahko na splošno opredelimo kot »aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev 

o katerikoli zadevi (tudi širše v političnem prostoru), ki zadeva oblikovanje družbe, v kateri živimo. 

Participacija mladih se lahko odvija v različnih organizacijah oz. institucijah, projektnih ali formalnih 

skupinah, pri čemer je treba posebej izpostaviti mladinske organizacije. Mladi se v odločanje lahko z 

različnimi oblikami organiziranosti vključujejo neposredno ali posredno« (Mladinski svet, 2011, 8).  

Participacijo lahko razdelimo na različne stopnje, odvisno od tega, koliko so mladi vključeni v projekt, 

kar je največkrat odvisno od odraslih. Gril (2009) navaja kontinuum participacije po Westhorpu in jo 

opisuje kot: 1 – priložnostna udeležba, 2 – strukturirano svetovanje, 3 – vplivanje, 4 – pooblastitev, 

5 – pogajanje in 6 – nadzor.  

Stopnje participacije mladih navaja tudi Roger Hart (Beočanin idr., 2011), ki razlikuje med petimi 

stopnjami participacije in tremi stopnjami udeležbe mladih, ki niso participacija: 

1. stopnja (najnižja): manipulacija,  

2. stopnja: dekoracija,  

3. stopnja: žetoni. 

Prve tri stopnje Hart (prav tam) ne opredeli kot participatorne. Na prvi stopnji mladi namreč nimajo 

nobenega vpliva, vse odločitve sprejemajo odrasli, ki se pretvarjajo, da so ideje in odločitve prišle od 

mladih. Na naslednji stopnji se odrasli ne pretvarjajo več, kljub temu pa mladim ne nudijo priložnosti 

za participacijo. Mladi so uporabljeni v stranski vlogi kot pomoč odraslim, še vedno pa vse odločitve 

in ideje prihajajo s strani odraslih. Tudi na višji stopnji mladi nimajo nič ali zelo malo možnosti 

vplivanja na to, kaj naredijo in kako sodelujejo. Mladi so na okroglo mizo izbrani s strani odraslih brez 

možnosti priprave ali posvetovanja z drugimi mladimi, saj jim odrasli za to ne omogočijo časa. 

Participacija na teh ravneh se tako izvaja kot navidezno vključevanje, saj imajo mladi možnosti 

soodločanja zelo malo ali pa jih sploh nimajo.  
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4. stopnja: določanje in informiranje, 

5. stopnja: posvetovanje in informiranje, 

6. stopnja: deljene odločitve v projektih odraslih, 

7. stopnja: mladi usmerjajo svoje projekte,  

8. stopnja: deljene odločitve v projektih mladih. 

Hart (prav tam) o participaciji prvič govori na četrti stopnji, kjer projekt sicer še vedno vodijo odrasli, 

toda tu je jasno določena njihova vloga in razložen jim je položaj, ki ga imajo v projektu. Na naslednji 

stopnji mladi pridobijo veljavo, saj odrasli upoštevajo njihova mnenja, medtem ko si na šesti stopnji 

že razdelijo odgovornost odločanja pri projektih, ki so jih sicer spodbudili odrasli. Stopnjo višje odrasli 

niso več spodbujevalci projektov, ker to postanejo mladi, medtem pa se vloga odraslih preoblikuje v 

podporo mladim. Odločitev ne sprejemajo več skupaj, ampak odločajo samo mladi. O najvišji stopnji 

participacije pa govorimo šele takrat, ko mladi poleg samoiniciative pri načrtovanju projektov 

upoštevajo tudi znanja in izkušnje starejših.  

Na modelu Harta je lepo razvidno, da o participaciji lahko govorimo šele takrat, ko so mladi 

razumljeni kot enakovredni člani v procesih odločanja. Žavbi (2005, 23) dodaja, da je »raven 

soudeležbe močno povezana s hierarhijo odnosa, moči in spoštovanja, ki se razvije med udeleženci«. 

Na lokalni ravni se pogosto zgodi, da mladi niso razumljeni kot enakovredni člani, ampak je župan 

tisti, ki sam sprejema vse odločitve. Na to opozarja tudi Mladinski svet Slovenije (2011) in dodaja, da 

k šibki participaciji vpliva tudi dejstvo, da ima le malo občin aktivni mladinski svet, ki sodeluje pri 

odločanju. Ranc (2012) poleg tega navede še nekaj dejavnikov in okoliščin, ki zavirajo celovito 

participacijo pri mladih. Pravi, da se najpogosteje pojavljajo ovire, ki so povezane s stroški in 

pomanjkanjem možnosti dostopa k sredstvom participacije oz. z nezadostno infrastrukturo, 

neenakopravnostjo ter izključenostjo nekaterih skupin mladih, da so mladi premalo zainteresirani pri 

oblikovanju in prejemanju lokalnih politik. Menim, da bi k večji zainteresiranosti vplivala večja 

informiranost mladih o možnostih participacije in večja spodbuda s strani šol, tudi z uvedbo 

predmeta, ki bi seznanjal s tovrstno tematiko. Obstaja že predmet Državljanska in domovinska vzgoja 

ter etika, ki pa se pojavi zgolj na osnovnošolski ravni, medtem ko v srednjih šolah tovrstno tematiko 

obravnavajo zgolj nekatera poglavja pri predmetih filozofija in sociologija, v manjši meri pa se je 

dotaknejo tudi drugi predmeti, predvsem zgodovina v primerjavi s preteklostjo. Mladinski svet 

Slovenije (2011, 24) na področju pomena šol pri spodbujanju participacije mladih izpostavi slabo 

povezanost le-teh z mladinskim sektorjem, »čeprav bi lahko s tako povezavo najlažje krepili zavest o 

pomenu in možnostih participacije mladih«.  
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Za vsak razlog, ki zavira participacijo, je potrebno poiskati vzrok in način, kako ga odpraviti. 

Praprotnik (2011) meni, da je za oblikovanje okolja, naklonjenega participaciji mladih, potrebno delo 

z mladimi, kjer je v ospredju sodelovanje, skupno učenje in krepitev moči ter pozicije mladih. K temu 

dodajam, da se mi zdi pomemben tudi odnos, ki ga imajo tisti, ki spodbujajo participacijo mladih. Da 

ne gre le za nekaj, kar je potrebno narediti, da se zadosti kriterijem in zahtevam, ampak da se 

resnično verjame v sposobnosti mladih za odgovorno vključevanje in odločanje. Slednje ima veliko 

pozitivnih učinkov, o katerih govori tudi Žavbi (2005). Meni, da participacija mlade spodbuja k 

aktivnemu državljanstvu, odgovornosti, avtonomnosti in mobilnosti, jih uči prepoznavanja ter 

sprejemanja drugačnosti, omogoča aktivno preživljanje prostega časa in deluje kot proces učenja, 

kjer mladi pridobivajo nove spretnosti ter znanja.  

Polje participacije v tem poglavju želim zaokrožiti s citatom Mladinskega sveta Slovenije (2011, 32), ki 

prikazuje, kako omogočanje participacije mladih posledično zagotavlja trajnostni razvoj v celotni 

družbi, ne samo v obdobju mladostništva: »Če si želimo zdravo, skladno in povezano družbo, ki bo 

nudila perspektivno prihodnost in v kateri bodo ljudje z veseljem ter produktivno živeli, moramo 

ustrezno poskrbeti za mlade – skupaj z mladimi«. 

 

Mladinsko delo 
Mladinsko delo je »načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega izobraževanja, ki je 

zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje osebni in socialni razvoj mlade 

osebe, njeno integracijo v družbo skozi njeno prostovoljno sodelovanje in je komplementarno 

formalnemu izobraževanju in usposabljanju« (Murn in Skrinar, 2011, 101). Blazinšek (2012) k temu 

doda, da ni vsako delo z mladimi res mladinsko delo. Pravi, da gre za mladinsko delo le takrat, ko ga 

mladi sooblikujejo in sodelujejo v njem. Definicij mladinskega dela je še ogromno, toda vsem so 

skupne tri komponente: učna izkušnja za mlade, delo je načrtovan proces in aktivna participacija 

(Beočanin, 2011). Mladinsko delo tako nima poenotene definicije, kakor tudi ne značilnosti, ampak 

obstajajo različne oblike mladinskega dela. Blazinšek (2012) meni, da so načela tista, ki različna dela 

na področju z mladimi zaokrožujejo v izraz mladinskega dela. Mladinsko delo je po njegovem mnenju 

delo, ki je prostovoljno, usmerjeno k mladostnikom, in delo, pri katerem je v ospredju dobrobit 

mladih. Nadaljuje, da je potrebno skrbeti za vzgojni in izobraževalni vidik ter delovati z integriteto. 

Kar se tiče odnosa, pa meni, da mora biti osnovan na neformalni ravni in biti prijateljski.  

Mladinsko delo zajema naslednja področja: obšolske dejavnosti, mednarodno mladinsko delo, odprto 

mladinsko delo, participacija in vrstniško učenje, preventiva pred socialno izključenostjo, rekreacija, 
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mladinsko svetovanje, informiranje mladih ter športno udejstvovanje. Za mladinsko delo v Sloveniji je 

značilno, da so nekatera področja bolj pokrita z organizacijami, druga manj, da pa se večina 

mladinskih centrov odloča za pokrivanje treh ali štirih področij (Murn, 2011, Beočanin, 2011). 

 

Kompetence in znanja kadrov mladinskega dela 
V mladinskem delu se kot izvajalca del najpogosteje omenja mladinskega delavca in mladinskega 

voditelja. Razliko med njima pojasni Beočanin (2011), ki meni, da poleg različne izobrazbe, ki ju imata 

(voditelj – neformalno, delavec – formalno), obstaja razlika v usmerjenosti pri delu. Medtem ko je 

voditelj usmerjen v vodenje mladih in projektov, je delavec usmerjen v koordiniranje programov za 

mlade. Menim, da se v današnjih razmerah, ko se sredstva krčijo na vseh nivojih, dogaja, da 

razmejitev med voditeljem in delavcem v praksi ni tako jasno začrtana. Mladinski delavec, podprt s 

formalno izobrazbo, vodi skupino mladostnikov k vnaprej določenem cilju, pri tem pa uporablja 

njemu lastne vrednote in metode dela, ki pa niso v nasprotju z družbeno sprejemljivimi, torej so 

hkrati lahko skupne tudi organizaciji. Poleg vodenja mladih in projektov zanje so mladinski delavci 

pogosto primorani tudi koordinirati te programe. 

Mrgole (2003) meni, da mora z mladimi delati nekdo s strokovno izobrazbo, ki je vešč vodenja, 

posredovanja, razumevanja, omogočanja svobodnega izražanja, svetovanja in vzpodbujanja. Prav 

tako mora na osebni ravni biti sproščen, imeti smisel za humor, biti iznajdljiv, prilagodljiv, hkrati pa 

tudi trden in vztrajen. Verjeti mora, da so ovire, ki se lahko pojavijo, premagljive. 

Pregled kompetenc, ki jih mora imeti oseba, ki dela z mladimi, nudi Vernooi (1995, v Kobolt in 

Dekleva, 2006). Kompetence in znanja se sicer navezujejo na profil socialnega pedagoga, toda 

menim, da jih lahko prenesemo na vse, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi. Kompetence razdeli 

na štiri glavne skupine: osebnostne kompetence, praktične kompetence, kompetenca ravnanja in 

sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih. Pod praktične 

kompetence navaja pridobivanje zadostnega teoretičnega znanja, ki v praksi nudi praktično 

kompetenco, med osebnostne pa uvršča spoznavanje sebe, lastnih stališč, vrednot, predsodke, 

čustvene odzive in zavedanje lastnih moči, hkrati pa tudi omejitev ter šibkosti. Pod kompetenco 

ravnanja razume pripravljenost za samorefleksijo, etičnost ravnanja in kreativno iskanje posamezni 

situaciji prilagojenih načinov reševanja.  

Tudi Evropsko združenje socialnih pedagogov (European Bureau of the International Association of 

Social Educators) navaja kompetence, pri čemer jih razdeli na skupino osnovnih in skupino osrednjih 

kompetenc (Kobolt in Dekleva, 2006, 175-176): 
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1. »Osnovne kompetence: kompetence posredovanja, kompetence vrednotenja, načrtovanja in 

organiziranja ukrepov, kompetence refleksije lastnega poklicnega polja ter zagotavljanja 

oblikovanja skupnega razumevanja in razvoja profesije. 

2. Osrednje kompetence: osebnostne in odnosne kompetence, socialne ter komunikacijske 

kompetence, organizacijske, sistemske, razvojne in učne ter kompetence, ki izhajajo iz 

profesionalne prakse«. 

Poleg vseh naštetih kompetenc pa se mi zdi pomembno tudi to, da mladinski delavec, mentor, 

izvajalec verjame v smiselnost dela z mladimi, verjame vanje in v njihove sposobnosti. Da je odprt za 

nove predloge, ima veliko notranje ustvarjalnosti in pri načrtovanju ter izvajanju aktivnosti sprejema 

mlade kot enakovredne člane, saj le tako omogoča participacijo mladih. Kuhar (2007, 19) navaja 

načela prostega časa, ki naj bi jih mladinski delavec upošteval pri izvajanju prostočasnih aktivnosti:« 

1. načelo svobode, 

2. načelo smiselnosti, 

3. načelo individualnosti, 

4. načelo kolektivnosti, 

5. načelo kreativnosti,  

6. načelo raznovrstnosti, 

7. načelo organiziranosti samega prostega časa, 

8. načelo amaterstva – ljubiteljstva in 

9. načelo ustreznosti starosti in spola«. 

Kuhar (prav tam) meni, da mora mladinski delavec ponujati raznovrstne dejavnosti, ki so primerne za 

različno starost in spol, med katerimi se bo mladostnik sam odločil, če se jih bo udeležil ali ne. 

Dejavnosti naj bodo mladim smiselne in osnovane tako, da omogočajo razvedrilo, počitek ali razvoj 

osebnosti, saj v nasprotnem primeru pride do občutja brezsmiselnosti in tega, da se mladostniki ne 

vključujejo v dejavnosti, ki so namenjene njim. Menim, da k večjemu zanimanju pripomore tudi 

soustvarjanje izbora dejavnosti skupaj z mladimi, da torej ti sami povedo, kaj jih zanima, h katerimi 

dejavnostim se bi vključili. Poleg tega menim, da se mladostnikom lahko omogoči tudi možnost 

izvedbe nekaterih dejavnosti, pri čemer mladinski delavec nudi mentorstvo in podporo, ki jo 

mladostnik-izvajalec potrebuje. Kuhar (prav tam) k temu doda, da omogočanje kreativnosti mladim 

omogoči spoznavanje sebe in svojih zmožnosti. Individualne razlike, po besedah avtorice Kuhar (prav 

tam), mladinski delavec upošteva skozi način in izbiro dejavnosti ter, čeprav se po eni strani omenja 

pomen individualnosti, pride po drugi strani v mladinskem delu do izraza tudi skupina in skupinski 

procesi. Kuhar (prav tam) meni, da načelo kolektivnosti ni nasprotje individualnosti, saj mladostnik 
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skozi skupinske dejavnosti razvija samostojno osebnost. Preko skupinskih dejavnosti se mladostnik 

uči sodelovanja pri reševanju skupnih nalog, razvija občutek soodgovornosti in enakopravnosti. 

Menim, da so dejavnosti, kjer se mladostniki soočajo s skupinskim delom, pomembne tudi zato, ker 

bodo ti zmožnost skupinskega udejstvovanja lahko prenesli tudi na druga področja v svojem življenju, 

čeprav se v današnjih časih poudarja pomen individualnosti. Dejavnosti naj po besedah avtorice 

Kuhar (prav tam) stremijo h krepitvi k medsebojni pomoči in spodbujanju prostovoljstva. Menim, da 

bi mladinski delavec moral spodbujati k prostovoljstvu tudi izven ustanove, kjer deluje, saj bi s tem 

mladostnik veliko pridobil na osebnostnem nivoju, med drugim bi prostovoljstvo postalo tudi del 

njegove vloge kot državljana, ko odraste. Mladinski delavec bi tako moral mlade informirati, kje imajo 

možnost prostovoljnega udejstvovanja v lokalnem okolju, mu pomagati navezati stik in tekom 

prostovoljnega dela nuditi supervizijo, če je ne nudi organizacija. 

Mladinski delavec ima veliko odgovornost, saj dela s populacijo, ki se še oblikuje. Prav zato se mi zdi 

pomembno, da je, poleg nenehnega izpopolnjevanja znanja, naravnan pozitivno, svojega dela ne 

dojema kot nujno zlo, verjame v mladostnike in ravna v skladu z moralnimi vrednotami, saj preko 

svojega dela mladim nudi zgled.  
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Empirični del 

 

Opredelitev problema  
V Novem mestu obstajajo težave na področju zadovoljevanja potreb in želja mladih glede preživljanja 

prostega časa. Leta 2012 so mladi Novomeščani opozorili na pomanjkljivo financiranje mladinskega 

sektorja z napisi, ki so ji razobesili po mestu. »Mladim vstop prepovedan«, »Mladi raus«, »Ne na 

mladih, na Tednu cvička svet stoji«, »Bomo ceno neuspešne občine plačevali mladi« so le nekateri 

napisi, ki so takrat opozarjali na neenakomerno razporeditev financ v občini. Napisom je sledil protest 

mladih skupaj s kulturnimi delavci, kjer so zahtevali ureditev kulturnega in mladinskega področja, 

predvsem ureditev mladinskega centra, javnega prostora za mlade, prostora za društva ter obnovitev 

Sokolskega doma. Na drugi strani tudi starejši v občini več let opozarjajo na pijančevanje na javnem 

mestu in vandalizem, ki mu pogosto sledi. V ta namen je bil letos sprejet tudi odlok o prepovedi 

uživanja alkohola na javnih površinah. Pa je popivanje res vzrok težav, ali gre za posledico 

neurejenega mladinskega področja? 

Ponudba za mlade v mestu sicer obstaja, čeprav je na uradni spletni strani občine Novo mesto pod 

rubriko Mladina zapisanih samo enajst društev in organizacij, ki delujejo na področju mladih, kljub 

temu, da uradna stran na drugih straneh navaja več društev in klubov, ki med drugim nudijo tudi 

ponudbo za mlade. Problem v današnjih časih lahko nastopi v tem, da je za udeležbo v različnih 

društvih, organizacijah velikokrat potrebno plačati. Preživljanje prostega časa mladih tako ni odvisno 

samo od njihovih želja, ampak tudi finančnega položaja družine. Poleg finančnih razmer na 

preživljanje prostega časa vpliva tudi lokalna skupnost. Novo mesto mladim ne nudi prostora, kjer bi 

se v prostem času lahko družili in si nudili vrstniško pomoč, saj mesto ne nudi prostora mladinskemu 

centru. 

Lokalna skupnost bi morala prisluhniti mladim in jih sprejeti kot enakovredne občane, ki sami 

najbolje vedo, kaj jih zanima in kaj si želijo početi v prostem času. Nameniti bi morala sredstva, da bi 

imeli vsi mladi možnosti kvalitetno preživljati prosti čas brez dodanih finančnih vložkov. V 

empiričnem delu se bom tako osredotočila na analizo trenutnega stanja na področju preživljanja 

prostega časa v občini Novo mesto in potenciale, ki izhajajo iz potreb in želja mladih, da bi ugotovila, 

kje so možnosti, ki jih ima lokalna skupnost pri delu z mladimi. 
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Cilji raziskave  
Z raziskavo želim ugotoviti, kako dobro so mladi seznanjeni s projekti in dejavnostmi, ki so v Novem 

mestu organizirani zanje in koliko se v njih vključujejo oz. se jih udeležijo. Poleg tega želim raziskati, 

če se ponujeni projekti in dejavnosti razlikujejo od potreb ter želja mladih. Zanima me, ali si mladi 

prosti čas pogosteje organizirajo sami ali ga namesto tega raje preživijo vključeni v organizirane 

dejavnosti. Hkrati želim ugotoviti, če obstajajo statistično pomembne razlike v preživljanju prostega 

časa glede na spol.  

 

Hipoteze  
H1: Mladi so slabo seznanjeni s ponujenimi projekti mladinskih delavcev, zato se vanje ne vključujejo. 

H2: Ponujeni projekti za mlade v občini Novo mesto se razlikujejo od potreb in želja mladih. 

H3: Mladi v Novem mestu si prosti čas pogosteje organizirajo sami, namesto da bi se udeležili 

kakšnega projekta.  

H4: Potrebe fantov in deklet glede preživljanja prostega časa se med seboj statistično pomembno 

razlikujejo. 

 

Raziskovalna metodologija 

Vzorec in postopek izbire  
Raziskava temelji na vzorcu 152 oseb, starih 15 do 20 let. Anketiranje sem izvedla na treh 

novomeških srednjih šolah, in sicer na Ekonomski šoli Novo mesto, Gimnaziji Novo mesto in Šolskem 

centru Novo mesto, nekaj anket pa sem razdelila med znance, ki živijo v občini Novo mesto. 

Anketirala sem 81 (53 %) mladih iz občine Novo mesto in 71 (47 %) mladih iz drugih občin, ki med 

tednom vsakodnevno migrirajo v novomeško občino. 

 

a) spol 

V raziskavi je sodelovalo 152 anketirancev, med katerimi je bilo 58 moških in 94 žensk. 

Neuravnotežen vzorec glede na spol je posledica anketiranja na šolah, kjer je vpisanih več deklet. Na 

šolskem centru Novo mesto sem anketiranje izvedla na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo 

mesto, na programih kozmetičnega tehnika in zdravstvene nege, na Gimnaziji Novo mesto pa v 

programu splošne gimnazije, prav tako sta gimnazijska oddelka izpolnjevala ankete na Ekonomski šoli 



20 
 

Novo mesto. Vzorec bi bil bolj uravnotežen, če bi se prošnji za izpolnjevanje anket odzvale šole, kjer 

je vpisanih več fantov, npr. Srednja elektro šola Novo mesto in Srednja gradbena šola Novo mesto.  

 

Graf 1 Prikaz vzorca glede na spol (N = 152) 

 

b) starost 

V raziskavi so sodelovali anketiranci, stari od 15 do 20 let. Največji delež predstavljajo mladi, stari 18 

let (40 %), nato pa sledijo sedemnajstletniki (22 %), šestnajstletniki (14 %), devetnajstletniki (11 %), 

petnajstletniki (9 %) in na koncu še mladi, stari 20 let (5 %). Povprečna starost je 17 let in pol. 

 

Graf 2 Prikaz vzorca glede na starost (N = 152) 

 

c) kraj bivanja 

Za svoj kraj bivanja je Novo mesto označilo 53 % oseb, 47 % oseb pa prihaja v Novomeške šole iz 

okoliških občin. Največji delež mladih prihaja iz Trebnjega (9 %), nato pa sledijo še Krško (4 %), 

Črnomelj, Sevnica, Ivančna Gorica, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Semič, Žužemberk (vse s po 3 %), 

Mokronog - Trebelno in Škocjan (oba z 2 %). Preostale občine so zastopane z 1 %.  
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Čeprav raziskujem prosti čas mladih v občini Novo mesto, sem za vzorec vzela vse mlade, ki so 

anketni vprašalnik rešili, ne glede na to, če so dejansko iz Novega mesta ali ne. Menim, da tudi 

mladostniki, ki v Novo mesto prihajajo iz okoliških občin, predstavljajo pomemben delež, saj se v 

Novem mestu nahajajo vsaj pet dni v tednu. Pogosto so tudi odvisni od prevoza, ki ga je velikokrat 

potrebno čakati, zato se v vmesnem času poslužujejo ponudbe, ki jo nudi mesto. 

 

Graf 3 Prikaz vzorca glede na kraj bivanja (N = 152). 

 

Raziskovalni instrument in postopek izbiranja podatkov  
Pri zbiranju podatkov sem uporabila kvantitativno tehniko, in sicer anketni vprašalnik, ki ga sestavlja 

13 vprašanj. Prva tri vprašanja so splošne narave (starost, spol, kraj bivanja), nato pa sledi osem 

vprašanj o prostem času, dve vprašanji o poznavanju in vključenosti anketiranca v Mladinski center 

Novo mesto in zadnje vprašanje, ki anketirancu nudi možnost izraziti svoje mnenje glede mladinskega 

dela v Novem mestu. Vprašanja so polodprtega tipa z izjemo prvih dveh, ki sta zaprtega tipa, in 

zadnjega, ki je odprtega tipa. 

Podatke sem pridobila tako, da sem s pomočjo elektronske pošte poslala prošnje za reševanje anket v 

svetovalne službe v vseh petih novomeških srednjih šol. Pozitivno sta mi odgovorili svetovalni delavki 

iz Gimnazije Novo mesto in Ekonomske šole Novo mesto. Zaradi neodzivnosti preostalih svetovalnih 

služb sem se s prošnjo za reševanje anket osebno obrnila na profesorico športne vzgoje na Šolskem 

centru Novo mesto. Zaradi velikega nesorazmerja v vzorcu glede na spol sem za pomoč prosila še 

dijaka 4. letnika Srednje strojne šole ŠC Novo mesto, ki je med svoje sošolce in prijatelje razdelil 

preostale ankete. 
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Postopek obdelave podatkov  
Ko sem zbrala vse rešene ankete, sem ankete najprej oštevilčila, poimenovala spremenljivke, nato pa 

rezultate vnesla v program SPSS. S pomočjo programa sem statistično obdelala podatke glede na 

postavljene hipoteze. Hipoteze sem preverjala s Pearsonovim koeficientom, s Hi-kvadratom, 

Kolmogorov-Smirnovim testom in testom normalnosti. 

 

Rezultati in interpretacija 
V nadaljevanju predstavljam rezultate anketne raziskave, njihovo analizo in interpretacijo. Rezultate 

bom oprla na zastavljene hipoteze, ki jih bom na koncu vsakega poglavja potrdila ali zavrgla.  

 

H1: Mladi so slabo seznanjeni s ponujenimi projekti mladinskih delavcev, zato se vanje ne 

vključujejo. 

Na to hipotezo se je nanašalo peto vprašanje, ki je imelo 13 postavk oz. 13 

projektov/dejavnosti/društev/organizacij, ki jih navaja spletna stran Občine Novo mesto pod rubriko 

Mladinska društva in organizacije. Pri tem sem izpustila Društvo prijateljev mladine Mojca in 

Mladinski klub Stonoga, ki izvajata dejavnosti za mlajšo populacijo od 15 let. Društvo novomeških 

študentov sem zaradi obširne ponudbe razčlenila na posamezne projekte, ki jih ponujajo mladim.  

Anketirance sem spraševala po poznavanju določenega projekta/dejavnosti/društva/organizacije in 

tem, ali so se sami že kdaj vključili vanj/se ga udeležili. Za slabo poznavanje sem opredelila 

nepoznavanje šestih postavk od trinajstih. 
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Graf 4 Prikaz poznavanja in vključenosti v organizacije/aktivnosti/dejavnosti/društva 

 

Modri stolpec prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje, če določen element poznajo ali ne, 

rdeči stolpec pa vključenost v to aktivnost/dejavnost/društvo/organizacijo. Izkazalo se je, da največ 

mladih, kar 91 %, pozna Festival Cvičkarijo, udeležilo pa se ga je 52 % anketirancev. Z 80 % je na 

drugem mestu najbolj poznanih Kolektivc, ki se ga je udeležilo 49 % tistih, ki ga poznajo. Na tretjem 

mestu so Skavti Novo mesto, ki jih pozna 42 % mladih, v njihove aktivnosti pa se je vključilo 4 % 

mladih. Anketiranci najmanj poznajo Potopisna predavanja in Psihološko posvetovalnico (oboje 

89 %), na tretjem mestu pa so s 84 % Dijasovi dnevi adrenalina. Vsi trije projekti so organizirani s 

strani Društva novomeških študentov. 

 

Da bi hipotezo lahko potrdila ali ovrgla, sem preverjala seznanjenost mladih s ponujenimi projekti 

mladinskih delavcev in pozitivno povezanostjo z vključevanjem vanj. Pri seznanjenosti sem seštela 

število dejavnosti, ki jih anketiranci poznajo. Opisna statistika prikazuje, da anketiranci v povprečju 

poznajo 4, vključujejo pa se v 2 aktivnosti/dejavnosti/društva/organizaciji.  

 

Testiranje normalnosti porazdelitve sem izračunala s Kolmogorov-Smirnovim testom. Porazdelitev je 

normalna, kadar je stopnja značilnosti večja od 0,05. 
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Test normalnosti 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic stopnja prostosti P vrednost significance 

Q5A.Poznajo .121 138 .000 

Q5B.Vključujejo .191 138 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Test je pokazal, da spremenljivki 5A in 5B nimata normalnih porazdelitev, zato sem uporabila 

neparametrski Spearmanov test, da bi ugotovila, ali obstaja povezanost med seznanjenostjo s 

ponujenimi projekti mladinskih delavcev in vključevanjem v njih. 

 

Spearmanov test 

 Q5B.Vključujejo 

Spearman's rho Q5A.Poznajo 

Spearmanova korelacija .565** 

P vrednost signifikance (2-stranska) .000 

N 138 

**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01. 
 

Iz zgornje tabele je razvidno, da obstaja med spremenljivkama močna pozitivna povezanost, ki je 

statistično pomembna (r = 565, p = .000). Na podlagi tega lahko potrdim hipotezo, ki pravi, da se 

mladi zaradi slabe seznanjenosti ponudbe mladinskih delavcev manj vključujejo v aktivnosti, ki so jim 

namenjene. 

Večjo preglednost dejavnosti za mlade bi lokalna skupnost dosegla z ustanovitvijo spletne strani in 

informativne točke za mlade. Medvešek idr. (2003) pravijo, da mladi na informativni točki dobijo 

informacije o dogajanju v lokalni skupnosti, hkrati pa ta skrbi za informiranje mladih o tem, kje lahko 

dobijo še druge informacije. Občina Novo mesto bi lahko poskrbela za bolj ažurirano rubriko Mladina 

na svoji uradni spletni strani ali pa bi za mlade postavila novo spletno stran, kjer bi bile zbrane vse 

možnosti, kako in kje lahko mladi preživijo svoj prosti čas. Menim, da bi bilo dobro, da bi bila stran 

zastavljena dvosmerno v smislu, da ne bi mladi samo brali informacije, ampak jih soustvarjali, 

predlagali projekte in izražali svoje želje. 
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H2: Ponujeni projekti za mlade v občini Novo mesto se razlikujejo od potreb in želja mladih. 

Želje mladih sem raziskovala z devetim vprašanjem, ki je razdeljeno na dva dela: ali je neka aktivnost, 

dejavnost že v Novem mestu ali ne. Slednje, če aktivnosti ni, sem nato razčlenila na 4 podkategorije: 

določene aktivnosti ni in  

1) me sploh ne zanima, zato se ne bi vključil/a,  

2) me deloma zanima, zato bi se mogoče vključil/a,  

3) me zanima, ampak se ne bi vključil/a, četudi bi bilo možno in 

4) me zelo zanima in se bi vključil/a, če bi bilo možno. 

 

Anketirancem sem ponudila nekaj možnosti, predvsem zato, da bi mlade pripravila k razmišljanju o 

različnih načinih preživljanja prostega časa in da bi preko seznama razmišljali o tem, kaj si želijo sami. 

Na koncu sem jim zato pustila tudi prostor, kamor so to lahko zapisali.  

 
a) Karierne delavnice 

 
Karierne delavnice mladim nudijo znanje in veščine, ki so potrebni pri iskanju zaposlitve pri mlajši 

populaciji, pa tudi pomoč pri izbiri nadaljnjega izobraževanja.  

Največ mladih, kar 55,9 %, karierne delavnice deloma zanimajo, zato bi se vanje mogoče vključili. S 

starostjo anketirancev zanimanje za tovrstne delavnice narašča; medtem ko je v prvi starostni 

kategoriji, tj. 15 let, zanimanje 15-odstotno, je med dvajsetletniki zanimanje kar 71-odstotno. Hi-

kvadrat test je pokazal, da med moškimi in ženskami ne obstaja razlika v zanimanju (p = 0.769, 

p > 0.05).  

V Novem mestu lahko mladi pomoč na tem področju dobijo s strani šolskih svetovalnih služb in 

Razvojno izobraževalnega centra, kar pomeni, da se ponujena ponudba ne razlikuje od potreb ter 

želja mladih. Zanimivo je, da le 7 % vseh anketiranih meni, da je tovrstna ponudba že ponujena 

mladim v Novem mestu. Sklepam, da bi bilo potrebno narediti več na področju seznanjanja mladih, 

da bi vedeli, kje lahko dobijo informacije. 

 

b) Cirkuške delavnice 

Na cirkuških delavnicah se udeleženci učijo osnov žonglerskih veščin in partnerskih akrobacij, 

medtem pa spoznavajo sebe in svet skozi igro. Posebnost delavnic je tudi aktivna participacija 

udeleženih. Eden najbolj poznanih in čedalje bolj uveljavljenih društev, ki se ukvarja s cirkusom, je 

Združenje Cirkokrog, ki ima sedež v Ljubljani, delavnice pa izvaja tudi v Mariboru. 
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59 % anketiranih meni, da tovrstnih delavnic v Novem mestu ni, in dodaja, da jih ne zanimajo, zato se 

vanje ne bi vključili. 17 % mladih delavnice deloma zanimajo in bi se mogoče vključili, če bi bilo 

možno, 9 % pa delavnice zanimajo, ampak se v njih ne bi vključili, četudi bi bilo možno. Takšnih, ki 

delavnice zanimajo in bi se v njih vključili, je 13 %.  

Tovrstne ponudbe v Novem mestu ni, kljub temu pa večine mladih (skoraj 60 %) tematika ne zanima.  

c) Pohodništvo, gorništvo 

V Novem mestu delujeta dve društvi, ki se ukvarjata s pohodništvom in gorništvom: Pohodniško 

društvo Novo mesto in Planinsko društvo Novo mesto, s čimer je seznanjena četrtina anketirancev. 

75 % mladih meni, da takšne ponudbe v Novem mestu ni. Če bi bili mladi seznanjeni s tovrstnim 

načinom preživljanja prostega časa, bi se v aktivnosti enega ali drugega društva vključilo 7 % 

anketiranih, 28 % mladih pa je za vpis delno zainteresiranih. Podoben delež (20 %) je takšnih mladih, 

ki jih tovrstni način preživljanja prostega časa ne zanima in se ga ne bi posluževali. 

d) Delavnice o alkoholu, drogah 

Drogart je zasebna neprofitno volonterska organizacija, ki deluje z glavnim namenom zmanjševanja 

škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Mlade informira, svetuje in jim pomaga na 

prireditvah elektronske glasbe. Organizacija ima sedež in info točko v Ljubljani, toda terensko delo ter 

delavnice izvajajo po prireditvah in šolah po celotni Sloveniji. 

9 % anketiranih je zelo zainteresiranih za tovrstne delavnice in bi se jih tudi udeležili, če bi bilo 

možno, 25 % pa delno, zato se bi mogoče pridružili k delavnicam. 18 % mladih tematika zanima, toda 

delavnice se ne bi udeležili, 32 % anketiranih pa se prav tako ne bi udeležili delavnic na to temo, ker 

jih to sploh ne zanima. 15 % anketirancev meni, da je tovrstna ponudba že ponujena mladim v občini 

Novo mesto. 

Večino mladih tovrstno področje zanima, v Novem mestu pa ni organizacije, ki bi to področje 

pokrivala in mladim nudila informacije ter svetovanja.  

e) Likovne delavnice 

Likovnega ustvarjanja ne pokriva nobena organizacija ali društvo v Novem mestu, čeprav med 

mladim obstaja zanimanje za tovrstni način preživljanja prostega časa. Likovne delavnice so zanimive 

53 % anketirancem, vanje pa bi se zagotovo vključilo 13 % mladih, preostali pa mogoče. 

f) Kuharski tečaj 
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V Novem mestu mladi nimajo možnosti, da bi se učili priprave hrane, čeprav je 63 % mladih označilo, 

da jih tematika zanima. V prostem času bi se rado učilo kuhati 17 % anketiranih, 27 % pa je takšnih, ki 

jih zanima, vendar še niso prepričani, če bi se tečaja udeležili. Podobno število mladih (28 %) tovrstni 

način preživljanja prostega časa ne zanima. 

g) Zdrav način življenja 

Čedalje več ljudi se trudi živeti zdravo, jesti uravnoteženo prehrano in se ukvarjati s športom. Med 

anketiranimi je le 13 % takšnih, ki jih to ne zanima, na drugi strani pa je 34 % mladih, ki jih to 

področje zelo zanima in bi se vključili v aktivnosti zdravega življenjskega sloga, 34 % pa jih še ni 

prepričanih o udeležbi, čeprav se za to področje zanimajo. 

V Novem mestu ni društva oz. organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala prav s tem področjem, 

torej da bi mlade informirala in izobraževala o prehrani, sestavi jedilnika in hkrati še nudila 

raznovrstne športne aktivnosti ali vsaj tek. Obstajajo društva, ki pokrivajo športno področje, ne pa 

tudi področje nutricionistike, za katero je med mladimi očitno precej zanimanja. 

h) Gledališka skupina 

Gledališka dejavnost med prostim časom 64 % anketiranih ne zanima, 20 % pa jih zanima, ampak 

gledališča ne bi uvrstili med svoje prostočasne dejavnosti. Preostale delno zanima in bi se za tovrstni 

način preživljanja prostega časa mogoče odločili. Glede na to, da tovrstne ponudbe za mlade v občini 

ni, hkrati pa ni tudi ni zanimanja za to področje, lahko na podlagi pridobljeni podatkov sklepam, da se 

v tem primeru (ne)ponujeni projekti ne razlikujejo od (ne)potreb in (ne)želja mladih. 

i) Izdelovanje nakita 

90 % anketiranih tovrstni način preživljanja prostega časa ne zanima, hkrati pa tudi tovrstne ponudbe 

v Novem mestu ni, tako da lahko na podlagi pridobljenih podatkov sklepam, da se v tem primeru 

(ne)ponujeni projekti ne razlikujejo od (ne)potreb in (ne)želja mladih. 

j) Učenje različnih športov 

V Novem mestu obstaja veliko športnih društev (atletsko, kolesarsko, košarkarsko, rokometno, 

nogometno, kegljaško, lokostrelsko, šahovsko, namiznoteniško itn.), dve športni dvorani, stadion, 

igrišče z umetno travo in športni park z igrišči za odbojko na mivki, badminton, košarko itn.  

Zanimivo je, da le 11 % anketiranih meni, da obstaja športna ponudba za mlade v občini Novo mesto, 

za katero se sicer zelo zanima 43 % fantov in 12 % deklet. O morebitnem vključevanju v športne 
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aktivnosti razmišlja 24 % mladih, medtem ko 28 % anketiranih ne želi športno preživljati prostega 

časa. 

Problem vidim v tem, da so treningi in vadbe največkrat plačljive, in sicer z zneski, ki niso prijazni 

mladim. Menim, da bi bilo potrebno mladim omogočiti organizirane športne vadbe zastonj oz. z 

minimalnim prispevkom.  

k) Lan party 

Preživljanje prostega časa za računalnikom je ena izmed najpogostejših izbir mladih. V zadnjem času 

so se precej uveljavili t. i. Lan partyji, kjer mladi v istem času na istem prostoru igra igrice. 47 % 

anketiranih meni, da v Novem mestu ni organizirani večjih Lan partyjev in jih tovrsten način 

preživljanja prostega časa ne zanima, medtem ko se 21 % anketiranih strinja, da jih ni, ampak jih 

zanimajo in bi se jih udeležili, če bi bilo možno.  

l) Tečaj javnega nastopanja 

83 % anketiranih tovrstni način preživljanja prostega časa ne zanima, hkrati pa tudi tovrstne ponudbe 

v Novem mestu ni, tako da lahko na podlagi pridobljenih podatkov trdim, da se v tem primeru 

(ne)ponujeni projekti ne razlikujejo od (ne)potreb in (ne)želja mladih. 

m) Medijski tečaj 

Pridobivanje znanj iz grafičnega oblikovanja, fotografije, videa itn. zelo zanima 11 %, deloma pa 30 % 

anketiranih. Največji delež predstavljajo anketirani (38 %), ki jih zadeva ne zanima in se je tudi ne bi 

udeležili. V Novem mestu razen srednje poklicne šole ne obstaja organiziran medijski tečaj za mlade, 

kar sovpada s trenutno nezainteresiranostjo mladih nad tem. 

n) Računalniške delavnice 

Pridobivanje znanja iz računalništva v prostem času je zanimivo za 47 % mladih, od tega se bi takšne 

prostočasne aktivnosti lotilo 12 % anketiranih, 26 % pa je še neodločenih. Mladi računalniška znanja v 

Novem mestu pridobivajo s pomočjo vrstnikov, saj ni organiziranega računalniškega opismenjevanja. 

Pomanjkanje tega se tako razlikuje od potreb in želja mladih. 

o) Tečaj kozmetične nege 

46 % mladih se v prostem času ne bi ukvarjalo s kozmetično nego, od tega je 79 % fantov. Med 

dekleti s 30 % prevladuje odgovor »me zelo zanima in bi se vključila, če bi bilo možno«, s 26 % sledi 
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odgovor »me delno zanima, zato bi se mogoče vključila, če bi bilo možno«. V Novem mestu lahko 

mladi kozmetična znanja pridobivajo v okviru šole, medtem ko v prostem času to ni možno. Glede na 

to, da je zanimanje veliko, izbire pa ni, se pomanjkanje ponujenih projektov razlikuje od potreb in 

želja mladih oz. predvsem deklet. 

p) Politično področje 

Participacija na političnem področju ne zanima 53 % anketiranih in se v tovrstne debate ne bi 

vključevali, še 9 % več anketirancev se prav tako ne bi vključevali v to področje, čeprav jih zanima. 

12 % anketiranih politično področje zanima in bi se vključevali, če je možno, medtem ko je 19 % še 

neodločenih pri vključevanju kljub zanimanju. 

Da se mladi odvračajo od tradicionalnih političnih dejavnosti, meni tudi Ule (2008). Čeprav se mladi 

zanimajo za nekatere teme (socialna pravičnost, okoljske teme, problemi marginalnih skupin), 

pogosto preprosto ostanejo zunaj področja politike, ker politika ni zabavna. 

r) Drugo 

Pod drugo so anketiranci zapisali naslednje: kolesarstvo (1 anketiranec), jahanje (1), biljard (1), ragbi 

(3), motokros (5), rolanje (2), moda (3), plezanje (7), prostovoljstvo (13), fitnes (17).  

Poleg športnih aktivnosti, za katere mladi ne vedo da v mestu obstajajo (kolesarstvo, ragbi), si mladi 

želijo še športne dejavnosti in prostovoljnega udejstvovanja. Menim, da obstaja na tem področju 

velik potencial, saj obstaja v mestu kar nekaj organizacij, kjer iščejo pomoč. Zopet se je izkazalo, da 

mladi niso dobro informirani, zato je mlade potrebno bolje seznaniti z možnostjo vključevanja v 

prostovoljne dejavnosti in jim omogočiti, da si tako širijo obzorja. 

Spodnja tabela prikazuje, če sem posamezno točko potrdila, delno potrdila ali zavrgla.  

Dejavnost Potrditev Delna potrditev Zavrnitev 
Karierne delavnice  x  
Cirkuške delavnice   X 
Pohodništvo, gorništvo   X 
Delavnice o alkoholu x   
Tečaj risanja   X 
Kuharski tečaj X   
Zdrav način življenja X   
Gledališka skupina   X 
Novinarstvo mladih   X 
Izdelovanje nakita   x 
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Učenje različnih športov x   
Lan party   X 
Tečaj javnega nastopanja   X 
Medijski tečaj   x 
Računalniške delavnice X   
Tečaj kozmetične nege X   
Politične debate   x 

 

Večina naštetih možnosti je s strani mladih nezanimiva, zato bi hipotezo praviloma morala zavreči. 

Glede na to, da je kar 34, 87 % anketiranih mladih pod drugo navedlo aktivnost, za katero menijo, da 

je v Novem mestu ni, si jo pa želijo, hipotezo delno potrjujem. Če bi ponudba sovpadala z željami in 

potrebami mladih, se dobra tretjina mladih ne bi odločila izpolniti polja s svojo/svojimi željo/željami. 

 

H3: Mladi v Novem mestu si prosti čas pogosteje organizirajo sami, namesto da bi se udeležili 

kakšnega projekta.  

Zanimalo me je, če res drži, da so mladi nezainteresirani za vključevanje v organizirane projekte in 

participacijo v lokalnih zadevah nasploh, kar navaja Murn (2011) kot eno izmed težav, s katerimi se 

soočajo občine. 

Da bi ugotovila, če si mladi prosti čas organizirajo sami ali ne, sem primerjala dve skupini. V prvo 

skupino sem uvrstila vse tiste, ki so odgovorili, da si prosti čas organizirajo sami, in tiste, ki so 

odgovorili, da si ga sami pogosteje, kot da bi se vključili v kakšno organizirano dejavnost. V drugo 

skupino pa sem uvrstila vse tiste, ki si prosti čas redkeje organizirajo sami, in tiste, ki prosti čas 

popolnoma preživijo vključeni v že organizirane dejavnosti. 

 

 

Organizirajo: Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

Veljavnih 

Sami ali 

pogosteje sami 
114 75.0 83.8 83.8 

Redkeje sami in 

popolnoma 

vključeni 

22 14.5 16.2 100.0 

Skupaj 136 89.5 100.0 
 

Neveljavnih Manjkajoči 16 10.5 
  

Skupaj 152 100.0 
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Iz tabele je razvidno, da je 83, 8 % anketirancev odgovorilo, da si prosti čas raje organizirajo sami ali 

pogosteje sami.  

 

 Kategorije Št. Opazovani delež Test delež P vrednost 

signifikance (2-

stranska) 

Q6.SKUPAJ 

Skupina 1 1 114 .84 .50 .000 

Skupina 2 2 22 .16 
  

Skupaj 
 

136 1.00 
  

 

Z binomskim testom sem preverila, če je razporeditev anketirancev, ki si prosti čas pogosteje 

organizirajo sami, statistično značilno različna od 0,5. Iz zgornje tabele je razvidno, da je statistično 

značilno večji delež od 50 % odgovoril na to vprašanje, da si prosti čas pogosteje organizirajo sami ali 

vedno sami. Pri stopnji značilnosti (p = 0,000, p < 0,05) lahko potrdim hipotezo – mladi si prosti čas 

pogosteje organizirajo sami. 

Vzrok za to lahko deloma poiščem pri odgovorih na prejšnja vprašanja, ko se je izkazalo, da obstoječa 

ponudba mladim očitno ne pokriva želja in potreb mladih in da mladi niso dobro seznanjeni s 

ponudbo mladinskih delavcev v mestu. Prav do slednjega zaključka sta prišli tudi Žavbi in Vipavc Brvar 

(2004) v svoji raziskavi, ki sta jo izvedli med mladimi iz Ljubljane in okolice: mladostniki se najbolj 

pogosto udeležujejo tistih aktivnosti, o katerih so dobro informirani, poznajo njihovo vsebino, časovni 

potek in kaj se od njih pri dejavnosti pričakuje. 

 

H4: Potrebe fantov in deklet glede preživljanja prostega časa se med seboj statistično pomembno 

razlikujejo. 

Preverila sem, če med spoloma obstaja statistično pomembna razlika glede želja in potreb pri načinu 

preživljanja prostega časa. Za preverjanje hipoteze sem uporabila test Hi-kvadrat in navzkrižne 

tabele.  

 

 

 4. Prosti čas najraje preživim Skupaj 

sam/a v krogu 

poznanih ljudi, 

prijateljev 

v dejavnostih, 

kjer lahko 

spoznavam nove 

ljudi, 

skupaj samo z 

eno osebo, 

drugo 

2. Spol: 
Moški 

število 13 33 6 4 2 58 

% brez drugega spola 22.4% 56.9% 10.3% 6.9% 3.4% 100.0% 

Ženski število 5 70 4 8 6 93 
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% brez drugega spola 5.4% 75.3% 4.3% 8.6% 6.5% 100.0% 

Skupaj 
število 18 103 10 12 8 151 

% within 2. Spol: 11.9% 68.2% 6.6% 7.9% 5.3% 100.0% 

 

Rezultati kažejo, da tako fantje kot dekleta prosti čas najraje preživijo v krogu poznanih ljudi, 

prijateljev, kar 68,2 % anketiranih (dekleta 75,3 %, fantje 56,9 %). Razlike se kažejo pri preživljanju 

prostega časa v samoti: pri fantih je ta delež 22,4 %, pri dekletih pa s 5,4 % na predzadnjem mestu na 

lestvici (pri fantih na drugem mestu). Prav tako se kažejo razlike med spoloma pri preživljanju 

prostega časa v dejavnostih, kjer lahko spoznavajo nove ljudi. Medtem ko so fantje ta odgovor 

postavili na tretje mesto s 10,3 %, so se dekleta za ta odgovor odločala najmanj (4,3 %). Pogosteje so 

dekleta izbrala možnost preživljanja prostega časa skupaj s še eno osebo (8,6 % in drugo mesto na 

lestvici), medtem ko je ta način pri fantih na predzadnjem mestu s 6,9 %. Kot drugo so najpogosteje 

navajali preživljanje prostega časa z družino, s partnerjem in skupaj z družino in partnerjem. 

Hi-kvadrat test 

 Vrednost stopnja prostosti Asymp. P vrednost signifikance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.175a 4 .010 

Likelihood Ratio 12.944 4 .012 

Linear-by-Linear Association 2.138 1 .144 

N of Veljavnih Cases 151 
  

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.07. 
 

Iz tabele je razvidno, da je vrednost Pearson Hi kvadrat testa (p = .010) statistično pomembna na 

ravni α = 0,05. Na podlagi tega lahko potrdim, da se potrebe fantov in deklet glede preživljanja 

prostega časa med seboj statistično razlikujejo. 
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Sklep 
Raziskava Prosti čas mladih v občini Novo mesto zajema 152 mladih, starih od 15 do 20 let. Glede na 

rezultate ugotavljam, da se anketirani mladostniki vseh starosti najpogosteje ukvarjajo s športom, 

glasbo in tujimi jeziki. V šoli se v interesne dejavnosti ne vključuje polovica anketiranih, preostali, ki 

se, pa se ukvarjajo s športom, glasbo, tujimi jeziki, fotografijo in literarnim področjem. Izven šole se 

znova najpogosteje ukvarjajo s športom, kar sovpada z mnenjem Kirbiša (2011), ki pravi, da je 

športna aktivnost med mladimi v porastu. Poleg športa se največ mladih ukvarja z glasbo, verskim 

področjem, gasilstvom, tujimi jeziki, gledališčem in fotografijo. Mladi se v šoli in izven nje najmanj 

ukvarjajo s političnim področjem. Če bi imeli možnost, bi se najraje vključili v dejavnost, kjer bi 

pridobili nova znanja o zdravem načinu življenja, na drugem mestu pa sledi učenje različnih športov. 

Poleg tega si želijo dejavnosti, kjer bi se učili priprave hrane in dobili znanja s poklicnega področja.  

 

Kuhar (2007) ugotavlja, da na način preživljanja prostega časa statistično najbolj vplivata starost in 

spol anketiranih. Do takšnih zaključkov sem prišla tudi sama. Glede na spol anketiranih obstajajo 

statistično značilne razlike (merjene s Hi-kvadrat testom) pri načinu preživljanja prostega časa. 

Dekleta in fantje ga sicer res najraje preživijo v krogu prijateljev, toda takoj za to možnostjo so fantje 

izbrali preživljanje prostega časa v samoti, dekleta pa skupaj še z eno osebo. Medtem ko se fantje 

radi vključujejo v dejavnosti, kjer lahko spoznavajo nove ljudi, dekleta tej možnosti niso naklonjena, 

saj se je za to možnost odločilo najmanj deklet. Če prostega časa ne preživijo s prijatelji, ga najraje 

preživijo skupaj s še eno osebo. Analiza odgovorov tudi kaže, da z naraščajočo starostjo upada 

vključevanje mladih v organizirane prostočasne dejavnosti. Poleg tega z naraščajočo starostjo mladih 

upada preživljanje prostega časa s širokim krogom ljudi. Širok krog ljudi nadomeščajo partnerji. 

 

Mladostniki menijo, da v Novem mestu manjka prostor za druženje, gledanje televizije, branje revij in 

dostop do interneta. Prostor bi uporabili tudi za čakanje na prevoz, dejavnosti, aktivnosti in za 

medsebojno učno pomoč, saj menijo, da so inštrukcije predrage. Glede primanjkljajev na področju 

prostora izpostavljajo še mestni park, poletni kino na prostem, bazen v središču mesta, mladi 

glasbeniki pa si želijo prostor za vaje. Mladostniki pogrešajo informacije o možnostih izobraževanja in 

možnostih prakse pri bodočih delodajalcih, da bi se lahko bolje seznanili s poklicem. Na področju 

zabave pogrešajo dober klub in več koncertov, želijo pa si tudi poceni potovati. 

 

Mladi so slabo seznanjeni s ponudbo mladinskih delavcev v občini, saj navajajo tudi potrebe in želje, 

ki bi se jih v okviru dane ponudbe dalo zadovoljiti. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela je tak 
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primer, saj nudijo učno pomoč, zato plačevanje inštrukcij, ki so mladim lahko predrage, ne bi bilo 

potrebno. Smiselno bi bilo tudi, da se posodobi obstoječa rubrika za mladino na uradni spletni strani 

občine ali pa se naredi samostojen portal samo za mlade, kjer bi mladi lahko pridobivali vse 

informacije, ki so povezane z njimi. Raziskava kaže, da so slabo seznanjeni tudi z obstojem 

mladinskega centra, saj zanj ve 11 % anketiranih, v aktivnosti centra pa se vključujeta zgolj 2 %.  

 

Menim, da bi bilo potrebno k načrtovanju projektov in izvedbi teh privabiti mlade, ki so pripravljeni 

narediti korak naprej na področju preživljanja prostega časa. Čeprav se mladim pogosto očita 

pasivnost in nezainteresiranost, raziskava izvedene ankete kaže, da je več kot tretjina (34,9 % ) 

mladih podala svoj predlog za spremembo, izrazila svojo željo ter potrebo. Torej mladi vedo, kaj si 

želijo. Ena izmed želja, ki jo navajajo mladi v raziskavi, je tudi mladinski prostor, česar jim občina ne 

nudi. Glede na to, da prostora ni, mladi pa bi ga želeli imeti, menim, da bi k realizaciji projekta 

pristopili mladi. Občina bi lahko podala seznam prostorov, ki jim ima na razpolago, izmed katerih bi 

mladi lahko poiskali najustreznejšega, ga sami primerno obnovili s sredstvi donatorjev in/ali občine 

(ali z zbiralnimi akcijami ipd.) in ga napravili sebi prijetnega za preživljanje prostega časa. V prostoru 

bi lahko sami sestavili program, ki bi jim bil zanimiv, ga tudi izpeljali sami ali s pomočjo zunanjih 

izvajalcev in tako poskrbeli za kvalitetno preživljanje prostega časa. Nudili bi si lahko medsebojno 

pomoč, inštrukcije, podporo, svetovanje. Faze v projektu (načrtovanje – izvedba – zaključek) opisuje 

Pipan (2007), ki opozori na prisotnost vseh udeleženih na vseh stopnjah projekta, ker meni, da že 

priložnost, da mladi lahko prisostvujejo in izrazijo mnenje, da so deležni spodbud iz okolice, pozitivno 

krepi mladostnikovi samopodobo in samozavest, kar vodi v še večjo motivacijo za dosego cilja. Torej 

je potrebno mladim dati priložnost. 

 

Da predlogi ne ostanejo zgolj zapisani na listu papirja, bi mladi potrebovali nekoga, ki bi te ideje vzel 

resno, jim stal ob strani na poti od izvedbe do realizacije, spodbujal ustvarjalno razmišljanje in nudil 

vso pomoč, ki jo potrebujejo. Menim, da je odličen profil mladinskega delavca, ki dela z mladimi, 

socialni pedagog. Bajželj in Kranjčan (2007) menita, da se delo slednjega na prvi pogled ne razlikuje 

od dela drugih profilov, toda razlika obstaja in se kaže v doseganju ustreznega odnosa, pristnosti, 

vživljanju, sočutju in sprejemanju. Socialni pedagog po njunem mnenju živi socialnopedagoško delo, 

tudi po zaključku delovnega časa in obveznosti. K temu dodajam še široko znanje, ki ga nudi program 

socialne pedagogike in fleksibilnost, ki je potrebna pri delu z ljudmi. Pipan (2008) poudari tudi 

vsestranskost socialnih pedagogov, ki se zaposlujejo v različnih službah, kjer so največkrat udeleženi v 

projektnem delu. Znotraj slednjega, ki se pogosto odvija v okviru mladinskega centra, pa ima socialni 

pedagog velikokrat možnost, da program zastavi sam ali v sodelovanju z mladimi, torej lahko sledi 

trenutno prisotnim potrebam. 



35 
 

Zavedam se, da podatkov, pridobljenih v raziskavi, ni možno posploševati na celotno populacijo 

mladih v Novem mestu, kljub temu pa menim, da pridobljeni podatki vsaj deloma prikazujejo stanje 

na področju preživljanja prostega časa mladih v občini. Menim, da ima to področje izjemen potencial 

za nadgradnjo, prvi korak v to smer pa vidim že v tem, da se mladim omogoči mladinski center, kjer 

bodo na svojem prostoru imeli možnost razvijati svoje kompetence, se družiti in si nuditi medsebojno 

pomoč.  
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Priloge 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen/-a. 

Sem Kristina Krnc, študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

sklopu diplomskega dela z naslovom Ugotavljanje potreb in želja mladih v občini Novo mesto izvajam 

raziskavo na področju preživljanja prostega časa mladih. 

Pred teboj je anketni vprašalnik, ki ima 13 vprašanj. Prosim te, da si vzameš čas in odgovoriš na vsako 

zastavljeno vprašanje, in sicer tako, da označiš ustrezen odgovor. Vprašalnik je popolnoma 

anonimen. Rezultate bom uporabila izključno v študijske namene. 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 

1. Starost: __________ 
 

2. Spol:  1 – M     2 – Ž 
 

3. Kje živiš? 
a)  v občini Novo mesto 
b) v drugi občini: ____________________________ (vpiši, v kateri) 

 

4. Prosti čas najraje preživim (izberi samo en odgovor): 
a) sam/-a, 
b) v krogu poznanih ljudi, prijateljev 
c) v dejavnostih, kjer lahko spoznavam nove ljudi 
d) skupaj samo z eno osebo 
e) drugo:_________________________________________  

  

5. Naštete so nekatere dejavnosti/projekti za mlade v občini Novo mesto. Za vsako/vsakega 
izmed naštetih v tabeli označi, če jo/ga poznaš in če si se je/ga kdaj udeležil/-a. 

 Ali projekt, dejavnost poznaš? Si se je/ga kdaj udeležil/-a, 
vključil/-a vanj? 

 
Kolektivc 

DA    NE  DA    NE 

 
Festival Cvičkarija 

DA    NE  DA    NE 

 
Dijasovi dnevi adrenalina 

DA    NE  DA    NE 

 DA    NE  DA    NE 
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ParkLiga in ParkTek 
 
Mladi Kapitelj – oratoriji 

DA    NE  DA    NE 

 
Psihološka svetovalnica 

DA    NE  DA    NE 

 
Potopisna predavanja DNŠ 

DA    NE  DA    NE 

Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo 
mesto 

DA    NE  DA    NE 

Glasbene delavnice v Lokal 
Patriotu 

DA    NE  DA    NE 

Posvetovalnice za starše in 
otroke (delavnice učenje 
učenja, socialnih veščin) 

DA    NE  DA    NE 

 
Rod gorjanskih tabornikov 

DA    NE  DA    NE 

 
Skavti Novo mesto 

DA    NE  DA    NE 

Društvo podeželske mladine 
Novo mesto 

DA    NE  DA    NE 

 

6. Prosti čas si organiziram (za vsako trditev označi, koliko velja zate): 
 1: SPLOH NE 

DRŽI ZAME 
2: NAČELOMA 
NE DRŽI ZAME 

3: NAČELOMA 
DRŽI ZAME 

4: POPOLNOMA 
DRŽI ZAME 

sam/-a     
pogosteje sam/-a kot se 
vključim v kakšen projekt 

    

redkeje sam/-a, ker se 
vključujem v že 
organizirane dejavnosti 

    

popolnoma vključen/-a v 
organizirane dejavnosti 

    

 

 

7. Na katerem področju se aktivno vključuješ v organizirane interesne dejavnosti v šoli? 
(Obkroži črke pred ustreznimi odgovori, možnih je več odgovorov.) 

a) Vključujem se na športnem področju (ples, športna društva), 
b) vključujem se na glasbenem področju (pevski zbor), 
c) vključujem se na likovnem področju (risanje, slikanje), 
d) vključujem se na oblikovalskem področju (izdelovanje nakita, šivanje …), 
e) vključujem se na literarnem področju (pisanje za šolski časopis), 
f) vključujem se na področju fotografije, 
g) vključujem se na področju gledališča (gledališki krožek), 
h) vključujem se na področju učenja tujih jezikov, 
i) vključujem se na političnem področju, 
j) vključujem se na/v _________________________________ področju, 
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k) ne vključujem se v nobeno organizirano šolsko interesno dejavnost. 
 

 

8. Na katerem področju se aktivno vključuješ v organizirane interesne dejavnosti izven šole? 
(Obkroži črke pred ustreznimi odgovori, možnih je več odgovorov.) 

l) Vključujem se na športnem področju (ples, športna društva, klubi), 
m) vključujem se na glasbenem področju (pevski zbor, glasbena šola), 
n) vključujem se na likovnem področju (risanje, slikanje), 
o) vključujem se na oblikovalskem področju, 
p) vključujem se na literarnem področju (pisanje knjig, pesmi), 
q) vključujem se na področju fotografije, 
r) vključujem se na področju gledališča (ustvarjanje predstav, gledanje), 
s) vključujem se na področju učenja tujih jezikov, 
t) vključujem se na političnem področju, 
u) vključujem se na verskem področju, 
v) vključujem se v aktivnosti mladinskega centra Novo mesto, 
w) vključujem se na/v _________________________________ področju, 
x) ne vključujem se v nobeno organizirano interesno dejavnost izven šole. 

 

 

9. V katere dejavnosti bi se želel/-a vključiti, pa jih v Novem mestu ni oz. misliš, da jih ni? 
(Opredeli, koliko te navedena dejavnost zanima, za vsako dejavnost je možen en sam 
odgovor.) 
 

 

 MENIM, 
DA 
DEJAVNOS
T ŽE JE 
PONUJENA 
MLADIM V 
NM 

  MENIM, DA DEJAVNOSTI ŠE NI V NOVEM MESTU IN… 

1 me sploh 
ne zanima, 
zato se ne bi 
vključil/a 

2 deloma me 
zanima, zato 
bi se mogoče 
vključil/a 

3 me zanima, 
ampak se ne 
bi vključil/a, 
četudi bi bilo 
možno 

4 me zelo 
zanima in bi 
se vključil/a, 
če bi bilo 
možno 

Karierne delavnice      
Cirkuške delavnice      
Pohodništvo, 
gorništvo 

     

Delavnice o 
alkoholu, drogah 

     

Tečaj risanja      
Kuharski tečaj      
Zdrav način življenja      
Gledališka skupina      
Novinarstvo mladih      
Izdelovanje nakita,      
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šivanje 
Učenje različnih 
športov (golf, ragbi 
ipd.) 

     

Lan party      
Medijski tečaj (npr. 
izdelovanje filma) 

     

Računalniške 
delavnice 

     

Tečaj kozmetične 
nege 

     

Tečaj javnega 
nastopanja 

     

Politične debate      
Drugo:     X 
Drugo:     X 
Drugo:     X 
 

10. Kaj po tvojem mnenju primanjkuje mladim v Novem mestu? (Možnih je več odgovorov.) 
a) Svetovanje in pomoč pri reševanju težav v šoli (učna pomoč,izdelava seminarjev). 
b) Svetovanje pri reševanju težav v odnosih med prijatelji, v družini, s partnerji. 
c) Informacije o možnostih izobraževanja (karierne delavnice, iskanje zaposlitve, študij in 

delo v tujini). 
d) Prostor za druženje s prijatelji, gledanje televizije, branje revij, dostop do interneta. 
e) Primanjkuje 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ . 

f) Zdi se mi, da ne primanjkuje ničesar. 
 

11. Ali poznaš dejavnosti Mladinskega centra Novo mesto? 
a) da  
b) ne (Preskoči naslednje vprašanje in nadaljuj z vprašanjem št. 13.) 

 

12. Ali se vključuješ v dejavnosti Mladinskega centra Novo mesto? 
a) da 
b) ne 
 

13. Imaš še kakšno idejo, predlog, pobudo o mladinskih dejavnostih, ki ni zajeta v vprašalnik? 
(Če jo imaš, jo prosim zapiši na črte.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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