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POVZETEK 

Dejavniki sodobne družbe, kot so hiter tempo življenja, vse večji vplivi medijev in 

tehnologije na življenja posameznikov ter nepredvidljiva prihodnost, vplivajo tudi na 

preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Prosti čas je čas, ki posamezniku omogoča 

raznovrstne drugačne dejavnosti; je čas, s katerim naj bi vsak svobodno razpolagal. Način 

izrabe prostega časa je še posebej pomemben v času odraščanja, saj se v tem obdobju 

prisvajajo novi življenjski stili in osebna zadržanja. Načini in možnosti preživljanja prostega 

časa so v veliki meri odvisni od ponudbe okolja, v katerem posameznik odrašča. Ponudba se 

od kraja do kraja razlikuje. Moje ključno vprašanje je, kakšne možnosti za preživljanje 

prostega časa imajo otroci in mladostniki v občini Tolmin in ali bi bilo ponudbo smiselno 

dopolniti. S skupino kolegic, ki delujemo pod imenom Društvo Mala hiša, smo dobile idejo, 

da bi otrokom in mladostnikom v omenjeni občini ponudile alternativo preživljanja prostega 

časa v obliki dnevnega centra. Gre za preventivni program, ki bi preko kakovostne izrabe 

prostega časa stremel k ustvarjanju čim boljših pogojev za otrokov oziroma mladostnikov 

razvoj. Magistrsko delo se v empiričnem razdelku na podlagi mnenj otrok in mladostnikov ter 

strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki ukvarja z možnostmi, načini in 

oblikami sistemske ureditve centra za otroke in mladostnike v občini Tolmin.  

Ključne besede: otroštvo, mladostništvo, prosti čas, socializacija, preventiva, center za otroke 

in mladostnike. 
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ABSTRACT 

Factors of modern society, such as fast paced lifestyle, increasing influence of social media 

and technology on the life of individuals and unpredictable future have an impact on leisure 

time activities of children and the youth.  Leisure time is the time that makes it possible for an 

individual to try diverse and various activities, it is the time at one's disposal. The way of how 

one spends leisure time is even more important in transition to adulthood, because in this 

transition they try new life styles and explore their personal restraints. Ways and possibilities 

for leisure time activities depend to a great extent on what their home town offers. The offer 

differs from town to town. My key question is what kind of possibilities for spending leisure 

time have children and adolescents in Municipality of Tolmin and if it would be reasonably to 

fill the offer up. With a group of colleagues, I am a member in the society called Mala Hiša. 

We offered children in aforementioned municipality an alternative for leisure time activities 

in the form of a centre for quality leisure time activities. It is a preventive program that aims 

to create the best conditions for the development of children and youth through the use of 

quality time. The empirical part of Master’s thesis deals with ways and forms of the systemic 

arrangement of centre for children and adolescents in the Municipality of Tolmin through 

opinions of children, adolescents and experts on the field of working with children and the 

youth.  

 

Key words: childhood, adolescence, leisure time, socialization, prevention, centre for children 

and adolescents  
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I. UVOD 

Tekom zgodovine se je definicija otroštva in mladostništva spreminjala in razvijala glede na 

karakteristike posameznih zgodovinskih obdobij, kultur in vrednot posameznega časa. 

Razvojna psihologija danes obdobje otroštva in mladostništva časovno umešča od spočetja 

otroka pa tja do največ štiriindvajsetega leta starosti (Papalia, Olds in Feldman, 2003).  

Obdobji se podrobneje delita na več faz, saj se v posameznih obdobjih dogajajo velike 

spremembe v otrokovem oziroma mladostnikovem mišljenju, telesnem, osebnostnem in 

čustvenem razvoju ter v odnosih z drugimi (Zupančič, 2004a). Psihosocialni vidik se pri 

razumevanju razvoja izogiba jasno definiranim kategorijam in namesto tega predlaga 

razumevanje razvoja preko t. i. subjektivnih življenjskih potekov.  

Konvencija o otrokovih pravicah otroka definira kot »osebnost z vsemi pravicami človeka, ki 

potrebuje posebno skrb in zaščito. Velja za neoblikovano, neodraslo bitje, ki ga je treba v prvi 

vrsti zaščititi« (Vojanovič, Otavnik in Pleško, 2009).   

Obdobje mladostništva, ki sledi otroški dobi, je eno najrazburljivejših obdobij človekovega 

življenja, ki se začenja s puberteto. »Mladostništvo je obdobje dozorevanja otroka v odraslo 

osebo. Mladostnik se v tem času ukvarja predvsem s tem, kdo on oz. ona sploh je.« (Gillis, 

1999, str. 241)  

Tekom odraščanja se poleg telesnega, spoznavnega in psihosocialnega razvoja dogaja tudi 

proces socializacije. Socializacija je temeljni, vsestranski in postopni proces uvajanja 

posameznika v družbo (Berger in Luckmann, 1980, v Čačinovič Vogrinčič, 1998). Je proces, 

ki zajema številne akterje. Družina je otrokovo prvo socialno okolje. S svojimi značilnostmi 

vpliva in zaznamuje otrokovo osebnost v vseh fazah njegovega razvoja. Poleg družine so 

ključni nosilci socializacije še prijatelji, šolski sistem (učitelji) ter nenazadnje družba v širšem 

in ožjem pomenu (Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

V smeri zagotavljanja optimalnega razvoja in odraščanja je ključno preventivno delovanje. 

Preventiva pomeni »priti prej«, oziroma na neko področje poseči, preden do manj zaželenih 

ali sprejemljivih posledic sploh pride. Preventiva je zagotovilo za bolj kakovostno življenje in 

zmanjšuje možnost pojava stiske. Preko preventivnega delovanja lahko posameznika 

opolnomočimo, da se nauči obvladati različne težave, ki ga v življenju lahko doletijo 

(Dekleva, 1990). 
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Prosti čas kot nasprotje času, v katerem opravljamo obveznosti, postaja vedno bolj dragocena 

dobrina. Je svoboda, s katero naj bi posameznik razpolagal po svojih željah in volji.  Prosti 

čas danes razumemo v treh osnovnih kategorijah: počitka, razvedrila in razvijanja osebnosti. 

Način njegove izrabe vpliva tudi na druga področja človekovega življenja in predstavlja boj 

za višjo življenjsko kakovost (Kristančič, 2007). Možnost izbire dejavnosti prostega časa je 

odvisna od več dejavnikov: trenutnega razpoloženja, potreb in interesov ter od možnosti in 

ponudbe okolja, v katerem posameznik živi in deluje, ter finančnih in drugih možnosti 

(Mužica, 2012).  

V občini Tolmin je bil z letom 2017 vzpostavljen lokalni program za mlade s sloganom Mi 

smo – mi bomo, ki natančno začrtuje delovanje na področju mladih za obdobje od leta 2017 

do leta 2022. Program se v posameznih delih navezuje tudi na urejanje področja prostega 

časa.  

Ključno vprašanje na tej poti je, kakšne možnosti za preživljanje prostega časa otrok ponuja 

občina Tolmin in ali  bi bilo ponudbo smiselno dopolniti. Društvo za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok Mala hiša
1
 je s svojim delom v obliki izvajanja delavnic za otroke in 

mladostnike pričelo leta 2015. Zaradi pozitivnih odzivov je potrebo po razvijanju ponudbe za 

otroke in mladostnike tudi raziskala in z analizo podprla svoja domnevanja. V sodelovanju z 

občino Tolmin je društvo Mala hiša od februarja do konca junija 2017 izvedlo pilotni projekt 

centra za otroke. Končna analiza je pokazala, da je v pilotnem obdobju vsak dan v center 

prišlo od 5 do največ 43 otrok. V omenjenem obdobju je društvo prejelo 67 podpisanih 

soglasij staršev o strinjanju glede vključitve v dejavnosti centra za otroke Mala hiša. Na 

podlagi odziva si je Društvo Mala hiša kot dolgoročni cilj delovanja postavilo sistemsko 

ureditev in vzpostavitev centra za otroke in mladostnike v občini Tolmin. Raziskava 

magistrskega dela bo pripomogla h konceptualni zasnovi dejavnosti in pokazala, v kakšni 

smeri razvijati dosedanjo ponudbo prostočasnih dejavnosti v tem okolju. Ponudi tudi nekatere 

konkretne predloge, na kakšen način bi center Mala hiša lahko sistemsko uredili in tudi trajno 

vzpostavili. Raziskava vključuje tako mnenja strokovnjakov, ki v občini Tolmin delujejo na 

področju dela z otroki in mladostniki, kot tudi mnenja otrok in mladostnikov, ki so bili 

vključeni v skupinski intervju.  

 

                                                           
1
 Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša je polno ime društva. V nadaljevanju 

uporabljam skrajšano obliko Društvo Mala hiša. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 POJMOVANJE OTROŠTVA IN MLADOSTNIŠTVA 

1.1 ZGODOVINSKI PREGLED RAZUMEVANJA OTROŠTVA IN MLADOSTNIŠTVA 

Razmislek o definiciji pojma otroštvo in o tem, kdo je otrok, se zdita enostavna in razumljiva, 

vendar postaneta manj samoumevna, ko ju poskušamo natančno opredeliti. Različni avtorji 

pojem otroštva razumejo različno, tako po vsebinski plati kot tudi že samo po časovni 

opredelitvi obdobja.  

Avtor Pavlovič (1993) se sprašuje, ali o začetku otroštva lahko govorimo že ob spočetju ali 

kasneje, ob rojstvu otroka. Podobne dileme obstajajo tudi glede opredelitve konca obdobja 

otroštva. M. Batistič Zorec (2003) navaja, da razvojna psihologija najpogosteje ločuje 

otroštvo in mladostništvo z začetkom spolne zrelosti oziroma pubertete.  

Shaffer in K. Kipp (2007) ugotavljata, da zametke zanimanja za otroke, njihovo vzgojo in 

razvoj opazimo že v delih iz antičnega obdobja. O tem, kako vzgajati, sta pisala že Aristotel 

in Platon. Z vzgojo otrok so se nadalje ukvarjali tudi Špartanci, ki so še dandanes poznani po 

strogi, skrajno kruti vzgoji. Otroke so vzgajali v javnih vojašnicah od sedmega leta starosti 

naprej, kjer so jih pretepali, stradali ipd. Sledili so Rimljani, ki so svoje naslednike prav tako 

želeli vzgajati v dobre državljane, pri čemer sta bili v ospredju ljubezen in disciplina. 

Srednjeveška umetnost (predvsem slikarska umetniška dela) nakazuje, da do 16. stoletja ne 

moremo govoriti o otroštvu v pomenu, kot ga razumemo danes, saj so tedaj otroka pojmovali 

kot nekoga šibkejšega, kot nekoga, ki manj zna in zmore. Takoj, ko se je otrok telesno 

opomogel, je bil vključen v svet odraslih. Iz nebogljenega bitja se je otrok nemudoma 

spremenil v mladega moža. Vzgojo otrok je prevzel in zagotavljal sistem vajeništva, ki je 

temeljil na sobivanju otrok in odraslih ter prenosu znanja od izkušenejših do še ne veščih. 

Stvari, ki jih je otrok moral znati, se je naučil z aktivno udeležbo in pomočjo odraslim pri 

njihovemu delu (Aries, 1991). Avtorica Puhar (1982) se pridružuje razmisleku in osvetli 

aspekt dojemanja otrok pri slovanskih narodih. Izpostavlja, da je bil pomen otroka pri 

slovanskih narodih skozi dolga stoletja po večini dojet zgolj kot delovna sila. Otrok je 

predstavljal sopomenko služabniku, tlačanu, pažu, hlapcu in celo sužnju. Avtorici M. Ule in 

M. Kuhar (2003) navajata, da so razumevanje pojma otrok videli predvsem skozi prizmo 

ekonomskih razlogov. Potrebovali so jih: 

 kot delovno silo doma, pri gospodinjstvu; 
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 za pomoč pri varstvu sorojencev; 

 za delo na kmetiji; 

 kot starostno zavarovanje za starše; 

 kot dediče posesti in imena (Ule, Kuhar, 2003).  

Pojmovanje družine v starem režimu je temeljilo predvsem na ohranitvi premoženja, skupnem 

opravljanju poklica in vsakdanji pomoči pri delu. V družini iz starega režima ni bilo veliko 

prostora za otroke in otroštvo ter tudi ne za pretirano izkazovanje čustev (Aries, 1991).  

Obdobju »nepriznavanja« otroštva je sledilo obdobje »prebujanja« ter vse večjega zavedanja 

pomena priznavanja otroške dobe kot samostojnega in pomembnega obdobja v človekovem 

življenju.  

Prva pomembna sprememba v smislu »prebujanja« se je zgodila konec 17. stoletja, ko je 

sistem vajeništva kot načina vzgoje nadomestila šola, kjer so osrednjo vlogo vzgoje prevzeli 

moralisti in vzgojitelji (Aries, 1991). E. Singer (1992) navaja, da je 17. stoletje veljalo za 

stoletje pedagogov razsvetljenstva, kot sta Jan Amos Komenski in John Locke, ki sta 

opozarjala na pomen spontane igre, radovednosti ter potrebe po aktivnostih pri otrocih.  

Družine so se vse bolj začele organizirati okoli otroka in mu s tem začele dajati večji pomen. 

Vzgoja in šolanje otrok v 18. stoletju sta podredila do tedaj svobodno otroštvo strožjemu 

disciplinskemu režimu, saj sta otroke izolirala v internatih, podrejeni so bili šibi in zaporu. Na 

ta način je prišlo do ločitve otrok od družbe odraslih (Aries, 1991). Avtor Pavlovič se 

pridružuje razmisleku, ko navaja, da je 18. stoletje pravzaprav »stoletje discipline«, saj so bili 

otroci v tem obdobju deležni ostre discipline in telesnih kazni. Krutost do otrok in trpinčenje 

sta bila pogosta. Prevladovalo je mnenje, da sta izkazovanje nežnosti in dajanje pohval slaba 

priprava na življenje (Pavlovič, 1993). 

Pomembna sprememba, ki je sledila novemu toku dojemanja otroštva, je bil upad števila 

otrok v družini. Starši so se odločali za manj otrok v težnji, da bi lahko zanje bolje skrbeli 

(Aries, 1991).  

V družinskem okolju se je v tem času pojavil še en pomemben element vzgoje, to je skrb za 

higieno in zdravje (Batistič Zorec, 2003). Avtorica R. Salecl (1991) govori o tem, da so v 18. 

stoletju v družine začeli vse bolj posegati zdravniki, katerih prvi namen je bil, da zaščitijo 

družino pred umazanijo in boleznijo, posledično pa je vse večji pomen dobival pregled in s 

tem nadzor nad družinsko vzgojo. Med največje mislece tedanjega časa sodi Jean Jack 
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Rousseau, ki je poudarjal, da je človek po naravi dober in da je potrebno pustiti, da otroštvo 

dozori v otrocih. Nasprotoval je kaznovanju otrok.  

Razvoj definicije otrok je nato šel v smeri vse večjega priznavanja avtonomnosti otrok in 

upoštevanje otrok kot enakopravnih članov človeške družbe.   

Goldson (1997) navaja, da so za prvo polovico 19. stoletja značilne številne spremembe, kot 

so rast prebivalstva, industrializacija, urbanizacija, porast revščine, migracije in razvoj 

politične zavesti pri delovnem razredu. Potreba po poceni delovni sili je povzročila 

zaposlovanje otrok.  

Temu je sledil porast humanitarnosti, ki je predvsem preko izobraževanja omejevala otroško 

delo. V zadnji četrtini 19. stoletja je šolanje postalo obvezno. Na ta način otroci niso bili več 

delavci, ampak pasivni in podrejeni učenci (Goldson, 1997). Tovrstne spremembe so 

doprinesle k bolj zdravemu razvoju otrok in so bile v splošnem v korist naroda. Nastala je 

zavest, da je država odgovorna za zagotavljanje izobraževanja in zdravstvenega varstva otrok 

(Salecl, 1991).  

V 20. stoletju je prevladal koncept, da je otroštvo edinstveno in posebno obdobje (Zigler in 

Stevenson, 1993). Otroci, ki so do tedaj bili dojeti zgolj kot ekonomska dobrina staršev, so 

sedaj postali »naša skupna prihodnost« (Hart, 1990, v Batistič Zorec, 2003, str. 48).  

Vzgoja je bila v tem obdobju pod vplivom behavioristične psihološke teorije. Predstavnik 

smeri Watson je menil, da je vse vedenje zunanje stimulirano. Neko vedenje se pri otroku 

razvije preko pogojnih in brezpogojnih refleksov, zaradi česar je bistveno učenje navad.  

V tridesetih in štiridesetih letih se je pod vplivom ego psihologije interes prenesel na družino. 

Po drugi svetovni vojni govorimo o obdobju permisivne vzgoje, za katero je značilno 

ravnanje na podlagi potreb otrok ter poudarjanje pomena starševskega ravnanja zlasti pri 

hranjenju in toaletnem treningu. En izmed bistvenih poudarkov smeri je kritika vsakršnemu 

agresivnemu vedenju, saj naj bi to škodovalo otroku. Na ta način se je permisivna vzgoja vse 

bolj širila in uveljavljala (Batistič Zorec, 2003). Avtorja Zigler in Stevenson (1993) na tej 

točki poudarita, da so v tem obdobju na pojmovanje vzgoje in dobe otroštva pomembno 

vplivali tudi razmisleki nekaterih avtorjev, kot npr. maturacijsko usmerjeni psihologi (primer: 

Gesell), ki so poudarjali pomen zrelosti otroka za določen vidik socializacije, ali progresivni 

pedagogi (primer: Dewey) in humanistični psihologi (Maslow, Rodgers), ki so prinesli znanja 
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o tem, da ima otrok prirojeno zmožnost za konstruktivno in ustvarjalno učenje ter razvoj, če 

ni oviran pri raziskovanju (Zigler in Stevenson, 1993).  

Šestdeseta in sedemdeseta leta so temeljila na poudarjanju pomena starševske ljubezni ter 

aktivno vpletenih staršev pri vzgoji, pri čemer ni šlo le za dopuščenje, temveč tudi za 

odločnost pri zahtevah (Batistič Zorec, 2003).  

Leta 1989 je bil sprejet akt Konvencija o otrokovih pravicah, ki je od nekaterih držav terjal, 

da presežejo tradicionalno pojmovanje otroštva. Konvencija o otrokovih pravicah otroka 

definira kot »osebnost z vsemi pravicami človeka, ki potrebuje posebno skrb in zaščito« 

(Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009, str. 6). Otroka definira kot človeško bitje, mlajše od 

osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že 

prej. Ni pravni subjekt, zanj veljajo posebna zakonska določila in posebna sodna obravnava. 

Prav tako ni politični subjekt, saj nima volilne pravice. Velja za neoblikovano, neodraslo 

bitje, ki ga je treba v prvi vrsti zaščititi (Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009). Pavlovič (1993) 

kot ključni dosežek navaja udeležbo otrok (npr. pravico, da otrok izrazi svoje mnenje in je to 

mnenje tudi upoštevano), pri čemer je bistven premik otrokove vloge, ki je s pasivnega nivoja 

prešla na aktivni nivo.  

Danes so otroci za starše zelo pomembni, dojemajo jih kot individuume. Družina je postala 

veliko bolj demokratična enota in kljub temu, da se je nadzor nad otroki zmanjšal, avtoriteta 

staršev še vedno obstaja. Do teh sprememb je prišlo zaradi večjih družbenih skrbi in ljubezni 

do otrok, zaradi manjših družin ter razvoja mladinske kulture, ki kaže, da so si otroci pridobili 

večjo svobodo in neodvisnost (Moore, 1993).  

Prost (1983) ob razmisleku pojmovanja otroka v sedanjosti govori, da je otrok postal objekt 

intenzivne čustvene investicije in avtentična vrednost. Bistveno je, da se otroka sprejema v 

vsej njegovi individualnosti ter se upošteva njegova ustvarjalnost in družbenost.  

Avtor Lasch (2012) na vzgojo in pojmovanje otroštva v sedanjosti gleda bolj kritično. Vpliv 

masovnih medijev, industrije in drugih posrednih izvrševalcev socializiranega starševstva so 

karakteristike sodobnosti, ki  pomembno vplivajo na spremembo kakovosti odnosa med otroki 

in starši. Otroci naj bi ravno zaradi naštetih sprememb vse težje oblikovali trdne psihološke 

identifikacije s starši. Slednji so izpostavljeni poplavi vzgojnih nasvetov in modelu popolnega 

starševstva na eni strani, na drugi strani pa so priča korenitemu poseganju institucij v sistem 

družine. Skupek omenjenega uničuje samozavest staršev v smislu sposobnosti opravljanja 
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njihove ključne naloge, vzgoje otrok. To pa naj bi posledično vodilo v ustvarjanje 

narcisistične kulture.  

Tudi avtor Bauman (2002) opozarja, da je moderna doba uvedla velike kulturne spremembe, 

ki še vedno neposredno vplivajo na človekovo življenje. Omenjeno obdobje v središče 

postavlja ekonomski red in neprestano težnjo po napredku, ki na rob potiskata vsa ostala polja 

življenja.  

Avtorica M. Ule (2000b) v tej luči navaja nekatere značilnosti, ki ključno vplivajo na 

pojmovanje otroštva in mladostništva danes. Prva izmed sprememb je rastoč pritisk na mlade, 

da si že v zgodnjih letih pridobijo čim več in čim višjo izobrazbo, čim višjo kulturno raven ter 

nanju vezana »priznanja«, »spričevala«, »nazive«, ki predstavljajo zagotovilo za bolj 

kvalitetno in bolj situirano življenje v prihodnosti. Vzporedno s pritiski družbe tudi vzgojno 

izobraževalne institucije pomikajo svoje mejnike začetka posredovanja v vse bolj zgodnja 

otroška leta.  

Sodobnost tako zaznamuje vse večji pritisk, da starši začnejo svoje otroke izobraževati že v 

predšolskem obdobju. Tovrstno delovanje pa s seboj ne prinaša zgolj koristi, vendar ima 

lahko svoje negativne učinke v smislu preobremenjenosti otrok in stresa zaradi občutkov 

neuspešnosti.  

»Razširjanje mladosti v leta otroštva postavlja pod vprašaj otroštvo kot samostojno biografsko 

obdobje zavarovane in družinsko nadzorovane rasti posameznika.« (Ule, 2000b, str. 21) Vse 

to pelje v smeri čim hitrejšega zaključka obdobja otroštva in posledično čim hitrejšega 

prehoda v obdobje mladosti. Avtor Bajzek opozori, da v današnjem času »otrokom preti 

nevarnost naglega in prehitrega odraščanja, ne da bi imeli čas, da bi vse stopnje otroške dobe 

v miru preživeli in prehodili« (Bajzek, 2003b, str. 250). Vendar naj bi bili pri tem vseeno 

ustrezno »opremljeni« ter naj bi posedovali »mnogo rezerv za soočanje z novimi in 

nenehnimi spremembami okolja, v katerem živijo« (Bajzek, 2008a, str. 39).  

Naslednja sprememba po avtorici M. Ule (2000b) je individualizacija življenjskih potekov, ki 

posameznike sooča z večjimi tveganji. »Razkroj velikih ideologij, bodisi političnih ali 

religioznih, ki so imele nekoč moč združevanja in so ustvarjale notranjo povezanost, so danes 

vzrok socialne fragmentiranosti in diferenciacije.« (Bajzek, 2008a, str. 21) Sodobnost ne 

prenese več stereotipnih, vnaprej definiranih osebnih in socialnih identitet ali vnaprej 

določenih stalnosti v obliki priklenjenosti posameznika na kraj, stan, spol, izvor in podobno. 
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V tem smislu obdobij otroštva in mladostništva ne moremo več pojmovati kot predhodnic 

odrasle dobe, temveč sta vse bolj odvisni od samodefinicije posameznika ali posameznice, ne 

pa od nekih splošno sprejetih in utrjenih družbenih konvencij in definicij (Ule, 2000b). 

Posameznik je danes postavljen pred izziv k izoblikovanju svojega lastnega individualnega, 

osebnega stila življenja, dela, učenja itd., pri čemer je vse manj vezan na klasične družbene 

norme o življenjskih prehodih in njihovo časovno zaporedje (Giddens, 1995).  

Kot zadnjo spremembo, ki ključno vpliva na pojmovanje otroštva in mladostništva, M. Ule 

(2000b) navaja spremembo nadzornih sistemov. Otroštvo je danes močno nadzorovano 

obdobje. Brezskrbno otroštvo je zamenjal nadzor in jasno strukturiranje otrokovega časa 

(Daly, 1996). Vedno bolj se krepi socialni nadzor skozi potrošnjo, institucije prostega časa in 

kulturne industrije, medtem ko družina ter vzgojno izobraževalne institucije izgubljajo na 

pomenu. »Novi kontrolorji otroštva in mladostništva delujejo skozi zgodaj razvite vzorce 

ponotranjanja napotkov, vzorov vedenja in potreb, ki jih ponujajo mediji in trg.« (Ule, 2000b, 

str. 22) »Mladi ljudje in njihovi starši so prisiljeni v zgodnejše in bolj informirane izbire (o 

načinih in vrstah šolanja, prostočasnih dejavnostih, zgodnjem načrtovanju življenjskih poti 

ipd.), kar predpostavlja premik odgovornosti za lastna življenja tako rekoč v obdobje 

otroštva.« (Rener, 2000, str. 94 in 95)  

Po avtorici M. Batistič Zorec (2003) kljub odraščanju v družbi tveganja ter družbi, ki je 

osrediščena v smeri povečevanja proizvodnje in ekonomskega kapitala, otrok vseeno velja za 

edinstvenega in kompleksnega posameznika, ki poseduje potenciale in je kompetenten pri 

soustvarjanju kulture, znanja ter lastne identitete.  

Povzamemo lahko, da se je tekom zgodovine definicija otroštva spreminjala in razvijala glede 

na karakteristike posameznih zgodovinskih obdobij, kultur in vrednot nekega časa.  

R. Salecl (1991) pri tem poudarja zavedanje, da v zgodovino vedno gledamo z znanjem in 

razumevanjem, ki ga imamo danes. Bistveno dejstvo, ki ga moramo upoštevati pri razlagi 

zgodovine otroštva in pri sodobnem raziskovanju, razlaganju razvoja ter vzgoje otrok, je, da 

odrasli, ki znanstveno preučujejo otroke in otroštvo, v svoje razlage vnašajo svoja stališča, 

vrednote in pričakovanja v zvezi s problemi, ki jih raziskujejo. 

Avtorja E. D. Bahovec in Kodelja (1996) v povezavi z razmislekom o definiranju obdobja 

otroštva osvetlita še perspektivo jezika. Menita namreč, da se »ob poskusu definiranja pojma 

otroštva ne moremo izogniti vprašanju, kako je tisto, čemur rečemo otrok, otrok kot celovita 
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podoba in trdna identiteta ''konstruirano'' v jeziku in skozi jezik, ter nadalje, kako se v pojem 

otroka vpisuje želje odraslega. Otrok je, z drugimi besedami, vse tisto, kar odrasli polagamo 

vanj« (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 31).  

 

1.2 POMEN POJMA OTROŠTVA IN MLADOSTNIŠTVA 

Razvojna psihologija obdobje otroštva in mladostništva časovno umesti od spočetja otroka pa 

tja do največ štiriindvajsetega leta starosti. Pri tem je potrebno vedenje, da posameznih 

obdobij ne moremo togo deliti zgolj na podlagi posameznikove starosti, saj na razvoj vplivajo 

tudi kakovostne in količinske spremembe (Papalia, Olds in Feldman, 2003). Obdobje se na 

podlagi biološke rasti in razvoja podrobneje členi na več faz, saj se v različnih obdobjih 

dogajajo velike spremembe v otrokovem oziroma mladostnikovem mišljenju, telesnem, 

osebnostnem in čustvenem razvoju ter v odnosih z drugimi (Zupančič, 2004a).  

V obdobju otroštva se otrok zelo hitro telesno in duševno razvija. Z dejavnostjo v 

vsakodnevnih situacijah pridobiva izkušnje, s katerimi postaja vse bolj samostojen. Zaključek 

obdobja poznega otroštva naznanja pojav pubertetnih sprememb, ki pri deklicah nastopijo 

približno dve leti pred dečki (Zupančič, 2004a). 

Razvojno obdobje otroštva avtorica M. Zupančič (2004a) deli na:  

 prenatalno obdobje (od spočetja do rojstva); 

 razvojno obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let); 

 zgodnje otroštvo (od treh do šestih let); 

 srednje otroštvo in pozno otroštvo (od šestega leta do desetega oziroma dvanajstega 

leta). 

Obdobju otroštva sledi obdobje mladostništva, ki velja za eno najrazburljivejših razvojnih 

obdobij. To je obdobje, ko mlad človek ni več otrok, ni pa še priznan za odraslega 

»Mladostništvo je obdobje in proces duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega, ki poteka 

kot sodelovanje med otrokom in njegovim predmetnim in družbenim okoljem.« (Gillis, 1999, 

str. 241) 

E. B. Hurlock (1973, v Poljšak-Škraban, 2004) mladostniško obdobje razdeli na: 
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 pred-adolescenco (10–12 let, ki se nanaša na spolno dozorevanje posameznika, 

oblikovanje identitete, težnjo po samostojnosti, upiranje avtoritetam ter spreminjanje 

vrednostnega sistema;  

 zgodnjo adolescenco (12–14 let), ki poleg značilnosti predhodne faze zajema zlasti 

postopen razvoj avtonomne morale in težnjo k popolnosti;  

 srednjo adolescenco (14–17 let), ki jooznačujeta razvoj formalno-logičnega mišljenja 

in pospešen socialno-emocionalni razvoj;  

 pozno adolescenco (17 – 20 let), ki jo avtorica imenuje tudi doba pomirjanja s samim 

seboj in svetom.  

Podobno delitev obdobja navaja tudi sodobnejši avtor Braconnier (2001), ki faze 

mladostništva razdeli na: 

 zgodnjo adolescenca (traja od 10. do 14. leta); 

 srednjo adolescenca (traja od 15. do 19. leta); 

 pozno adolescenca (traja od 20. do 24. leta).   

Socialno psihološko orientiran vidik se pri pojmovanju ne sklicuje na definiranje v smislu 

starostnih kategorij in karakteristik, ki ta obdobja zaznamujejo. Omenjen vidik izhaja iz 

karakteristik sodobnega časa, ki naj bi ključno vplival tudi na razumevanje posameznih 

življenjskih obdobij. Pogled se oddaljuje od jasno definiranih kategorij in predlaga 

razumevanje razvoja preko t. i. subjektivnih življenjskih potekov (Ule, 2000b). Življenjski 

potek se navezuje na zaporedje prehodov iz enega življenjskega obdobja v drugega, pri čemer 

gre tudi za prehode med različnimi statusi, npr. iz obdobja predšolskega otroka v obdobje 

šolanja, prehod iz nižjih stopenj šolanja na višje, iz šolskega sistema v zaposlitev, iz 

zaposlitve v upokojitev, prehod iz samskega življenja v partnersko skupnost ipd. Življenjski 

potek je na eni strani domena posameznika, vendar je na drugi strani v veliki meri odvisen 

tudi od družbenih, kulturnih, gospodarskih, političnih in drugih  karakteristik časa, v katerem 

posameznik živi (Andolšek, 2009). 
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2 RAZVOJ TER ODRAŠČANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

2.1 POJMOVANJE RAZVOJA  

Pojem razvoj se nanaša na ciljno usmerjeno prehajanje posameznika od manj k več, od 

preprostejšega k bolj kompleksnemu, iz latentnega stanja do polne izpolnitve potencialov 

(American Heritage Dictionary, 1993).  

Otrokov razvoj po avtorici L. Katz (1997) razumemo kot proces spreminjanja od nezrelega k 

zrelemu stanju oziroma delovanju. Ko raziskujemo otrokov razvoj, predpostavljamo neko 

končno stanje, tj. doseganje razvojnih ciljev, ki so za določeno obdobje predpostavljena. V 

zadnjih desetletjih pa razvojni psihologi opozarjajo, da ne obstaja ena sama in jasna končna 

točka razvoja, ki je ena in skupna vsem posameznikom. Sodobne kritične refleksije razvoja 

procesa ne razumejo zgolj kot linearno črto napredka, temveč opozarjajo, da je razvoj 

povezan tudi z regresi (Berger, 1994).  

Proučevanje otrokovega razvoja se nanaša na temeljna področja, ki so med seboj povezana.  

Sprememba in napredek na enem področju vpliva tudi na vsa ostala področja. To so:  

 telesni razvoj: zajema rast telesa in možganov, razvoj čutnih sposobnosti, motoričnih 

spretnosti in zdravja; 

 spoznavni razvoj: zajema spremembe in stalnice v mentalnih sposobnostih (učenje, 

spomin, govor, mišljenje, moralno presojanje, ustvarjalnost); 

 psihosocialni razvoj: zajema spremembe in stalnice v osebnosti, čustvenem življenju 

in družbenih odnosih (Papalia, Olds, Feldman, 2003). 

Človekov razvoj traja skozi celotno življenje. Vsako življenjsko obdobje s seboj prinaša 

specifične značilnosti kot tudi izzive, t. i. razvojne naloge. Razreševanje teh nalog vpliva na 

nadaljnji razvoj in je odvisno od vseh predhodnih obdobij (Tomori, 1989).  

Koncept razvojnih obdobij je družben konstrukt. Gre za sprejet konsenz glede posameznih 

razvojnih obdobij človekovega razvoja, ki si sledijo od spočetja pa vse do konca 

posameznikovega življenja. Vsako razvojno obdobje zaznamujejo posamezne razvojne 

naloge, odzivi približno enakih posameznikov pa naj bi bili približno enaki (Papalia, Olds, 

Feldman, 2003).  

Havighurst (1972) v razvojne naloge, ki se navezujejo na obdobje srednjega otroštva (od 

približno 6–12 let), navaja: 
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 učenje telesnih spretnosti; 

 učenje socialnih spretnosti; 

 oblikovanje zdravega odnosa do svojega lastnega razvoja; 

 učenje zdrave spolne vloge; 

 razvoj konceptov, potrebnih za vsakdanje življenje; 

 razvoj zavedanja, moralnosti in vrednot; 

 osamosvajanje; 

 razvoj odnosa do socialnih skupin in institucij. 

V razvojne naloge, ki se navezujejo na obdobje mladostništva (od približno 12–18 let), pa 

avtor Havighurst (1972) umešča: 

 ustvarjanje novih in zrelejših odnosov z vrstniki obeh spolov; 

 oblikovanje spolne vloge in spolne identitete; 

 sprejemanje in učinkovito uporabljanje (obvladovanje) svojega telesa; 

 oblikovanje čustvene neodvisnosti od staršev in drugih odraslih; 

 oblikovanje lastnega sistema vrednot in etičnih načel; 

 pripravljanje na partnerstvo, zakon in družinsko življenje; 

 oblikovanje odnosa do dela in pripravljanje na poklicno udejstvovanje; 

 oblikovanje želje in sposobnosti opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti. 

V razvojni psihologiji ni enotnega mnenja o tem, kako se človek razvija in kaj vpliva na 

njegov razvoj. Vse več avtorjev ugotavlja, da so razvojno psihološke teorije podvržene 

kulturnemu in zgodovinskemu kontekstu (Singer, 1992). Poleg navedenega avtorica P. H. 

Miller (2003) dodaja, da na definiranje razvoja vpliva tudi teoretikovo stališče glede narave 

človeka. Prav to v sebi implicitno izraža avtorjeva filozofska in politična prepričanja, ki 

določajo o tem, kaj je raziskovalni problem, katere so ustrezne metode ter na kakšen način 

dobljen rezultat interpretirati.  
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2.2 DEJAVNIKI RAZVOJA  

Razumevanje razvoja posameznika se navezuje na upoštevanje genetskih in okoljskih 

dejavnikov v skladu s posameznikovo samoaktivnostjo. Čeprav se ljudje rodimo z genetskimi 

dispozicijami, svojih prirojenih potencialov ne bi mogli razviti brez delovanja okolja in lastne 

aktivnosti (Zupančič, 2004b). Poštrak (2007) k temu dodaja, da so dejavniki razvoja razpeti 

preko vseh teh treh sklopov, vendar jih moramo v njihovem kontekstu razumeti kot 

kompatibilne.  

Dedne zasnove so »prirojene genske lastnosti, ki smo jih podedovali od staršev« (Papalia, 

Olds, Feldman, 2003, str 9). Te značilnosti se v celoti ne pokažejo takoj ob rojstvu, temveč 

šele takrat, ko je posameznik dovolj zrel, da jih začne izražati. Pri tem ključno vlogo odigra 

tudi okolje, ki s svojimi značilnostmi vpliva, ali se bo določena genska predispozicija tudi 

razvila (Kompare, 2006). 

Okolje vključuje vse izkušnje, ki jih posameznik pridobiva, upoštevajoč vse, od spočetja 

dalje. »Okolje je skupek negenetskih in izkustvenih vplivov na razvoj.« (Papalia, Olds, 

Feldman, 2003, str. 9) Okolje ima lahko na posameznika različne vplive. Pozitivni vplivi 

vzpodbujajo človekov razvoj tako, da posameznik lahko razvije svoje dedne zasnove, lahko 

pa se zgodi tudi, da vplivi okolja niso tako spodbudni, kar posledično pomeni, da se dedne 

zasnove ne morejo razviti popolnoma (Kompare, 2006). 

Samodejavnost je tretji pomembni dejavnik posameznikovega razvoja. Človekova lastna 

aktivnost se razvija s prepletanjem okoljskih in dednih vplivov. Pomen samodejavnosti se 

veča z biološkim razvojem posameznika, ko si posameznik postopno oblikuje lastno osebnost 

in življenje (Papalia, Olds, Feldman, 2003).  

V pričujočem magistrskem delu se osredotočamo na razvojni obdobji srednjega otroštva in 

mladostništva, oziroma na čas, ko je posameznik vključen v osnovnošolsko izobraževanje, saj 

bi bil center Mala hiša, ki si ga Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa želi trajno 

vzpostaviti v občini Tolmin, namenjen prav omenjeni ciljni populaciji.  
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2.3. RAZVOJ V OBDOBJU SREDNJEGA OTROŠTVA 

 

Telesni razvoj v obdobju srednjega otroštva 

Rast višine in teže se v obdobju srednjega otroštva nekoliko upočasni, vseeno pa napreduje 

pridobivanje mišične moči in gibalnih spretnosti. Otroci postajajo močnejši, hitrejši, 

pridobivajo tudi na koordinaciji. Otrok v tem obdobju hitro napreduje v t.i. drobno-gibalnih 

spretnostih, kot so grafo-motorika in spretnosti, ki se navezujejo na šolsko delo (Zupančič, 

2004a). V obdobju srednjega otroštva sta izrednega pomena zdrava prehrana in skrb za telo 

(Papalia, Olds, Feldman, 2003).  

Spoznavni razvoj v obdobju srednjega otroštva 

Piagetova kognitivna razvojna teorija je integrirana teorija posameznih stopenj v spoznavnem 

razvoju posameznika. »Razvoj mišljenja poteka kot postopno uravnoteževanje od relativne 

nestabilnosti in nepovezanosti otroških idej k sistematičnosti pri razsojanju odraslih.« (Piaget, 

1982, str. 7) 

Srednje otroštvo zaznamuje stopnja konkretnih operacij. To je stopnja, ko otrok lahko z 

uporabo miselnih operacij rešuje konkretne probleme. Otroci na tej stopnji povezujejo vzroke 

s posledicami. V miselnem procesu upoštevajo različne vidike neke situacije in jih razrešijo 

po principu logike. Kognitivni razvoj pa je v tem obdobju omejen z resničnimi situacijami, ki 

se dogajajo tukaj in zdaj (Papalia, Olds in Feldman, 2003).  

Ko lahko otroci na stvari pogledajo z več perspektiv in se v te tudi vživljajo, Piaget govori o 

razvoju morale, ki je tesno povezana s spoznavnim razvojem (Piaget, 1982).  

Ključna dejavnika v spoznavnem razvoju sta jezik in pismenost. V srednjem otroštvu se 

sposobnosti na jezikovnem področju še naprej razvijajo. Otroci v tem obdobju razumejo ustna 

in pisna sporočila. Vse bolj kompetentni so tudi pri sporazumevanju z okolico. Kmalu po 

dopolnjenem 6. letu starosti se otroci naučijo branja in pisanja, kar jim odpira prostor v nove 

dimenzije spoznavnega razvoja (Papalia, Olds, Feldman, 2003). 

Psihosocialni razvoj v obdobju srednjega otroštva 

Psihosocialni razvoj vključuje razvoj na čustvenem in socialnem področju.  
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Predpogoj razvoja mišljenja o samem sebi predstavlja kognitivni razvoj. V srednjem otroštvu 

otrok vse intenzivneje razmišlja tudi o sebi. Njegove sodbe so že bolj uravnovešene, 

obširnejše in zavestno izražene (Harter, 1996, v Papalia, Olds, Feldman, 2003).  

Otroci so v tem obdobju že zmožni nadzorovati svoja neugodna čustva (Zupančič, 2004a).  

Prepoznavajo med čustvi, ki jih posameznik doživlja, in tistimi, ki jih izraža. Vse bolj se 

zavedajo lastnega in tujega doživljanja čustev. Vse bolj kompetentni postajajo tudi v 

prepoznavanju različnih čustev, kar jim omogoča vedno bolj učinkovit nadzor nad lastnim 

izražanjem čustev ter ustrezno odzivanje na prepoznana čustva pri drugih (Smrtnik Vitulić, 

2004). Otroci se v tem obdobju vse bolj začnejo zanimati tudi za družbeno smiselne 

dejavnosti (Zupančič, 2004a). 

Socialni razvoj oziroma socializacijo Berger in Luckmann opredeljujeta »kot temeljni, 

vsestranski in postopni proces uvajanja posameznika v objektivni svet družbe ali del družbe« 

(Berger in Luckmann, 1980, v Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 23). Socializacija je proces, ki 

se hkrati odvija na dveh ravneh. Po eni strani gre za »individualno osebnostno oblikovanje 

posameznika, po drugi strani pa je vključevanje v družbeni svet, razvijanje družbeno 

sprejemljivih, zahtevanih in pričakovanih vzorcev vedenja« (Andolšek, 2009, str. 48).   

Socializacija je proces, ki zajema številne akterje. Ključni nosilci socializacije so družina, 

prijatelji in šolski sistem (učitelji in sošolci). Imenujemo jih pomembni odrasli. V zgodnjem 

otroštvu je proces socializacije najbolj intenziven, največji vpliv pa predstavlja prav družina, 

v kateri se zgodi prva faza socializacije, t. i. primarna socializacija (Vec, 2006).   

Avtorica G. Čačinovič Vogrinčič (1998) na temo primarne socializacije ugotavlja, da je 

družina otrokovo prvo socialno okolje, ki s svojimi značilnostmi vpliva na otrokovo osebnost 

v vseh fazah njegovega razvoja. Je prostor, v katerega se otrok rodi in živi. »Družina otroka 

usmerja, od nje se uči kako razmišljati, komunicirati, se ravnati v določenih situacijah, 

čustvovati oz. kako zaznavati ljudi in svet okoli sebe. Starši so otrokovi pomembni drugi, ki 

določajo svet, otrokova naloga pri tem pa je, da to internalizira.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, 

str. 23) Odnosi in interakcije, ki jih posameznik vzpostavlja v primarnem okolju, predstavljajo 

osnovo oziroma izhodišče, iz katerega izhaja pri vseh nadaljnjih situacijah navezovanja 

stikov, odnosov, interakcij (Vec, 2006). Ena ključnih nalog v socializacijskem procesu je 

»modifikacija za družbo, kjer se otrok nauči razvijanja osebnosti ter postopoma osvaja 

tehnike in znanja, ki so potrebni za vraščanje v družbo« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 24). 

Pogoji, ki jih posameznik ima v tem obdobju in okolju, so odločilnega pomena za vse 
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nadaljnje življenje, saj se prav tekom primarne socializacije razvijejo temelji človekove 

osebnosti in njegove družbenosti (Berger in Luckmann, 1980, v Andolešek, 2009).  

Poleg družine ima v procesu socializacije pomembno vlogo tudi širši socialni prostor in 

družbeni kontekst, ki vpliva na to, katere vrednote in kakšna pričakovanja se bodo prenašala 

na otroka skozi različne vzgojne načine (Bajzek, 2003b). V tem smislu obdobje srednjega 

otroštva močno zaznamuje vstop v vzgojno-izobraževalni sistem. Gre za čas intenzivnega 

šolanja otroka, ki poglobljeno in sistematično posreduje kulturo družbe (Čačinovič Vogrinčič, 

1998). To se po avtorici M. Zupančič (2004a) zgodi tudi z učenjem osnov jezika in kulturnih 

značilnosti okolja, v katerem živi. Šola kot socializacijski dejavnik pogosto pomeni drugačen 

način socializacije, saj je v tem kontekstu najpomembnejši kognitivni razvoj (Kompre, 2006).  

Socialni razvoj v srednjem otroštvu zaznamuje povečan vpliv vrstniških skupin. Skupine 

nastajajo naravno, ko se združujejo otroci, ki živijo blizu skupaj ali hodijo skupaj v šolo; tako 

so pogosto sestavljene iz otrok enakega družbenoekonomskega statusa in etničnega porekla 

(Hartup, 1992). Nastajajo prva trajnejša prijateljstva (pari, trojice), običajno z vrstniki istega 

spola (Zupančič, 2004a). V srednjem otroštvu vse pomembnejša postaja priljubljenost. 

Mnenja vrstnikov vse močneje vpliva na posameznikovo samospoštovanje (Papalia, Olds, 

Feldman, 2003).  

Proti koncu poznega otroštva se otrokov biosocialni razvoj nekoliko upočasni. Zaključek 

obdobja poznega otroštva naznanja pojav pubertetnih sprememb, ki pri deklicah nastopijo 

približno dve leti pred dečki (Zupančič, 2004a). 
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2.4 RAZVOJ V OBDOBJU MLADOSTNIŠTVA 

Obdobje mladostništva je eno najrazburljivejših razvojnih obdobij. Posameznik se ukvarja 

predvsem s tem, kdo on oz. ona sploh je, ter razmišlja, kako naj vloge in sposobnosti, ki jih je 

osvojil v otroštvu, združi z zahtevami okolja in časa, v katerem živi (Gillis, 1999, str. 241).  

Avtorji Gostečnik, M. Pahole in Ružič (2000) zapišejo, da mladostnikom prehodno obdobje 

prinaša več svobode, česar se hkrati veselijo in bojijo. Poslavljajo se od znanega, varnega, 

udobnega in se podajajo v neznano prihodnost. N. Končnik Goršič (2004) k temu dodaja, da 

konfliktne situacije, ki zaznamujejo mladostništvo, nastajajo tudi iz razloga, da otrok prvič 

resneje začne spoznavati svet, v katerem se nahaja, ter išče svoje mesto v njem.  

Avtorica M. Nastran-Ule (2002) pri tem poudarja, da je danes vse težje določiti starostno 

mejo, kdaj otrok vstopi v obdobje mladostništva, saj se ta pomika v zgodnejša leta otroškega 

življenja.  

Telesni razvoj v obdobju mladostništva 

Obdobje mladostništva zaznamuje puberteta, oziroma proces, ki vodi do spolne zrelosti 

posameznika. Biološke spremembe se kažejo predvsem v pospešeni rasti, pridobivanju teže, 

spremenjenih telesnih razmerjih in oblikah. Spremembe se kažejo tudi v razvoju sramnih 

dlak, globljem glasu in krepitvi mišic. Dekleta se v tem obdobju prvič srečajo z menstruacijo, 

pri fantih pa se začne proizvajanje semen. Gre za velike spremembe, ki so del procesa 

dozorevanja (Papalia, Olds, Feldman, 2003). V obdobju mladostništva, mladostnik usmerja 

veliko pozornosti na svoje fizično dogajanje (videz, nerodnost, spolni občutki). Mladostniki 

so v večini precej občutljivi in kritični do svoje telesne podobe, pri čemer je merilo po navadi 

idealna postava ženskega ali moškega, ki jih vsakodnevno prikazujejo mediji. Poleg idealov, 

ki jih posredujejo mediji, na mladostnikovo psihično razpoloženje in izpostavljenost stiskam 

vplivajo tudi velike individualne razlike v hitrosti telesnega zorenja. Pri tem so najbolj 

izpostavljeni tisti posamezniki, ki se razvijejo hitreje ali počasneje v primerjavi z njihovimi 

vrstniki (Vičič, 2002).  

Spoznavni razvoj v obdobju mladostništva 

V obdobju mladostništva posamezniki dosežejo sposobnost abstraktnega mišljenja in s tem 

stopnjo formalnih operacij spoznavnega razvoja. Sposobnost mišljenja v tem obdobju postane 

prožnejša, niso več omejeni na situacije tukaj in zdaj, temveč lahko razumejo tudi stvari, ki 

niso konkretne in oprijemljive (Puklek, 2001). Mladostnik vedno bolj spoznava in razume 
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duševni svet sebe in drugih ter se vedno bolj preizkuša v jezikovnem izražanju teh novih 

spoznanj. V tem obdobju se zato obogati besedni zaklad za vse, kar se navezuje na duševno 

področje, še posebej za definiranje lastnih čustvenih doživljanj in stanj (Žlebnik, 1975).  

Obdobje mladostništva s seboj prinaša tudi izpopolnjevanje na področju jezika. To se kaže 

predvsem preko širjenja besednega zaklada, sposobnosti opisovanja abstraktnega ter 

zapisovanja kompleksnejših besedil (Papalia, Olds, Feldman, 2003).  

Z razvojem jezika je povezan tudi razvoj v sposobnosti prevzemanja socialne perspektive ter 

zmožnosti razumevanja stališča drugega. Mladostniki svoj način izražanja lahko prilagajajo 

sogovornikom in se tako z vrstniki sporazumevajo na drugačen način kot z odraslimi (prav 

tam).  

Psihosocialni razvoj v obdobju mladostništva  

V obdobju mladostništva se posameznik emocionalno ločuje od staršev. To osamosvajanje se 

zgodi predvsem preko deidealizacije oziroma privzemanja realne podobe staršev. Gre za uvid 

v različnost življenjskih vlog staršev ter s tem povezanega različnega vedenja v posameznih 

vlogah. Mladostnik postopoma spoznava, da starši nimajo absolutno samo pozitivnih 

lastnosti, temveč tudi nekatere negativne. Te vsebine povežejo in oblikujejo novo kohezivno 

podobo o starših. V smislu osamosvajanja od staršev je posameznik tudi vedno bolj sposoben 

preživeti sam, brez prisotnosti separacijske anksioznosti (Puklek Levpušček, 2003). 

V tem obdobju imajo za osebno rast mladostnika ogromen pomen odnosi in vrstniško 

navezovanje stikov, v katerih iščejo družbo in intimnost (Papalia, Olds, Feldman, 2003). V 

družbi vrstnikov spoznava vrednote svoje generacije in nato z njihovo pomočjo gradi 

vrednostni sistem, ki se največkrat razlikuje od vrednostnega sistema njegovih staršev 

(Bajzek, 2008b). Ko primerjajo svoje vrednote, ki so jih prej sprejemali brez vprašanj in so se 

zdele samoumevne, z vrednotami vrstnikov, se lažje odločijo, katere obdržati in katere 

zavreči. Ko se primerjajo z otroki svojih let, lahko na ta način preizkusijo tudi lastne 

spretnosti in si tako pridobijo jasnejši občutek samoučinkovitosti (Bandura, 1994,  v Papalia, 

Olds, Duskin Feldman, 2003).  

»V odnosu z vrstniki se uri v neštetih socialnih spretnostih in oblikuje svoje vzorce vedenja. Z 

vrstniki se mladostnik primerja, z njimi tekmuje, preko njihove podobe razpoznava svojo 

lastno podobo in postaja z njo domač. Uči se voditi in podrejati, sprejemati zmage in poraze, 

se povezovati in sodelovati.« (Tomori, 1983a, str. 69, 70)  
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Obdobje mladostništva močno zaznamuje raziskovanje samih sebe. Erikson (1968) je mnenja, 

da je glavna naloga, ki se v tem smislu pojavlja, prav razreševanje identitetnega vprašanja. V 

težnji, da si mladostnik izoblikuje lastno identiteto, mora najprej urediti svoje sposobnosti, 

potrebe, interese in želje (Papalia, Olds, Feldman, 2003).  

V smislu izoblikovanja podobe o sebi se mladostnik v tem obdobju ukvarja z vprašanji o tem, 

kdo je, kakšna so njegova pričakovanja do življenja in podobno. Identiteto oziroma podobo o 

sebi postopoma oblikuje na podlagi notranjega iskanja ravnovesja med individualnim in 

družbenim v subjektu (Saksida, 2008).  

Čeprav je oblikovanje identitete oziroma raziskovanje vprašanja, kdo sem, na udaru v 

mladostniškem obdobju, avtor Maksimović (2006) poudarja, da je proces formiranja identitete 

pravzaprav nenehen proces, ki traja od rojstva do smrti. Zajema vse procese, ki se v 

posamezniku dogajajo, zajema vse spremembe in razvojne naloge, ki jih mora posameznik 

uspešno razrešiti, če želi nadaljevati v smeri rasti in razvoja.  

Izgrajevanje identitete se dogaja preko socialnih interakcij med ljudmi, z medsebojnimi 

pripisovanji, pričakovanji in vsakdanjimi dejavnostmi, ki omogočajo oblikovanje in 

doživljanje lastne življenjske zgodbe kot celote (Nastran Ule, 2000).  

V težnji formiranja osebne identitete obstajajo različne komponente in aspekti. »Komponente 

osebnostne identitete so lahko subjektivne in objektivne. Pri subjektivnih oseba sebe zaznava 

kot edinstveno bitje z določenimi telesnimi, psihičnimi in socialnimi značilnostmi, ki 

kontrolirajo življenjski tok. Pri objektivnih pa se oseba sama in drugi iz njene okolice prepriča 

o obstoju edinstvene lastne osebnosti v določenem časovnem obdobju.« (Maksimović, 2006, 

str. 3) Med aspekte osebnostne identitete avtor (prav tam) navaja: telesno identiteto, 

psihološko identiteto, psiho-seksualno identiteto, skupinsko identiteto, družinsko identiteto, 

nacionalno identiteto in profesionalno identiteto.  

Avtor Braconnier (2001) mladostniško obdobje opisuje tudi kot obdobje, ki je  polno novih 

potreb ter nenehnih močnih želja in izkušenj. Obdobje zelo pogosto spremljajo raznorazni 

dvomi, negotovosti in tveganja, ki se nanašajo na številne novosti, ki jim je posameznik priča 

v tem razvojnem obdobju. 

2.5 POTREBE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Avtor Ramovš (2007) meni, da je kakovost človekovega življenja odvisna od tega, koliko in v 

kakšni skladnosti so zadovoljene njegove potrebe. Pri tem je potrebno upoštevati, da še tako 
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dobro zadovoljevanje nekaterih potreb na eni strani, ne kompenzira našega stanja, če 

zanemarjamo nekatere potrebe na drugi strani.   

O obstoju psiholoških potreb sta razmišljala že Freud (1905) in Adler (1917),  Maslow (1954) 

pa je oblikoval teorijo, ki še danes velja za eno najbolj priznanih teorij pri razumevanju ter 

proučevanju človeških potreb in motivacije (Borg-Laufs, 2013). Potrebe je po pomembnosti 

razvrstil v hierarhijo. Nižje uvrščena potreba je bolj osnovna in človekovo hotenje je, da 

najprej zadovolji najbolj osnovne potrebe, preden se začne ukvarjati z višjimi (Musek, 1995). 

Hierarhijo potreb sestavlja pet osnovnih potreb (Maslow, 1982): 

 fiziološke potrebe, kamor uvrščamo potrebe po hrani, vodi, spancu oziroma tiste 

potrebe, ki ohranjajo človeško telo pri življenju; 

 potrebe po varnosti, kamor uvrščamo potrebe po svobodi, redu in urejenem življenju; 

 potrebe po pripadnosti,  kamor uvrščamo potrebe po sprejetosti s strani družbe in 

potrebe po pripadanju določenemu krogu ljudi; 

 potrebe po priznanosti so potrebe, da nas ostali člani družbe spoštujejo; 

 potrebe po samoartikulaciji se kažejo v hotenju, da postanemo tisto, kar smo zmožni 

postati.  

O potrebah je razmišljal tudi Glasser (1998). Omenjen avtor navaja, da ima človek poleg 

potrebe po preživetju še štiri psihološke potrebe. To so: potreba po ljubezni in pripadnosti, 

potreba po moči, potreba po svobodi in potreba po zabavi. Potrebe pri Glasserju niso 

hierarhično razporejene. Njihova jakost in pojavnost je odvisna od vsakega posameznika. 

V težnji, da bi delovali v skladu s potrebami, je ključno, da se v otroka oziroma mladostnika 

lahko polno vživimo in njegove potrebe skušamo iskreno razumeti. Predpogoj za to je 

vzpostavitev pristnega medosebnega stika oziroma odnosa. Pomembno je, da otrokove 

oziroma mladostnikove potrebe razumemo in sprejmemo s spoštovanjem, kot enakovredne 

svojim potrebam, ter smo jim pripravljeni iskreno prisluhniti. Ko to upoštevamo, je naslednji 

korak skupno iskanje rešitev, ki bi zaznane potrebe kar čim bolj uspešno zadovoljile (Novak 

in Križnik, 2010).  

Poznavanje področja psiholoških potreb je še posebej zaželeno pri strokovnjakih, ki delajo z 

otroki in mladostniki. Ker je kakovost življenja posameznika odvisna tudi od zmožnosti 

zadovoljevanja njegovih osnovnih potreb, lahko strokovnjaki pripomorejo k krepitvi strategij 

prepoznavanja in zadovoljevanja potreb uporabnikov, s katerim delajo. Strokovnjaki lahko s 
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pomočjo znanj o psiholoških potrebah ocenijo stopnjo zadovoljenja potreb pri posamezniku 

ter ob tem nudijo ustrezne usmeritve, podporo in pomoč v težnji po čim bolj ustreznem 

odgovarjanju na posamezniku lastne potrebe (Borg-Laufs, 2013). V nadaljevanju se bomo 

podrobneje posvetili potrebam, ki se navezujejo na obdobje otroštva in mladostništva, saj naj 

bi se te pojavljale pri uporabnikih centra Mala hiša.  

 

2.5.1 POTREBE OTROK 

Družina je človekov prvi socialni sistem, v katerem začne poimenovati in prepoznavati svoje 

potrebe. V družini se otrok najprej nauči potrebe prepoznavati, nato se uči, kako z njimi 

ravnati, na kakšne načine jih izražati in kako jih zadovoljevati (Čačinovič-Vogrinčič, 1998). 

Avtorica G. Čačinovič-Vogrinčič (1998) navaja, da so potrebe otrok lahko razvojne ali 

psihološke: 

1.  Razvojne fiziološke potrebe: 

 po hrani in prehranjevanju; 

 po ravnovesju med počitkom in aktivnostjo; 

 po zaščiti;  

 po ustrezni termoregulaciji.  

2. Med psihološke potrebe pa uvrščamo potrebe po: 

 varnosti in zaupanju;  

 ljubezni;  

 ustreznem pričakovanju, kaj otrok zmore in česa ne; 

 učenju (po pravem razmerju med novim in že poznanim);  

 obravnavi zmot in napak kot korakov v procesu pridobivanja novih izkušenj, znanj, 

spretnosti;  

 svobodi pri eksperimentiranju in "raziskovanju" (z nujnimi omejitvami za varnost 

otrok);  

 dostopnosti in možnosti uporabe igralnega in drugega didaktičnega materiala; 

 spoštovanju in upoštevanju (po okolju, v katerem je otrok spodbujen in pohvaljen).  
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Avtorica M. Batistič Zorec (2003) meni, da pri potrebah, ki se navezujejo na obdobje 

otroštva, ne smemo pozabiti na otrokovo potrebo po igri, saj se ravno preko igralne dejavnosti 

naravno psihično in fizično razvija. 

 

2.5.2 POTREBE MLADOSTNIKOV 

Ko otrok vstopi v obdobje mladostništva, to s seboj prinese tudi prestrukturiranje njegovih 

potreb. Poštrak (2007) meni, da mladostnik v tem obdobju ne potrebuje več potrditve, 

ljubezni, naklonjenosti ipd. samo s strani staršev in širše družine, temveč tudi in predvsem s 

strani vrstnikov in širšega okolja, javnosti. »Mladi potrebujejo predvsem podporo pri 

napornem procesu odraščanja, poleg tega pa možnost, da nekatere stvari poskušajo delati 

samostojno, čeprav ob tem potrebujejo varnost in gotovost. Kar pomeni, da jim ob 

morebitnem neuspehu nekdo priskoči  na pomoč.« (Poštrak, 2007, str. 41) Mladostniki imajo 

najrazličnejše potrebe, nekatere med njimi so si celo kontradiktorne, zaradi česa je težko 

izdelati njihovo klasifikacijo. V nadaljevanju navajam seznam potreb mladostnikov, ki ga 

predlaga avtor Maslow (Maslow, 1943, v Maksimović, 1991): 

 potreba po sprejetju (potreba mladostnika, da ga drugi spoštujejo, da imajo o njem 

pozitivno mnenje, da ga imajo za enakopravnega, skratka, da ga sprejemajo); 

 potreba po ljubezni (potreba mladostnika, da je ljubljen, emocionalno zaželen, da bo 

zaščiten, da mu starši, prijatelji in ljudje, ki mu veliko pomenijo, izkazujejo 

brezpogojno ljubezen); 

 potreba po uspehu (potreba mladostnika po doseganju, po uresničevanju določenega 

cilja, ki si ga je zastavil, po dominaciji na nekem področju, ki ga posebno zanima, po 

prvenstvu); 

 potreba po izpostavljanju in dominiranju (potreba mladostnika, da je močan in da to 

drugi vidijo ter spoštujejo, da vpliva na občutke, stališča in ideje drugih, potreba po 

vodenju);  

 potreba po potrjevanju lastne vrednosti (potreba mladostnika, da drugi pozitivno 

ocenjujejo njegove kvalitete, da ga hvalijo, potreba po izogibanju kritiki in kazni); 

 potreba po pripadnosti (potreba mladostnika, da se identificira s posameznikom, 

skupino ali z idejo, da občuti pripadnost); 

 potreba po odvisnosti (potreba mladostnika, da ima možnost od drugih ljudi zahtevati 

in dobiti emocionalno podporo, pomoč, zaščito in spodbudo); 
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 potreba po samostojnosti (potreba mladostnika, da se naslanja na samega sebe, da se 

osvobodi kontrole staršev in drugih oseb, potreba, da se samostojno odloča); 

 potreba po samorealizaciji (potreba mladostnika, da sproži in izkoristi vse svoje 

možnosti, da prestopi mejo povprečnosti, da od sebe da maksimum, da se ukvarja z 

vsem, za kar meni, da je sposoben); 

 potreba po razumevanju (potreba mladostnika, da lahko z bližnjimi osebami deli svoja 

najgloblja razmišljanja in probleme brez strahu, da se bo njegov položaj spremenil ali 

da bo izgubil njihovo naklonjenost).  

Nikolić (2008) tej klasifikaciji dodaja, da so nekatere psihološke potrebe prirojene, druge pa 

pridobljene med samo socializacijo posameznika. Prav zato loči psihološke potrebe, ki 

izhajajo iz socialnih motivov, in psihološke potrebe, ki izhajajo iz osebnih motivov. Za 

potrebe, ki izhajajo iz socialnih motivov, je značilno, da se lahko zadovoljujejo s stikom z 

drugimi ljudmi ali njihovo prisotnostjo. Te potrebe so: potreba po druženju, potreba po 

ljubezni, potreba po pripadnosti. Psihološke potrebe, ki izhajajo iz osebnih motivov, pa lahko 

posameznik zadovolji skozi razvoj lastne osebnosti. To so: potreba po samostojnosti, potreba 

po ustvarjalnosti, potreba po zadovoljstvu. 

V obdobju mladostništva posameznik naleti na nekatere nove potrebe. Ena takšnih novih 

potreb je po avtorici M. Tomori (2000) potreba po vznemirjenju, po prijetni vzburjenosti ter 

pričakovanju nečesa lepega in ugodnega. Potreba po vznemirjenju je pri mladostnikih različno 

prisotna. Še posebno privlačne so jim dejavnosti, ki prinašajo vznemirjenje, a ob tem ne 

zahtevajo vztrajnosti in dolgotrajnih naporov. Podobno kot vznemirjenje lahko opredelimo 

tudi naslednjo, za mladostnika novo potrebo, tj. potrebo po sprostitvi, pri čemer je potrebno 

upoštevati, da se različni mladostniki sproščajo na različne načine. Nekaterim vir sprostitve 

predstavlja glasba, drugim knjiga, tretji se sprostijo ob športnih aktivnostih. Nekateri 

mladostniki pa se, v težnji po zadovoljevanju potrebe po sprostitvi, odločajo tudi za socialno 

manj ustrezna vedenja, kot so razgrajanje, uživanje psihoaktivnih substanc, izzivanje ali 

telesno merjenje moči. Kot tretjo »novo« potrebo M. Tomori (prav tam) navaja potrebo po 

samopotrjevanju, ki je rezultat splošne notranje negotovosti mladostnika in sočasne velike 

neučakanosti po sprejetju in upoštevanju. Ta potreba po mnenju avtorice velikokrat ostane 

nezadovoljena, saj mladostniki nimajo dovolj izkušenj z lastnimi učinkovitimi 

konstruktivnimi prizadevanji.  
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Spoznanja o tem, katere potrebe zaznamujejo čas mladostništva, nas usmerjajo pri delu z 

mladostniki. V težnji, da bi delali v skladu z njimi, je v prvi vrsti potrebno poznavanje in 

prepoznavanje potreb. S poznavanjem potreb mladostnikov, njihove identitete, vključevanja v 

družbeno okolje, strategij preživetja, preživljanja prostega časa, skratka s poznavanjem vseh 

značilnosti mladostništva, nam omogoča lažje, bolj kakovostno, ustvarjalno in inovativno 

pristopanje do njih (Mrgole, 2003).  

 

2.6 ZNAČILNOSTI SODOBNIH ŽIVLJENJSKIH POTEKOV IN ODRAŠČANJA 

Psihosocialni diskurz razumevanja razvoja navaja, da procesa odraščanja v sodobnosti ne 

moremo več dojemati v smislu psihofizičnega procesa in s tem povezanimi ostro ločenimi 

življenjskimi fazami, saj nanj vplivajo mnogi dejavniki sodobne družbe
2
.  

Življenjski poteki so v dobi klasične moderne bili vnaprej jasno določeni. Sinhrono so se 

izmenjevala zgodnje otroštvo, šolsko obdobje, mladost in končanje šolanja, vstop v delo ter 

oblikovanje družine, upokojitev in starost. Vsako obdobje je s seboj prineslo točno določena 

pravila in standarde, ki so bili za določeno generacijo, ki se je v tem obdobju znašla, obvezni 

in obvezujoči. Vse to je predstavljalo stabilnost za življenjske poteke in prehode ter hkrati 

omogočalo jasno načrtovanje prihodnosti (Ule, 2000b). Zadnja desetletja pa s seboj prinašajo 

nekatere spremembe v življenjskih potekih in prehodih. Vse več raziskovalcev se strinja, da je 

razumevanje razvoja v smislu strogih razvojnih obdobij prej idealizacija kot realno stanje, kar 

je razlog, da predlaga razumevanje razvoja preko t. i. individualiziranih življenjskih potekov 

(Ule, 2008). Na procese individualizacije je začel opozarjati nemški sociolog Ulrich Beck 

(2001). Oblikoval je tudi teorijo individualizacije, v kateri navaja, da je posameznik v 

današnjem svetu vse bolj odvisen od samega sebe in od lastnih sposobnosti spoprijemanja s 

tveganji, ki mu jih prinaša vseskozi spreminjajoča družba.  

Pojem individualizacija življenjskih potekov se nanaša na novo obliko socializacije oziroma  

oblikovanja identitete posameznika. »V tradicionalnih družbah je bil posameznik enostavno 

narojen v družbene preddanosti svojega življenja. V individualizirani družbi pa mora mlad 

človek storiti nekaj sam, mora se dejavno truditi za to, da pride do družbenega položaja. Mora 

ga osvojiti in to v boju s konkurenco drugih ljudi, ki se ravno tako trudijo doseči omejene vire 

                                                           
2 V sodobno (postmoderno) družbo, uvrščamo družbo druge polovice 20. stoletja.  
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in se prek njih uveljaviti.« (Nastran Ule, 2002, str. 228) Beck (2001) zato sodobno družbo 

imenuje družba tveganja. Posameznik v postmoderni družbi tveganja postane refleksivni 

posameznik, ki je nenehno v ocenjevalni preži do registra odprtih možnosti in odločitev 

(Rener, 1996).  

Posameznik, ki si želi slediti toku družbe, si mora na ta način čim prej ustvariti svoj, 

individualen način življenja. Če je v tem procesu neuspešen, slej ko prej pade iz 

konkurenčnega boja (Ule in Miheljak, 1995).  

Ker je naloga po ustvarjanju individualiziranih življenjskih potekih na plečih posameznika, se 

spremeni tudi premik v smislu družbene ranljivosti. »Družbena ranljivost in življenjska 

tveganja tako nehajo biti lastnost omejenega, manjšinskega dela populacije mladih ljudi, 

temveč postajajo prevladujoči, večinski kulturno-socialni milje.« (Rener, 2000, str. 94 in 95) 

Dobi otroštva in mladostništva sta zaznamovani z vse večjo izbirnostjo življenjskih poti, pri 

čemer je ključno ponotranjenje zavesti, da si prednost za boljši položaj v družbi posameznik 

ali posameznica pridobiva s kopičenjem različnih znanj, povečevanjem svoje izobrazbe in 

kulturnega kapitala v zgodnjih letih. Otroci in mladostniki so tako pod pritiskom intenzivnega 

šolanja že v zgodnjih letih svojega življenja (Nastran Ule, 2002).  

Za sodobno družbo je po ugotovitvah OECD (2001) značilno vse zgodnejše vključevanje v 

vzgojno-izobraževalne ustanove, tj. vrtce in šole. Razlika med urnikom odraslih in otroškim 

urnikom je vedno manjša (Daly, 1996). Izobraževanje postaja vse bolj podobno resnemu 

delovnemu procesu. Na ta način si morajo otroci in mladostniki že v zgodnjih letih začeti 

nabirati in kopičiti različna znanja ter se krepiti v elementih kulturnega kapitala. Širi se preko 

meja formalnega šolanje v območje prostega časa in raznih izvenšolskih dejavnosti (Nastran 

Ule, 2002). 

Konkurenčnost in tudi rezultati izobraževalnega procesa otroka oziroma mladostnika pa danes 

niso odvisni zgolj od kompetentnosti posameznika, temveč pri tem pomembno vlogo odigra 

socialni kapital (Blazinšek, Luštek, Gorjan, Rozman, 2010). Socialni kapital se pri 

posameznikih kaže preko zmožnosti pomoči in podpore ožjih socialnih mrež, predvsem 

starševskih podpor in varovanj. Namesto da bi mladi zaradi tovrstne podpore bili vse 

samostojnejši, pogosto postajajo vedno bolj odvisni in neavtonomni (Nastran Ule, 2002).  

Ena izmed naslednjih karakteristik sodobnega časa je dejstvo, da je glavni medij 

udejstvovanja mladih, kot tudi primarno življenjsko okolje, zopet postala zasebna sfera. 
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Informacijska tehnologija z internetom na čelu s seboj nosi nove oblike zabave. To mlade iz 

javnosti vrača v zasebnost, v okvire svojih sten sob in virtualnih okolij (Nastran Ule, 2002).   

V povezavi s tem avtor Belec (2010) govori o t. i. on-line socializaciji. Prisotnost medijev in 

tehnologije vpliva na interakcijo med posameznikom in okoljem ter tako spreminja tudi 

proces socializacije, npr. vključevanje med vrstnike ali osamosvajanje od staršev. Dobrowsky 

(2012) navaja, da mediji ponujajo nove oblike prostorov združevanja. Avtor nadalje razlaga, 

da je medijska komunikacija postala osrednji proces pri konstruiranju posameznikove 

identitete. Komunikacija, ki poteka preko spletnih socialnih omrežij, namreč posameznikom 

omogoča, da skozi interakcijo z drugimi oblikujejo sami sebe in svojo identiteto. Konstrukcije 

identitete, ki se oblikujejo v teh medijskih prostorih, imajo za sodobnega posameznika enako 

vrednost kakor tiste, ki so oblikovane v njegovem realnem življenju.  

Velik vpliv tehnologije in različnih zaslonov na razvoj življenja otrok in mladostnikov s seboj 

prinaša tudi odtujevanje od resničnega sveta ter s tem povezanim pridobivanjem 

vseživljenjskih izkušenj, kar se kaže na različne načine.  

En izmed njih je virtualizacija čustvenih potreb. Pretirana in neregulirana raba interneta je  

lahko vzrok za težave na čustvenem področju v smislu prikrajšanja pridobivanja izkušenj 

osebnega stika in socialnih spretnosti. To se nadalje lahko razvija in privede do motenj v 

zmožnostih abstraktnega mišljenja, sklepanja, odločanja, predvidevanja in učenja nasploh. 

Pomembno je zavedanje, da splet išče rešitve na hiter način, da se stvari tam odvijajo 

instantno, kar pa ne velja vedno tudi za situacije in težave, na katere lahko naletimo v realnem 

življenju (Belec, 2010).  

Pod udarom sprememb pozne moderne je tudi družina. Dandanes smo tako priča novim 

pojavnim oblikam družinskih oblik, družinskih vlog ter načinov družinskega življenja, kot na 

primer: nove vloge očetovstva, protektivnega otroštva, odgovornega starševstva in 

partnerstva, ter individualizaciji življenjskih razmer. Starši so danes soočajo z raznolikimi 

izzivi usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti ter načini izrabe prostega časa skupaj z 

otroki, izrabe časa, v katerem bi poskrbeli zase ter za partnerki odnos (Švab, 2001).  

»V splošnem so danes starši mnogo »previdnejši« pri vzgajanju svojih otrok, lahko bi govorili 

o neki vrsti prestrašenosti, da bi otroka vzgajala ulica ali da bi zapadel v slabo družbo in 

droge. Iz teh razlogov otroke raje držijo doma, kjer je njihova okupacija večinoma pred 

različnimi zasloni. Na ta način lahko otroke oropajo za dragocene izkušnje otroštva, 
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socialnega učenja in veščin za spoprijemanje z vsakdanjimi frustracijami.« (Andolšek in 

Tomšič, 2010, str. 154) 
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3 PROSTI ČAS 

3.1 POMEN POJMA PROSTI ČAS 

Ko želimo v slovenskem jeziku definirati pojem prostega časa, naletimo na težavo pri 

terminološki opredelitvi. V angleškem, francoskem in nemškem jeziku se namreč za omenjen 

pojem uporabljata dva izraza, in sicer free time – leisure time, le temps libre – le loisir in 

Freizeit – Muße, medtem ko je v slovenščini uveljavljen le en izraz. Tako se lahko znajdemo 

v težavi, ko želimo razmejiti prosti čas v širšem pomenu besede od prostega časa v ožjem 

pomenu besede. Če želimo razumevanje pojma prostega časa poglobiti, je pomembno, da ga 

tudi zgodovinsko opredelimo.  

 »Prosti čas je sociogenetski pojav, ki je nastal in se razvijal skozi tokove družbenih dogajanj 

ter je zgodovinsko in klasno zaznamovan.« (Kristančič, 2007, str. 15). Zajema tiste aspekte 

človekovega življenja, ki niso neposredno povezane s preživetjem (Černigoj-Sadar, 1991). 

Ko je človek živel v sožitju z naravo, je svoj dan usklajeval z njenim ritmom. Življenje si je 

organiziral po dnevih, mesecih, letnih časih na podlagi naravnega univerzuma. Predstava časa 

je bazirala na ponavljanju aktivnosti, čas so dojemali ciklično. Pri starih Grkih se prvič pojavi 

kvalitativna opredelitev prostega časa. S procesom industrializacije pride tudi sprememba v 

pojmovanju časa, ki iz cikličnega prehaja na linearno raven. Linearno pojmovan čas postane 

pomemben organizacijski princip, ki ločuje privatno in javno področje življenja (Černigoj-

Sadar, 1991).  

Prosti čas je torej rezultat družbenega razvoja. Bistvena sprememba, ki je obenem krivec za 

odkritje prostega časa, tiči v spremenjenem načinu produkcije ter v urejanju in omejevanju 

delovnega časa (Tepavčević, 2003). V družbi posledično prihaja do spremenjenega 

vrednotenja prostega časa in s tem povezane kakovosti življenja. Področje prostega časa se je 

nato razvijalo in vedno bolj pridobivalo na pomenu. Vzroki za to so predvsem »hiter tehnični 

in tehnološki razvoj, urbanizacija prostora in življenja, spremembe v strukturi populacije, dvig 

življenjskega standarda, razvoj množične komunikacije, demokratizacija političnih odnosov, 

prestrukturiranje vlog v družini, podaljševanje obdobja mladosti in s tem izobraževanja« 

(Černigoj-Sadar, 1991, str. 14–15).  

Karl Marx je prosti čas pojmoval kot čas, ki je nasproten delovnemu času in predstavlja neko 

novo razsežnost, prostor in možnosti človekovega razvoja. Današnje definicije prostega časa 

se nanašajo predvsem na svobodo, s katero posamezniki razpolagajo po svojih željah in po 
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svoji volji (Kristančič, 2007). Prosti čas je ena izmed potreb vsakega posameznika, pri čemer 

je treba upoštevati, da »je delo potreba, ki nam zagotovi obstoj; prosti čas pa potreba, da ta 

obstoj doživimo« (Kristančič, 2007, str. 17).  

Avtorica A. Kristančič (2007, str. 39) kategorijo prostega časa deli na v tri osnovne 

kategorije:  

• »počitek – oddih; 

• razvedrilo – zabava; 

• razvijanje osebnosti – učenje za življenje«.  

Te oblike prostega časa ne stojijo same zase, ampak so med seboj tesno povezane, se 

prepletajo in dopolnjujejo (prav tam). 

O točno teh treh kategorijah prostega časa govori tudi J. Dumazedier (1974), ki prosti čas 

razume kot tiste aktivnosti, ki se jim posameznik lahko predaja popolnoma po svoji volji, tako 

da počiva ali se zabava, se informira ali izobražuje, se prostovoljno družbeno udejstvuje ali 

uresničuje svojo svobodno ustvarjalno sposobnost, potem ko je osvobojen svojih 

profesionalnih, družinskih in družbenih obveznosti.  

Kvalitetno preživljanje prostega časa je močno povezano z uspešnostjo zadovoljevanja potreb 

posameznika. Avtorica S. Derganc (2004, str. 35) navaja, da načini preživljanja prostega časa 

lahko zadovoljujejo šest sklopov potreb:  

 

»1. psihološke potrebe (občutek svobode, zabave, vključevanje, izziv); 

2. izobraževalne potrebe (intelektualni izziv, znanje, osvajanje veščin);  

3. socialne potrebe (socialni odnosi in interakcije); 

4. relaksacijske potrebe (oddih od napetosti in stresa, počitek in sprostitev); 

5. fiziološke potrebe (zdravje, odpornost, utrujenost);  

6. estetske potrebe (čut za kulturo)«. 

 

V enaki smeri gredo tudi misli avtorice A. Kristančič (2007), ki poudarja, da prosti čas, lahko 

izkoristimo na različne načine. »Ustrezno ali pozitivno preživljanje prostega časa prispeva k 

ustvarjanju materialnih moči, večanju produktivnosti in hkrati predstavlja boj za višjo 

življenjsko raven človeka, njegov telesni in psihosocialni razvoj ter hkrati preprečuje pojav 
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stresa.« (Kristančič, 2007, str. 41) Poleg pozitivnih vplivov na posameznikov razvoj pa ima 

tovrstna oblika načina izrabe prostega časa pozitivne učinke tudi na področju socializacije, saj 

posamezniku prinaša zadovoljstvo in s tem vpliva tudi na ostala področja njegovega delovanja 

(Kuhar, 2007).  

Aktivna in kreativna izraba prostega časa od posameznika zahteva določeno mero energije in 

njegove aktivne udeležbe (Kuhar, 2007). V primeru, da je posameznik preutrujen ter mu 

obenem okolje ne nudi dodatne spodbude, se bo najverjetneje odločil za preživljanje prostega 

časa, ki je manj »naporno«, čeprav nudi malo zadovoljstva, samospoštovanja in ima manjši 

socialni pomen. Pasivno preživet prosti čas sam po sebi ni problematičen, saj vsakdo 

potrebuje čas za popolno sprostitev. Problem pa lahko nastane, ko takšno početje postane 

edina strategija njegovega preživljanja (Ule, 2000b). 

 

3.2 POMEN POJMA PROSTI ČAS OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Prosti čas mladih nastopi tedaj, ko mladi opravijo z vsemi obveznostmi, ki jim jih pritiče 

življenje, in tedaj, ko opravijo vsa dela, ki se navezujejo na dom in izobraževalne ustanove.  

Ob vstopu otroka v šolski sistem se spremenijo tudi njegovi načini preživljanja prostega časa.  

Šola otroku oziroma mladostniku predstavlja obveznost, ki od njega zahteva vse več energije 

in časa. Lahko rečemo, da sta skoraj dve tretjini dneva namenjeni šoli, še posebej pri tistih 

posameznikih, ki imajo interesne dejavnosti v popoldanskem času. Prav zato otrok oziroma 

mladostnik potrebuje svoj prosti čas, čas, ko si »napolni baterije«, se sprosti in vzdržuje 

socialno mrežo odnosov, ki so zanj še posebej pomembni (Derganc, 2004).  

Prosti čas in način izrabe le-tega je še posebej pomemben v času odraščanja, saj nam prav ta 

omogoča oblikovanje osebnosti in značaja. Mladi imajo v prostem času več avtonomije kot 

pri vsakdanjih aktivnosti. Načini izrabe prostega časa pomembno vplivajo na posameznikov 

razvoj in splošno počutje (Kuhar, 2007). Čas, ki se ne nanaša na določene obveznosti, ima po  

avtorju Bajzku (2003a) močen vzgojni potencial v življenju odraščajočih otrok, saj se prav v 

tem času najbolj oblikujejo in prisvajajo novi stili življenja ter osebnega zadržanja. Tega 

časovnega obdobja torej nikakor ne gre zanemarjati v težnji po optimalnem razvoju otok in 

mladostnikov. Razmišljanju se pridružuje tudi S. Derganc (2004) in k temu dodaja, da prosti 

čas ponuja priložnosti za socializacijo, za druženje med vrstniki ter za raziskovanje lastne 

identitete in identitete skupine, tako izven družinskega okolja, kot tudi znotraj njega. 
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Otrokom oziroma mladostnikom prosti čas predstavlja novo dimenzijo, saj postaja čas, ko 

imajo starši oziroma skrbniki nad njimi zmanjšan nadzor. Ravno področje nadzora nad 

načinom preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov pa je najpogosteje vzrok največjih 

dilem in konfliktov med generacijama odraslih in mladostnikov, saj želje enih in drugih niso 

vedno skladne (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008).  

»Na kakšen način bomo prosti čas, ki ga imamo na voljo, uporabili, je odvisno od mnogih 

dejavnikov; posameznika samega, vzgoje, zdravja, želja, zanimanj, specifik njegove družine 

in možnosti, ki jih ponuja okolje, v katerem živi.« (Kristančič, 2007, str. 21) Avtorica R. 

Mužica navaja, da to, katerim prostočasnim aktivnostim se bo posameznik posvečal, »ni 

odvisno le od njegovega trenutnega razpoloženja, potreb in interesov, ampak predvsem od 

okolja, v katerem živi in deluje, ter seveda lastnih finančnih in drugih možnosti« (Mužica, 

2012, str. 178).  

Avtor Rus (Rus, v Kalčina-Srhoj, 1992, str. 85) prepoznava štiri faktorje, ki vplivajo na izbor 

prostočasnih aktivnosti mladih: 

 »finančni položaj; 

 infrastrukturne možnosti; 

 število obšolskih oz. izvenšolskih obveznosti in  

 osebni profil«.  

Otroci in mladostniki se do neke mere sami odločajo za način preživljanja prostega časa, 

upoštevati pa je potrebno, da izbirajo med pogoji in možnostmi, v katerih živijo. Dejavnikov, 

ki določajo oziroma vplivajo na izbiro mladih za dejavnosti v prostem času, je veliko. Avtor 

Mrgole (2008, str. 36–38) navaja naslednje:  

 »razvojni dejavniki (vsaka starostna skupina mladih ima svojo kulturo zabave, mode, 

idolov, potrošništva, svoje potrebe, svoje stilne navade, svoje pomembne teme, svoje 

razvojne naloge in izzive v življenju); 

 motivacijski dejavniki (ločimo zunanje in notranje, pri izbiri aktivnosti mladih pa 

igrajo notranji dejavniki ključno vlogo; mladi se nekako odločajo med možnosti in 

vrednotami); 

 pripadnost referenčnim socialnim skupinam (te skupine se oblikujejo po 

identifikacijskih načelih, ki so zlasti socialno, premoženjsko, idejno in lokalno 

pogojena; mladim so najpomembnejše neformalne reference in skupine, ki nastajajo 
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spontano v določenem okolju, v določenem času in v prostoru z vplivi kulture ter 

vzorcev iz primarne družine)«.  

Preživljanje prostega časa mladih je odvisno tudi od okolja, v katerem posameznik živi, ter od 

ponudbe aktivnosti in dejavnosti, ki jih to okolje zagotavlja. Ker so mladi na tem področju 

premalo ali sploh nič aktivno vključeni, to ostaja naloga strokovnjakov Svet Evrope je izdal 

priporočilo, ki spodbuja, da bi javni in zasebni sektor ter nevladne organizacije državljane 

vzgajale h konstruktivnemu preživljanju prostega časa (Recommendation 1717, v Kuhar, 

2007). Avtorica A. Kristančič (2007) se priporočilu pridružuje. Meni, da je naloga družbe, da 

ustvarja takšne pogoje življenja, ki onemogočajo zlorabo prostega časa, oziroma preprečujejo 

morebitne negativne vplive, ki jih neustrezna izraba prostega časa lahko ima na 

posameznikovo zdravje, sposobnost mišljenja, socialne odnose in humanost človeka.  

 

3.3 VLOGA PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Aktivnosti, povezane s preživljanjem prostega časa, najpogosteje delimo na aktivne oziroma 

kvalitetne in pasivne oziroma nekvalitetne ter na strukturirane
3
 in nestrukturirane. Kljub na 

videz jasni delitvi je definicijo izredno težko posploševati. Posamezniki prosti čas namreč 

dojemajo zelo različno. Tako na primer poslušanje glasbe dva posameznika dojemata na 

popolnoma različen način; enemu lahko predstavlja lenarjenje in mu omogoča pobeg od 

problemov, drugega pa glasba lahko stimulira v smislu kreativnega razmisleka, ki v njem 

spodbuja osebno rast (Derganc, 2004). 

Mnoge empirične študije dokazujejo, da med aktivnim preživljanjem prostega časa in 

razvojnimi rezultati obstaja pozitivna korelacija (Coatsworth, Sharp, Palen, Darling, Cumsille, 

Marta, 2005). Kvalitetno preživljanje prostega časa ima pozitivne učinke na posameznikovo 

zdravje, oziroma telesni in psihični razvoj, poleg tega pa vpliva tudi na ustvarjalnost osebnosti 

in bogatenje vsebin življenja (Kristančič, 2007). Omenjena izraba prostega časa ugodno 

vpliva tudi na oblikovanje osebnosti in značaja, saj prispeva k večji fleksibilnosti, 

samorefleksivnosti in sposobnosti obvladovanja konfliktov (Kuhar, 2007). 

Pasivne, nestrukturirane dejavnosti, med katere uvrščamo npr. gledanje televizije, poslušanje 

glasbe, igranje igric, pa praviloma na psihosocialni razvoj ter vedenje otrok in mladostnikov 

                                                           
3
 »Strukturirane aktivnosti (prehodne aktivnosti) so aktivnosti, ki obstajajo znotraj okvira, ki ponuja omejitve, 

pravila in cilje. […] Take aktivnosti vključujejo umetnost, šport, hobije in obšolske dejavnosti, kot so taborniki, 

mladinski centri in druge organizirane izkušnje.« (Watts, 2008, str. 160).  
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vplivajo manj ugodno (Osgood, 1996, Vazsonyi, Caldwell in Smith, 2006, McHale, 2008, 

Bohnert, 2009, v Kirbiš, 2011). 

V raziskavi avtorice M. Ule (2002) so anketiranci, otroci in mladostniki, pod vprašanjem o 

načinih njihovega preživljanja prostega časa navajali: gledanje televizije, poslušanje glasbe, 

lenarjenje, ukvarjanje s športom ter druženje. Športno udejstvovanje in druženje sta 

najpogostejši obliki aktivnega preživljanja prostega časa. Ostali načini, tj. gledanje televizije, 

poslušanje glasbe, lenarjenje, avtorica uvršča med pasivne oblike, vendar to še ne pomeni, da 

so apriori tudi problematične. Vsakdo namreč občasno potrebuje čas za popolno sprostitev, 

lenarjenje, branje, ležanje na kavču … Težava se pojavi, če tovrstni vzorci postanejo rutina, 

saj posledično vplivajo na kakovost življenja v celoti. O pasivnem preživljanju prostega časa 

piše tudi Bajzek (2008b), ki meni, da imata televizija in računalnik svoj pomen, vendar pa vse 

bolj izgubljata pomembnost in središčnost posameznikovega vsakdana, saj ne nudita tistega, 

kar lahko odraščajoči osebi dajo prijatelji in vrstniki. Bajzek (2003) navaja, da odraščajoči 

otroci prosti čas vse bolj preživljajo pred televizijo in računalnikom, kar posledično povzroča 

škodo pri motoričnih dejavnostih, igri in razvedrilu.  

Tudi raziskave iz tujine kažejo podobne rezultate. Avtorji Holder, Coleman in Sehn (2009) so 

v raziskavi, ki se navezuje na področje Kanade, ugotavljali, kakšne vplive imajo različne 

oblike izrabe prostega časa na njihovo splošno počutje. Ugotovili so, da fizična aktivnost 

oziroma aktivno preživljanje prostega časa pozitivno vpliva na počutje otrok, nasprotno pa 

sedeč stil preživljanja prostega časa prinaša negativne posledice na splošno počutje in 

zadovoljstvo mladostnikov. Ugotovili so tudi, da ima fizično aktivno preživet prosti čas poleg 

pozitivnih učinkov na počutje posameznika tudi pozitivne učinke na socialnem področju, saj 

otrok preko tega vzpostavlja in vzdržuje socialne odnose. Posledično krepi tudi lastno 

samopodobo in je tako njegovo dojemanje splošnega počutja bolj pozitivno. 

 

V prostem času imajo težave običajno tisti otroci in mladostniki, ki nimajo zadovoljenih 

možnosti, da bi ustrezno razvijali svoje interese in zato ne vedo točno, kaj v tem času početi. 

Nezmožnost lastne samozaposlitve, brezdelje in s tem povezano »zdolgočaseno« razpoloženje 

tako postanejo razlog, zaradi katerega otroci oziroma mladostniki lahko začnejo posegati po 

socialno manj sprejemljivih oblikah preživljanja prostega časa. V nekaterih primerih lahko 

govorimo tudi o prestopništvu (Kastelic, Mikulan, 1999). »Dolgčas pri mladih je pogost vzrok 

v pomanjkanju zahtev in nalog, ki jih starši, vzgojitelji, učitelji postavljajo pred otroka. Ker 

jih ne postavljajo, otrok ne more razvijati interesov in ne morejo nastajati pobude. To 
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spoznanje je ključno v smislu, da z otrokom oziroma mladostnikov raziskujemo možnosti in 

interese, saj mora imeti cilj, smisel, da zanj živi, dela in se uči.« (Zorko, 2000, str. 34) 

Avtorica M. Ule na tej točki razlaga, da »mladostnike lahko napačno dojemanje prostega časa 

na eni strani zapelje v eksperimentiranje s socialnimi vlogami in vedenjem (zatečejo se v 

alkohol, droge, spolnost, odklonsko vedenje), na drugi strani pa jih vodi v dolgočasje, 

pasivnost ter pomanjkanje samoiniciativnosti.« (Ule, 2000a, str. 68)  

Veliko težo pri izboru tovrstnega vedenja daje ne-nadzor, saj je veliko otrok oziroma 

mladostnikov po prihodu iz šole samih doma ter v tem času nimajo nikogar, ki bi jih usmerjal 

in nadzoroval. Prepuščeni sami sebi se tako pogosto odločajo za načine izrabe prostega časa, 

ki so vezani na ekrane, tj. gledanje televizije, uporabo računalnika ali poslušanje glasbe, 

telefoniranje, lenarjenje in podobno. Največja težava tovrstne izrabe prostega časa se skriva v 

tem, da posameznika pogosto ne opremlja z energijo, poleg tega pa ga posledično še dodatno 

prikrajša, v smislu socialnih in delovnih usmeritev (Kastelic, Mikulan, 1999).  

Neustrezni načini preživljanja prostega časa pa so po drugi strani  lahko tudi pokazatelj stisk, 

v katerih se je otrok oziroma mladostnik znašel. Težave, s katerimi se sooča, enostavno 

prevzemajo njegovo razpoloženje in željo po kreativni izrabi prostega časa, zaradi česar se 

posameznik odloča za pasiven način izrabe le-tega. Ustrezni in načrtovani načini prostočasnih 

dejavnosti imajo v tem primeru potencial, da v otrokovem oziroma mladostnikovem prostem 

času blažijo njegove stiske ali pomagajo pri soočanju z njimi (Poštrak, 2007).   

 

3.4 PROSTI ČAS DANES 

Tekom razvoja se spreminja tudi pojmovanje in vrednotenje prostega časa, s katerim je 

posledično povezana tudi kakovost posameznikovega življenja. »Vzroki, ki govorijo o vedno 

večjem, naraščajočem pomenu prostega časa, so: hiter tehnični in tehnološki razvoj, 

urbanizacija prostora in življenja, sprememba v strukturi populacije, dvig življenjskega 

standarda, razvoj množične komunikacije, demokratizacija političnih odnosov, 

prestrukturiranje vlog v družini, podaljševanje obdobja mladostni in s tem izobraževanja.« 

(Černigoj-Sadar, 1991, str. 13)  

Avtorica A. Drev (2013) opozarja, da množična kultura dandanes spodbuja vse bolj pasivne 

prostočasne aktivnosti, v katere ni potrebno vlagati veliko truda. Pri tem ima vodilno vlogo 

čas, ki ga preživimo za različnimi ekrani, pred računalnikom, televizijo, mobilnim telefonom. 
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Avtor Belec (2010) v povezavi s tem govori, da internet otrokom in mladostnikom predstavlja 

novo igrišče in dvorišče. K temu dejstvu dodaja, da večini ljudi splet predstavlja nekaj, kar s 

seboj prinaša veliko koristnega, sproščujočega in prosocialnega, vendar vse to v primeru, da 

ga uporabljamo na varen način ter pri tem pazimo nase in na ljudi okrog sebe. Največja težava 

rabe interneta pri otrocih in mladostnikih je ne-nadzor.   

Avtor Ko Hung s sodelavci (2009) govori o tem, da nam neomejen internetni dostop in 

nestrukturiran čas ter anonimnost dajejo novo izkušnjo svobode izven nadzora staršev. Na 

internetu se lahko srečamo z različnimi vsebinami, nekatere od njih morda ne ustrezajo 

starosti uporabnikov. Za stvari, ki jih posameznik reče ali naredi on-line, zaradi anonimnosti 

ne nosi skoraj nobene odgovornosti. Za otroke je to še posebej tvegano, saj to ne le ogrozi 

njihov razvoj, temveč tudi preoblikuje njihov pogled nase in na svet okrog njih.  

Ob vsem tem se odpirajo tudi dileme o dojemanju realnosti. Internet nam omogoča, da 

nekatere stvari naredimo, ne da bi za to prevzeli odgovornost. Omogoča nam, da 

vzpostavljamo stike, a vse to na drugačen način, kot to počnemo v realnem življenju. Avtor 

Belec (2010) zato poudarja, da nam internetna tehnologija res daje možnosti novih doživetij, 

vendar ne more ustvariti intimnosti človeškega dotika. 

Avtorica M. Kuhar (2008) izpostavlja nekatere pasti pri preživljanju prostega časa, ki smo jim 

priča dandanes. Kot prvo izpostavljam prevlado medijsko usmerjenih in potrošniško 

oblikovanih pasivnih, nekrativnih oblik preživljanja prostega časa, ki ustvarja dodatne 

socialne neenakosti in izključenosti. »Sodobna množična kultura spodbuja prostočasne 

aktivnosti, kot so neselektivno gledanje televizije, nakupovanje, branje tankega čtiva, 

obsedenost z igrami, promiskuitetna seksualnost, opijanje, skratka dejavnosti, ki naj bi 

omogočile ''izklop''.« (Kuhar, 2007, str. 466) Tovrstna izraba prostega časa momentualno 

posameznika res oddalji od napetosti in stisk, vendar obenem tudi ne prinaša dolgoročnega 

zadovoljstva. Poleg tega mlade prikrajša za razvijanje lasnih kreativnih potencialov (prav 

tam). Sodobna industrija ter mediji spretno vplivajo na želje mladih, ko jim posredujejo 

ogromno število najrazličnejših trendov in smernic, ki zapovedujejo modo, glasbo in druge 

stvari, s čimer nato vzdržujejo nadzor nad njimi ter njihovim prostim časom (Ule, 2000b).  

Kot drugo past preživljanja prostega časa mladih avtorica navaja zatekanje mladih v 

individualno zasebnost, tj. med domače štiri stene in s tem najpogosteje tudi v virtualne 

svetove, kjer se počutijo najbolj varni (Ule, 2002). Dodatno spodbudo k temu predstavlja 

velik delež staršev, zlasti starih staršev, ki menijo, da je preživljanje prostega časa doma 
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varno, zabave izven doma pa tvegane oblike. Starši zato podpirajo privatizirano, medijsko 

narekovano preživljanje prostega časa (Livingstone, 2005). Družina je poleg tega pomemben 

ponudnik prostočasnih socialnih in emocionalnih opor, kar je problematično za mlade, ki teh 

opor nimajo na razpolago (Kuhar, 2007).  

Naslednja past preživljanja prostega časa dandanes je tendenca k strateški izrabi oziroma 

koriščenju prostega časa, ki posamezniku omogoča pridobitev različnih kompetenc, 

certifikatov ali namensko oblikovanje telesa. V tem kontekstu se sprašujemo, če tovrstno 

preživljanje prostega časa sploh lahko opredelimo kot prosti čas, če le-ta postaja storilnostno 

naravnan in nam lahko namesto oddiha postane vir stresa (Ule, 2002). Kljub tendenci po 

pridobivanju različnih dodatnih znanj v prostem času pa M. Kuhar (2007) poudarja, da to na 

posameznika lahko ne vpliva obremenilno. Po mnenju avtorice ravno situacij, ki bi krepile 

različne veščine, znanja, samozavest in refleksijo mladih na zabaven način, primanjkuje. 

Razloge za to avtorica najde predvsem v ponudbi prostočasnih dejavnosti in pri tem opozori, 

da bi lahko na tej točki mlade (bolje) usmerjali mladinski klubi in centri. Po njenem mnenju, 

bi bilo potrebno razmisliti o izboljšanju dostopnosti, ponudbe in delovanja takih prostorov za 

mlade, ki bi nudili široko paleto zastonjskih prostočasnih dejavnosti preko celega dneva, 

obenem pa mladim ponujali tudi svetovanje, informiranje, delo z računalniki, trg za 

izmenjavo rabljenih učbenikov itd. (Kuhar, 2007).  

Podobno razmišlja tudi Winterhoff (2011), ki meni, da se stvari v sodobnosti odvijajo hitro, le 

nekaj minut po poslanem sporočilu je namreč mogoče prejeti odgovor. V takšnemu načinu 

življenja je potrebno iskati protiuteži preko iskanja smisla v konkretnem vsakdanjem okolju. 

Smisel avtor razume kot strukturo in usmerjanje. Ta smisel se lahko konkretno posreduje na 

različne načine, bistveno pri vseh pa je, da težijo k oddaljitvi od osamitve človeka in si 

prizadevajo iskati nenehna skupna doživetja znotraj skupnosti. Slednja po avtorjevem mnenju 

omogočajo razna združenja, v katerih posameznik lahko pridobiva izkušnjo, da se lahko 

zanese na druge ter da v tem življenju ni sam. 

Razumevanje prostega časa je pomembno iz več razlogov. Eden ključnih je ta, da je to čas, v 

katerem lahko preko različnih aktivnosti pripomoremo k posameznikovemu razvoju na 

različnih področjih in iskanju njegovih vlog v družbi. Prav tako se lahko posameznik v 

prostem času uvaja in utrjuje v vlogah zdravega načina življenja. Če ga prostočasna dejavnost 

napolni z energijo in idejami, le-te lahko nato prenaša tudi na druga področja življenja. 

Naslednji razlog je ta, da se prav v prostem času lahko manifestirajo stiske in težave otroka 
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oziroma mladostnika, ki odrašča v zanj obremenjujočem, škodljivem ter neustreznem okolju. 

Strokovnjaki lahko v prostočasni dejavnosti prepoznavamo simptome, ki nas opozarjajo, da je 

otrok oziroma mladostnik v stiski. Z načrtovanimi in organiziranimi prostočasnimi 

dejavnostmi lahko tako vplivamo na psihosocialni položaj otroka in mladostnika ter se 

trudimo delovati v smeri optimalnega razvoja posameznika. Lahko ga vključimo ali mu 

ponudimo programe in dejavnosti, ki podpirajo njegove močne točke oziroma potenciale.  

Povzamem lahko, da ustrezni načini preživljanja prostega časa lahko pomembno pripomorejo 

k uspešnemu spopadanju z življenjskimi izzivi. Dejavnosti prostega časa lahko predstavljajo 

priložnosti za izzive preko preizkušanja različnih možnosti. Kakovost preživljanja prostega 

časa pomeni tudi večjo kakovost življenja posameznika nasploh, z višanjem kakovosti 

življenja posameznikov pa se posledično viša tudi nivo kvalitete življenja celotne družbe. To 

dejstvo dokazuje, da je prostočasnim dejavnostim potrebno posvetiti pozornost ter se truditi 

razvijati ponudbo, ki bi otroke in mladostnike pritegnila ter jih angažirala.  

 

3.5 POLITIKA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI 

Odgovornost urejanja področja prostega časa je v Sloveniji v največji meri v pristojnosti 

lokalnih skupnosti. »Spodbujanje društvene dejavnosti, ki je eden od središčnih elementov 

politike prostočasnih dejavnosti, je namreč ena od izvirnih nalog občine v skladu z Zakonom 

o lokalni samoupravi (ZLS, 21. člen).« (Mužica, 2012, str. 180)  

Jasno določeni predpisi, ki bi razmejevali pristojnosti države in občine, ne obstajajo, a naj bi 

vseeno delovali komplementarno.  

Področje politike prostočasnih dejavnosti in družbeno-kulturnih dejavnosti mladih se na ravni 

države odvija predvsem na Uradu RS za mladino, ki deluje pod Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost, šport in kulturo. Urad RS za mladino se ukvarja z razvojem in 

podporo različnim mladinskim strukturam. »Eno ključnih področij delovanja Urada RS za 

mladino je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s 

podporo kvalitetnim mladinskim programom
4
 in programom za mlade

5
, s katerimi mladinske 

                                                           
4
 Mladinski program je skupek aktivnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija z namenom doseganja svojega 

osnovnega poslanstva. Poteka kontinuirano skozi večji del leta in vključuje večje število izvajalcev in aktivnih 

udeležencev (ZJIMS, 3. člen). 
5
 Program za mlade izvajajo nevladne organizacije z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, 

delovanje in organiziranost mladih. Program za mlade poteka kontinuirano skozi večji del leta in vključuje večje 

število aktivnih udeležencev. Izvajajo jih praviloma strokovno visoko usposobljeni izvajalci z bogatimi 

delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela (ZJIMS, 3. člen). 
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organizacije prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju 

mladih.« (Urad RS za mladino, 2017)  

Urad vsako leto objavi javni razpis, preko katerega nato sofinancira delovanje in programe 

mladinskih organizacij ter mladinskih programov in programov za mlade (Urad RS za 

mladino, 2018).  

Organizacije, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, sredstva lahko pridobivajo tudi preko 

nekaterih drugih javnih pozivov in razpisov; nekateri od teh so na ravni republike Slovenije, 

drugi pa se navezujejo tudi na programe Evropske unije.  

Revidirana Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje navaja, 

da mladinske organizacije in zveze, mladinske skupine in mladinski centri skupaj z družino, 

šolo in delom tvorijo enega od stebrov družbenega sozvočja v lokalni skupnosti ali regiji. 

Prav zato omenjene organizacije predstavljajo idealno pot za aktivno vključevanje mladih kot 

tudi za uresničevanje mladinske politike na različnih področjih družbenega življenja 

(Evropska listina o vključevanju mladih v lokalni in regionalno življenje, 2003).    
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4 PREVENTIVA  

4.1 POMEN POJMA PREVENTIVE 

Pojem »prevencije« izhaja iz »latinskega izraza praevenire, ki je sestavljen iz dveh delov: 

»prae, kar pomeni »pred«, in venire, kar pomeni »priti«, »iti«. Ko besedi združimo to pomeni 

prehiteti, preprečevati, oziroma vnaprej zaščititi.« (Verbinc, 1970, str. 570) 

Preventiva je po avtorici Bašić (2009) proaktiven proces, ki opremlja posameznike in sisteme 

za obvladovanje življenjskih izzivov in podpiranje pogojev, ki bodo spodbujali ustrezna 

vedenja in načine življenja. Preventiva oziroma prevencija pomeni »priti prej«, oziroma s 

specifičnimi ukrepi preprečiti, da do nekega neugodne posledice sploh ne pride.   

Preventiva predpostavlja ustvarjanje pogojev, možnosti in izkušenj, ki spodbujajo in razvijajo 

zdravje ter avtonomnost ljudi. Preventiva je kompleksen proces in celovita strategija, ki 

temelji na razumevanju dejavnikov, ki lahko pripeljejo do vedenjskih težav. Zavedati se je 

potrebno, da posamezni dejavniki na različne posameznike, skupine, skupnosti delujejo 

različno. Nekatere določen dejavnik ščiti, drugim pa taisti predstavlja tveganje (Bašić, 2009).  

Preventiva pomeni zagotovilo za bolj kakovostno življenje in zmanjšuje možnost pojava 

stiske. Preko preventivnega delovanja lahko posameznika opolnomočimo, da se nauči 

obvladati raznorazne težave, ki ga v življenju lahko doletijo (Dekleva, 1990). 

Od izvajalcev preventivno delovanje torej zahteva najprej predvidevanje možnega trenda 

dogajanja v prihodnosti, ki bi lahko vodilo do nezaželenih psihosocialnih učinkov. Naslednji 

korak je organiziranje in vzpostavitev takšnih situacij, v katerih bodo vpleteni lahko krepili 

svoje razpoložljive vire moči ali zgolj pridobivali dodatne in se ob tem učili učinkovitejših 

vzorcev za spoprijemanje z morebitnimi tveganimi situacijami v prihodnosti (Dekleva, 1990). 

Preventive dandanes ne razumemo več s smislu izkoreninjanja kriminala, bolezni ali smrti, 

temveč bolj v smislu zmanjševanja nezaželenih, socialno nesprejemljivih dejanj in pojavov. 

Če želimo vzdrževati oziroma višati kakovost življenja, je preventivno delovanje zagotovo 

stvar, katere ne gre zanemariti.   

Preventiva je močno povezana tudi s kurativo. Mejo med enim in drugim, oziroma med tem, 

kdaj »zdravimo« in kdaj preprečujemo, je velikokrat težko določiti. Avtorica H. Jeriček 

(2007) zato predlaga, da preventivo in kurativo razumemo kot krožno ter neločljivo povezan 
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proces. Ker preventiva vpliva na kurativo in obratno, bi po avtoričinem mnenju lahko govorili 

o procesu varovanja virov moči. 

Več avtorjev (npr. Poštrak, 1998, Dekleva, 1990) preventivo v svojih pojmovanjih deli na 

primarno, sekundarno in terciarno.  

Primarna preventiva se nanaša na preprečevanje nezaželenega pojava oz. ravnanja. Gre za 

mrežo sistemsko družbenih ukrepov, ki so namenjeni krepitvi moči celotne populacije. Poleg 

tega se primarna preventiva nanaša tudi na širitev razvojnih možnosti in kvalitete življenja 

posameznika, skupine ter vse družbene skupnosti (Dekleva, 1990). 

Primarno preventivno delovanje je v svoji osnovi prizadevanje za optimalno vključenost 

posameznika v njegove življenjske tokove in socialno skupnost, izgradnjo zdravega 

življenjskega sloga, izgradnjo pozitivne samopodobe in pozitivne naravnanosti do življenja 

itd. ter ni izključno boj proti uporabi drog, čezmernemu pitju alkohola, kajenju, odvisnosti, 

stereotipom in predsodkom itd. V ospredju teh prizadevanj je ohranjanje, spodbujanje in 

krepitev pozitivnih moči v posamezniku ter v socialni skupnosti v celoti. (Maksimović, 1991).  

Sekundarna preventiva se po avtorju Dekleva nanaša na zgodnje prepoznavanje težav, ko do 

njih že pride. Teži k celotnemu ali delnemu izboljšanju stanja. V praksi se tovrstna preventiva 

kaže pri konkretnem delu s posebej ogroženimi posamezniki, družinami ali drugimi 

skupinami (Dekleva, 1990).  

Terciarna preventiva pa je namenjena ljudem, ki so se že znašli v takšni ali drugačni strokovni 

obravnavi in so že prejeli psihosocialno pomoč. Tukaj gre predvsem za odpravljanje 

neugodnih posledic njihovih prejšnjih težav in dvig kvalitete njihovega življenja v težnji, da 

do ponovnega poslabšanja težav ne bi več prihajalo (Dekleva, 1990). 

Učinke preventivnega delovanja je težko meriti ali ocenjevati, saj rezultati niso vidni takoj, 

temveč se pokažejo skozi daljše časovno obdobje.  

Ker največ neustreznih in negativnih oblik vedenja mladih zasledimo ravno v prostem času, 

oziroma času, ko so prepuščeni sami sebi ali ulici, ima pomembno funkcijo mreža 

preventivnih dejavnikov ter dobro organizirani pogoji in sredstva za preživljanje prostega 

časa. Preventivni vidik preživljanja le-tega je usmerjen na dejavnosti, ki ščitijo posameznika 

in skupine od tistih vplivov, ki niso v skladu z  družbeno sprejemljivimi pojmovanji in 
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oblikami vedenja ter komunikacije. Na ta način se hkrati preprečujejo posamezniku in družbi 

škodljivi pojavi ter posledično zvišujejo kvaliteto vsakdanjega življenja (Kristančič, 2007).   

Preventiva kot oblika družbenega delovanja lahko poleg nadzorovanja posameznikov pomeni 

tudi sredstvo njihove emancipacije. To funkcijo opazim v smislu pomoči ter omogočanja 

posamezniku, da razvije ustrezne strategije za obvladovanje življenja in reduciranje tveganja, 

ki mu lahko škodi v zdravstvenem in socialnem pogledu. 

Avtorica A. Kristančič (2007) meni, da mladi v današnji družbi tveganj in negotovosti 

potrebujejo nekoga, ki jim bo nudil občutek varnosti in sprejetosti, kar deluje preventivno na 

posameznikov razvoj. Avtorica v nadaljevanju razlaga, da posameznik tovrstne občutke lahko 

pridobi v različnih okoljih, pri čemer po njenem mnenju družina ostaja temeljna institucija pri 

izgradnji otrokove osebnosti, vendar lahko pri tem pomembno vlogo odigrajo tudi različne 

organizacije. 

 

4.2 VAROVALNI DEJAVNIKI IN  DEJAVNIKI TVEGANJA V RAZVOJU OTROK IN 

MLADOSTNIKOV  

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja človekovega razvoja sta ključni področja 

raziskovanja in proučevanja odpornosti oz. rezilientnosti.  

Raziskovanje področja rezilientnosti se je začelo šele v drugi polovici prejšnjega stoletja 

(Kiswarday, 2013). Fenomen se nanaša na mnoga področja, kot so naravoslovje, tehnologija, 

družboslovje, medicina. V vedah, ki se ukvarjajo z življenjem in razvojem človeka, je 

pojmovanje rezilientnosti večslojno, interakcijsko in sistemsko opredeljeno ter predstavlja 

dinamične procese uspešne prilagoditve posameznika v prelomnih situacijah (Masten in 

Gewirtz, 2006). Pionirji na področju raziskovanja rezilientnosti oziroma odpornosti pojem 

opredeljujejo kot enega ključnih mehanizmov in potencialov človekovega obstoja, ki se 

manifestira v prelomnih situacijah (Rutter, 1990, Werner, 1990, Luthar, Sawyear, Brown, 

2006).  

Ljudje smo si med seboj različni, posledično tudi na težave odreagiramo različno. 

»Individualne razlike v odzivanju so velike – ob enakem ali ob istem neugodnem vplivu bodo 

eni podlegli, drugi zanihali, tretji ostali nepoškodovani.« (Mikuš Kos, 1991, str. 20) Kar 

nekomu predstavlja varovalo njegovemu razvoju, drugemu lahko predstavlja izvor tveganja. 
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Nekateri ob travmatični izkušnji ostanejo kompetentni, druge pa situacija lahko popolnoma 

onesposobi za ustrezno spoprijemanje z njo (Rus Makovec, 2003).   

Avtorica A. Mikuš Kos (1991) navaja, da so raziskave o vplivih različnih neugodnih 

psihosocialnih dejavnikov pokazale, da je učinek neugodnih psihosocialnih dejavnikov na 

posameznika odvisen od kombinacije dejavnikov in od prisotnosti varovalnih dejavnikov, ki 

jih posameznik poseduje.  

Varovalni dejavniki oziroma dejavniki tveganja so tisti dejavniki, ki v posameznikovem 

življenjskem svetu pomenijo ključne točke in vidike ter opredeljujejo tudi njegove strategije 

ravnanja ali preživetja. Te strategije ravnanja so izdelani vzorci odzivov na vso tisto dogajanje 

v posameznikovem življenju, ki je lahko ogrožajoče ali varno, podporno ali destruktivno, ki 

mu lahko daje ali jemlje moč (Poštrak, 2007). 

Rutter (1990) navaja štiri glavne varovalne mehanizme, ki omogočajo sprožanje varovalnih 

procesov in obenem pomembno povečujejo njihovo učinkovitost. To so: 

 maksimalna zaščita otroka pred škodljivim delovanjem in zmanjšanje dejavnikov 

tveganja; 

 vključevanje varovalnih dejavnikov, ki zmanjšajo možnosti za negativno verižno 

reakcijo dejavnikov tveganja; 

 izboljšanje otrokove samopodobe in samoučinkovitosti z razvojem in krepitvijo 

kompetenc ter spretnosti za uspešno reševanje problemov; 

 zagotavljanje priložnosti in možnosti izbire med različnimi dejavnostmi, ki spodbujajo 

celosten razvoj osebnosti.  

Vedenja o varovalnih dejavnikih in dejavnikih tveganja nam omogočajo boljše razumevanje 

različnih učinkov iste situacije na različne posameznike ter njihov razvoj. Prepoznavanje 

varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja pri posamezniku nas vodi pri načrtovanju 

pomoči, saj s seboj nosijo pomembne informacije, ki nas vodijo v delovanju z njim. 

Varovalne dejavnike lahko razumemo tudi v smislu močnih točk, dejavnike tveganja pa kot 

tista posameznikova področja, na katerih je potrebno nekaj narediti (Žnidaršič, 2004). 

Avtorica A. Mikuš Kos (1991) poudarja, da pri delu z otroki in mladostniki lahko nekatere 

varovalne dejavnike  na novo uvedemo v otrokovo življenje ali pa že obstoječe le dodatno 

okrepimo in s tem pripomoremo k večji odpornosti posameznika. Odpornost za stres se ne 



Marina Laharnar (2018): Mala hiša – primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. 

43 
 

navezuje zgolj na določeno človekovo obdobje, temveč je nekaj, kar se da razvijati vse 

življenje (Rus Makovec, 2003).  

V nadaljevanju varovalne dejavnike in dejavnike tveganja navajam znotraj štirih vsebinskih 

sklopov. To so: individualni dejavniki, dejavniki v družini, dejavniki vrtčevskega in šolskega 

okolja ter dejavniki širše družbe.   

1. Individualni dejavniki (Mikuš Kos, 1991) 

Varovalni dejavniki: optimizem, moralna prepričanja, vrednote, skrb zase, dobro fizično 

zdravje, spretnosti reševanja problemov, socialne spretnosti, čustvena stabilnost, dobra 

samopodoba, komunikacijske spretnosti. 

Dejavniki tveganja: pesimizem, kronična bolezen, slabo zdravje v otroštvu, fizične in/ali 

intelektualne manj-zmožnosti, negotovi stil navezovanja v otroštvu, slabe socialne spretnosti, 

čustvena nedozorelost, nizka samopodoba, nedozorelost.  

Rutter (1980) navaja, da je med individualnimi osebnostnimi lastnostmi, ki pomagajo pri 

odpornosti na travmatske izkušnje dogodkov, ena najpomembnejših visoko samospoštovanje 

z realističnim občutkom upanja in osebne kontrole. Werner (1990) dodaja, da ljudje, ki so 

odporni, kažejo veliko zaupanje v to, da bodo zmožni premagati težave in da lahko vsaj do 

neke mere uravnavajo svojo usodo. Nasprotno pa nizko samospoštovanje in občutek nemoči 

večata možnosti, da bo ena težava vodila k drugi. Tak posameznik je manj odporen oziroma 

ranljiv. Za takega otroka velja, da težje prenaša že vsakodnevne življenjske težave in je 

psihično zelo ranljiv (neodporen) na udarce, ki mu jih zadane življenje, ter je zato še posebej 

ogrožen (Mikuš Kos, Slodnjak, 2000).  

2. Dejavniki družine (Mikuš Kos, 1991) 

Varovalni dejavniki: starševska toplina, naklonjenost, navezanost na družino, podporni, 

skrbni starši, varna in trdna družina, zdrave meje in avtoriteta, visoka raven odgovornosti v 

družini, morala, ekonomska stabilnost. 

 

Dejavniki tveganja: Odsotnost enega/obeh staršev, smrt družinskega člana, socialno 

neprilagojeni starši, nerazumevanje med staršema, dolgotrajna brezposelnost, revščina, 

kriminal, nasilje, zloraba, zloraba substanc pri starših, duševna bolezen pri starših, slab nadzor 

staršev, socialna izolacija družine, pomanjkanje topline in naklonjenosti.  
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Poleg socialnih, kulturnih in gmotnih razmer, v katerih živi družina, na njeno delovanje 

vplivajo tudi številni drugi dejavniki, ki lahko delujejo varovalno ali tvegano. To so: število in 

spol otrok, vključevanje starih staršev in drugih sorodnikov v družinske dejavnosti, poklic ter 

zanimanja očeta in matere, njune osebnostne lastnosti, zdravje, življenjske navade, ki sta jih 

prinesla iz svojih izvornih družin (Tomori, 1989).  

V sproščenih in ljubečih odnosih se na nevrofiziološki ravni sproščajo snovi, ki vzbudijo 

občutek zadovoljstva in povezanosti z drugimi, kar je pogoj za razvoj temeljnih občutkov 

vrednosti, ljubljenosti, sočutja, pripadnosti in povezanosti. Otrok, ki ne dobiva pozitivnih 

sporočil o samem sebi, ne more razviti trajnega občutka vrednosti in pripadnosti. Tisti 

posamezniki, ki ne uspejo dobiti tovrstne izkušnje, težijo k nadomestitvi primanjkljaja z 

nečim drugim, kar bi prinašalo podobne občutke. Navadno gre za manj ustrezne strategije, kot 

so igranje računalniških igric oziroma podobne okupacije pred zasloni. Podoben učinek 

dosežejo tudi prenajedanje, alkohol, marihuana itd. (Chapman in Pellicane, 2015). 

Obdobje odraščanja je lahko težavno, predvsem pri tistih otrocih, ki so izpostavljeni večjemu 

številu tveganj. Ti otroci še toliko bolj potrebujejo oporo, varnost, spodbude, nekoga, ki bo 

verjel vanje in njihove sposobnosti, nekoga, ki bo verjel, da otrok zmore. Če bo otrok iz 

obdobja otroštva izstopil preveč ranljiv in brez zadostne podpore v ljudeh, ki so zanj 

pomembni, je mogoče pričakovati, da bodo v prihodnje, tj. v obdobju mladostništva, pritiski 

in zahteve zanj prehuda izkušnja, ki bo lahko še dodatno ogrozila njegov osebnostni razvoj 

(Tomori, 1989). 

Musek (1995) omenja raziskave po vsem svetu, ki jasno kažejo, da je prav oteženost 

družinskih odnosov eden najbolj problematičnih negativnih pojavov, ki pestijo sodobne 

družbe. Avtor (prav tam) poudarja, da neugodne družinske razmere predstavljajo izvor 

psihičnih problemov in težav, nevrotičnosti, šolske neuspešnosti, nasilja, agresivnosti, 

kriminala, kot tudi vseh oblik odvisnosti.  

Tomori (1983b) meni, da sta bližina in medsebojna povezanost družinskih članov zelo 

pomembni prvini družinskega življenja. Bližina daje občutek varnosti, sprejetosti in 

pripadnosti.  Otroku oziroma mladostniku je težko odraščati, »če ga dom ne podpre z občutji 

sprejetosti, če ga ni opremil s primernimi komunikacijskimi vzorci in trdnimi normami za 

oblikovanje odnosov z ljudmi, če ga ni naučil izražati in sproščati čustev na način, ki je njemu 
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v zadovoljstvo, drugim pa sprejemljiv, in mu ni pomagal usmeriti njegovih zanimanj in 

sposobnosti v ustvarjalne dejavnosti« (Tomori, 1983b, str. 73).   

3. Dejavniki vrtčevskega in šolskega okolja (Mikuš Kos, 1991, str. 21) 

Varovalni dejavniki: dobra klima med zaposlenimi, dobra klima zaposleni – starši, občutek 

pripadnosti skupini, realna (visoka) pričakovanja, ponudba različnih aktivnosti, individualni 

dosežki in napredovanje otroka, jasne meje, zahtevana odgovornost in podpora drugim, 

priložnosti za uspeh. 

 

Dejavniki tveganja: slaba klima zaposleni – starši, slaba navezanost na šolo, zavračanje otroka 

s strani vrstnikov, članstvo v deviantnih vrstniških skupinah, nižji učni uspeh, pogoste 

menjave vrtca oz. šole, trpinčenje.   

»V tem obdobju otroci naletijo tudi na izkušnje socialnega ocenjevanja, ki lahko vpliva na 

razvoj njegovega občutka identitete, povratne informacije, ki jih dobiva s strani družbe, lahko 

nanj delujejo varovalno, lahko pa ga tudi ogrozijo.« (Andolšek in Tomšič, 2010, str. 147 in 

148) Pomembno je, da otroke v tem obdobju potrjujemo v tem, kar zmorejo, ter mu odrasli s 

svojimi vedenji in dejanji predstavljamo vzor. 

 

Pergar Kuščer (2003) pri tem opozori še na vidik, kako učni uspeh vpliva na otrokov občutek 

sprejetosti in pripadnosti, ter na možnosti izpolnjevanja njegovih potreb. Boljši učni uspeh v 

tem primeru deluje kot varovalni dejavnik, medtem ko slabši učni uspeh in s tem povezane 

učne težave lahko za posameznika predstavljajo dejavnik tveganja. Učenci brez učnih težav se 

v razred lažje vključujejo, sodelujejo, sproti razčiščujejo nejasnosti za razliko od učencev z 

učnimi težavami. Dobra vključenost v razred tako deluje kot varovalni dejavnik in je 

učenčevo močno področje, obratno pa slabša vključenost v razred lahko le še povečuje 

diskrepanco med posameznikovimi socialnimi potrebami, kar vpliva na slabše pogoje učenja 

in s tem slabši učni uspeh. 

Avtorica A. Mikuš Kos (1991) se dejstvu pridružuje in pravi, da »šolski neuspeh večkratno 

prizadene otroka. Šola je prvo delovno mesto, na katerem je uspeh vsakodnevno jasno 

izkazan z ocenami. Šola je izrazito tekmovalno naravnana in otrok dobro ve, kje mu je mesto 

v tej tekmi« (Mikuš Kos, 1991, str. 52). Avtorica (prav tam) nadalje razlaga, da je marsikateri 

otrok za svoje neuspehe javno zasmehovan, zmerjan in kaznovan, kar vpliva tudi na njegovo 

samopodobo. Neuspešnost v šoli se pri otroku kaže tudi v njegovih odnosih z zanj 
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pomembnimi ljudmi, to je s starši oziroma družino kot celoto, prav tako pa (ne)uspeh vpliva 

tudi na otrokovo preživljanje prostega časa.  

Raziskava avtorice Blanke Tividar (2000) potrjuje posredni pomen šolskega uspeha v 

povezavi z možnostmi za posameznikovo manj ustrezno vedenje: »Boljši kot je uspeh, manjša 

je možnost, da bodo otroci prestopniki, tudi če se v šoli sicer slabo počutijo.« (Tividar, 2000, 

str. 166).  

Posledice šolskega neuspeha se nadalje kažejo v prevzemanju stanja nemotiviranosti. Tisti 

otroci, ki so v nižjih razredih osnovne šole neuspešni, zgubijo upanje, da bi v višjih razredih 

lahko bilo drugače. Vrzeli v znanju se ravno zaradi tega lahko povečajo, prav tako tudi 

neskladje med otrokovim znanjem in zahtevami šole. Šolski neuspeh lahko prizadene željo po 

učenju in pridobivanju znanja nasploh ter s tem osiromaši človeka za priložnosti, ki bi se mu 

kljub temu lahko odprle (Mikuš Kos, 1991).  

Bordieu in Passersons navajata, da formalna izobrazba, tj. znanje, spretnosti in kompetence, 

postaja vse pomembnejši humani kapital v konkurenci na trgu delovne sile. V tem procesu vsi 

mladi nimajo enakih možnosti, saj na uspešnost v šoli in s tem na možnosti za napredovanje 

znotraj izobraževalnega sistema odločilno vplivajo družinski, razredni, ekonomski in socialni 

dejavniki (Bordieu, Passerson, 1990). 

4. Dejavniki širšega okolja (Mikuš Kos, 1991) 

Varovalni dejavniki: dostop do osnovnih dobrin – hrana, voda, stanovanje, higiena, fizična 

varnost, ponudba prostočasnih dejavnosti, vključenost v širšo socialno mrežo, ponudba 

različnih virov pomoči, socialna pravičnost in toleranca, socialna enakost. 

Dejavniki tveganja: slab dostop do osnovnih dobrin in storitev, nepravičnost in 

diskriminacija, socialna neenakost, neenakost spolov, vojne, naravne nesreče.  

Avtorja Masten in Coatsworth (1998) med varovalne dejavnike širšega okolja uvrščata še 

naklonjenost okolja vseživljenjskemu učenju, možnost kakovostnega šolanja, razpoložljivost 

socialnih sistemov za kakovostno preživljanje prostega časa, medgeneracijsko sodelovanje in 

druge vplive iz okolja (Masten in Coatsworth, 1998). M. Tomori meni, da dejavniki družbe 

vplivajo na to, ali se bo nek posameznik pozitivno ali negativno parcipiral (Tomori, 1998).  

Občutek samospoštovanja in samoučinkovitosti otrok oziroma mladostnik pridobiva skozi 

odnose podpore. Če otrok v svojih starših oziroma svojem primarnem okolju ne najde 
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ustrezne toplote, čustvene podpore in jasne strukture z razumnimi mejami,  lahko pomembno 

vlogo na tej točki odigra tudi okolica, tj. prijatelji, sosedi, učitelji, trenerji, duhovniki ali drugi 

mentorji (Rutter, 1990). Najpogostejši varovalni dejavnik je pozitivna navezava na vsaj eno 

kompetentno odraslo osebo, ki so ji lahko otroci in mladostniki zaupali in bili deležni njenega 

zaupanja, sprejemanja, pomoči in podpore (Masten in Gewirtz, 2006).   

Poleg pomembnih odraslih imajo varovalne oziroma tvegane vplive tudi vrstniki,  istih let ali 

starejši, s katerimi posameznik preživi večino svojega časa. Vrstniki so lahko varovalni 

dejavnik, če posameznik znotraj udeležbe v odnosu razvije ustrezne odnose, lahko pa so 

dejavnik tveganja v primerih, ko je socialna skupina povod za otrokova oziroma 

mladostnikova manj ustrezna vedenja (Musek, 1995).  

Med dejavnike širše družbe, ki vplivajo na razvoj otrok in mladostnikov, uvrščamo tudi 

sodobno tehnologijo, brez katere si danes življenja sploh ne moremo več predstavljati. 

Raziskava avtoric B. Lobe in S. Muha (2011) navaja, da internet dnevno uporablja kar 70 % 

slovenskih otrok in mladih. Tako internet kot tudi televizija, ki sta vodilna množična medija, 

nam omogočata dostop do številnih vsebin in informacij.  

Vsebine in informacije so lahko za posameznika poučne, koristne, spet druge pa lahko na 

posameznika vplivajo negativno, v smislu spodbud k manj ugodnim in socialno manj 

sprejemljivim odločitvam, vedenjem. Otrok in mladostnik, ki pri uporabi množičnih medijev 

nima nadzora, vse te vsebine neselektivno ter v največ primerih nekritično spremlja in srka 

vase.  

Prav ne-nadzor nad vsebinami lahko na tej točki predstavlja dejavnik tveganja 

posameznikovega razvoja. Iz sredstev obveščanja, pri čemer je najpomembnejša televizija, 

otroci dobivajo sporočila, da je svet sovražen in da je najbolje nikomur zaupati; da je uspeh 

edini pravi cilj človeka; da je svet razdeljen na dobre in slabe in da je slabe treba odstraniti; da 

je seks nekaj pomembnega, toda ni povezan z ljubeznijo; da sta nasilje in nestrpnost motorja 

zgodovine. Zunanji svet se tako preko televizije kaže kot skrajno negotov in nasilen (Sharret, 

1999). Naslednji dejavnik tveganja, ki se pojavlja v povezavi s sodobno tehnologijo, je beg 

pred stvarnostjo: »Televizija in druga sredstva obveščanja žal dajejo odraščajočim otrokom 

veliko možnosti, da bežijo pred stvarnostjo, se zatekajo v fantastični, vase zagledani 

(narcisistični) svet in s tem zanemarjajo globoke človeške odnose« (Bajzek, 2003c, str. 22).  
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4.3 PREVENTIVNO DELO Z MLADIMI 

»Preventivni programi namenjeni otrokom in mladostnikom prispevajo k pozitivni 

socializaciji in oblikujejo kakovostne medsebojne odnose s poudarkov na odnosu med 

spoloma, odnosu do šole, dela in zdravega načina življenja.« (Mesec et al., 1999, str. 135)  

Preventivno delo z mladimi (Maksimovič, 1991) služi: 

 preprečevanju odklonskih pojavov med mladimi; 

 integraciji mladih; 

 kompenzaciji vzgojnih in kulturnih primanjkljajev.  

Bistvo preventivnega delovanja je, da z otroki in mladostniki vzpostavimo dialog oziroma  

odnos, preko katerega nato vplivamo na določena vedenja, za katera predvidevamo, da imajo 

lahko škodljive posledice za njihov razvoj in s tem posledično tudi za njihovo nadaljnje 

življenje. Pri tem moramo paziti, da je odnos strokoven, a vseeno za otroke in mladostnike 

privlačen (Raičevič, 1996).  

Programi, ki jih imenujemo preventivni programi, naj bi vključevali specifične sestavine, ki 

omogočajo prepoznavanje ključnih dejavnikov tveganja. Obenem naj bi »preventivni 

programi krepili varovalne dejavnike, ki lahko pozitivno vplivajo na otrokovo oziroma 

mladostnikovo vedenje in pripomorejo k opuščanju manj ugodnih vzorcev vedenja« 

(Hočevar, 2005, str. 196).  

Občasne in opuščene preventivne dejavnosti le redko dosegajo želene učinke, kar kaže na to, 

da je najprej potrebno določiti, kateri preventivni program je primeren za določenega otroka 

oziroma mladostnika, kateri preventivni ukrepi so zanj sprejemljivi in nato težiti k 

kontinuirani izvedbi programa (Shapiro, 2003).   

Preventivo moramo razumeti tudi kot promocijsko ponudbo, ki bi bila sposobna upoštevati 

vse pozitivne vidike in osebne vire otroka oziroma mladostnika. Smernice, ki predstavljajo to 

promocijsko ponudbo in so nam lahko v oporo pri delu z otroki in mladostniki, so naslednje 

(Mion, 1999, str. 54–59): 

 »V primeru neprimernih identifikacijskih modelov je potrebno otrokom oziroma 

mladostnikom ponuditi ustrezne in motivirane like odraslih vzgojiteljev. 
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 V primeru čustveno nepravilnih odnosov, ki so običajno usmerjeni k zavračanju, je 

potrebno otrokom oziroma mladostnikom ponuditi različne sloge odnosov, ki so 

usmerjeni k potrjevanju.  

 Kadar kultura kot najvišje vrednote ponuja egoizem, potrošnjo, nasilje, je potrebno 

otrokom in mladostnikom ponuditi popolnoma nasprotne vrednote in usmeritve. 

 Pri pomanjkanju smernic je otroke in mladostnike potrebno spodbuditi k zavestnemu 

privzemu dosledne in enotne bivanjske usmeritve. 

 Pri neprimernem vrednostnem sistemu, ki ovira čustveni razvoj otroka oziroma 

mladostnika, je potrebno ponuditi dosleden vrednostni sistem, ki se osredotoča na 

intelektualno in moralno poštenost.  

 V kulturi, ki otroku oziroma mladostniku ponuja razvedrilne dejavnosti, ki ga delajo 

pasivnega, je vzgojiteljeva naloga iskanje ter ponujanje aktivnih in ustvarjalnih 

dejavnosti.  

 V primeru pomanjkanja struktur in kakovostnih oblik druženja je potrebno ponuditi 

takšno možnost ter tako razvijati smisel za sodelovanje in konstruktivnost.  

 V primeru šibke osebne identitete, ki jo povzročajo nekakovostna kulturna sporočila, 

je potrebno vzpostaviti budno in kritično stališče do procesov dekulturalizacije«. 

Ko govorimo o praktičnem delovanju na področju primarne preventive, vidimo, da se le-ta na 

ravni strategij in neposrednega dela z uporabniki lahko deli na tri oblike. To so (Maksimović, 

2006): 

 Informativno-propagandna dejavnost: to je dejavnost, s katero želimo ustrezno in 

pravočasno informirati uporabnike o nevarnostih tveganega vedenja ali pa o 

možnostih za preseganje določenih problemov, stisk in kriz. To so lahko tudi 

informativno-propagandne dejavnosti, s katerimi uporabnikom odpiramo nove 

možnosti za krepitev svojega zdravja. Končno so te dejavnosti lahko preprosto 

usmerjene k spodbujanju in oblikovanju pozitivne atmosfere v določenem segmentu 

skupnosti ali v skupnosti nasploh. Lahko prispevajo h krepitvi določenih vrednot, 

stališč, navad, ki so koristne za rast in razvoj posameznika, skupin ter skupnosti.  

 Vzgojno-preventivna dejavnost: to je dejavnost, ki temelji na izkustvenem in 

socialnem učenju ter je naravnana k spodbujanju rasti in razvoja ter h krepitvi 

notranjih moči posameznika. Gre za naslednje dejavnosti: učenje ustreznih socialnih 

veščin, spodbujanje in pospeševanje razvojnih procesov, spodbujanje razvoja zdravega 
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življenjskega sloga, obvladovanje strategij premagovanj stresa in kriz, učenje 

komunikacijskih veščin, strategij vzpostavljanja, ohranjanje in razvoj medsebojnih 

odnosov, obvladovanje strategij soočanja in reševanja konfliktov ter drugih socialnih 

problemov, težav, stisk in podobno.  

 Izobraževalna dejavnost: to je sistemsko poučevanje oziroma posredovanje znanj o 

lastnostih psihoaktivnih substanc, učinku njihovega delovanja na posameznika in 

skupnost ter o posledicah, ki jih ima uživanje le-teh na posameznika, njegovo rast in 

razvoj, njegovo zdravje.  

Družina še vedno velja za klasično mesto otrokove vzgoje in razvoja. Prav tako ima družina 

temeljno vlogo pri izgradnji otrokove osebnosti, vendar lahko pri tem pomembno vlogo 

dodajo ali prevzamejo tudi različne civilne in nevladne organizacije. Na javnem področju so z 

vstopom v vzgojne in izobraževalne ustanove za razvoj otrok in mladostnikov zadolženi 

predvsem vrtci in šole, poleg njih pa še nekatere druge institucije, društva, združenja ali 

mladinske skupine (Winterhoff, 2011). 

Poleg formalne izobrazbe mladi potrebujejo še znanja, ki so uporabna za življenje. »Namesto 

institucionalnih modelov nadzorovanja in discipliniranja, mladi potrebujejo širšo družbeno 

socializacijo in možnost vzpostavljanja lastnih socialnih mrež. Poleg storitev profesionalnega 

svetovanja, potrebujemo še možnost učenja iz izkušenj. V sistemu tekmovalnosti, kateremu 

smo priča dan danes, potrebujemo tudi znanja za razvoj odnosa do različnih področij 

delovanja, v katerih bodo prepoznali pomen zase in smiselnost lastnega angažiranja. Ob 

zahtevah po avtonomnosti je potrebno vzpostavljati tudi možnosti, da se avtonomnosti lahko 

naučijo preko lastnih izkušenj.« (Mrgole, 2003, str. 16)  

Z organizacijo programov za mlade se danes ukvarja vse več vladnih, nevladnih in drugih 

organizacij.  

V primerjavi z zadnjim desetletjem narašča tudi kakovost ponudbe in programov za 

preživljanje prostega časa mladih. Še posebej v prednosti so otroci in mladostniki, ki živijo v 

urbanih okoljih, saj lahko svoj prosti čas izrabijo za sodelovanje v različnih skupinskih 

dejavnostih, od športne aktivnosti, tabornikov, skavtov, gasilcev, programa društva prijateljev 

mladine, raznih dogodkov v knjižnici, glasbenih in drugih umetniških večerov, pevskih vaj, 

dramskih skupin, do programov izven šolskega neformalnega in formalnega izobraževanja 

(jezikovni tečaji, delavnice za pridobivanje raznih umetnostnih in socialnih veščin ter 

spretnosti). Če pa se otroci in mladostniki znajdejo v težavah, imajo na voljo vrsto programov 
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samopomoči ali drugih servisov, kjer lahko pridobijo potrebne informacije in usmeritve 

(Derganc, 2004).  

Avtor Mrgole (2003) meni, da je področje potreb mladih mnogo širše od področja, ki ga 

»pokrivajo« dejavnosti formalnih ustanov. Odpiranje polja neformalnega mladinskega dela in 

njegova utemeljitev skupaj z vzpostavitvijo partnerskega sodelovanja med enim in drugim 

poljem, je po avtorjevem mnenju nujna: »V ponudbi državnih ustanov obstajajo strokovne 

službe in instance, ki so specializirane za reševanje težav, vprašanj in drugih zagatnih potreb 

mladih (tj. svetovalne službe na šolah, na centrih za socialno delo, na uradih za delo, v 

zdravstvenih domovih), vendar pa mladi te ponudbe ne prepoznavajo kot njim lastne, zaradi 

česar jim posledično tudi ne zaupajo« (Mrgole, 2003, str. 40). 

V Sloveniji obstaja veliko različnih pojavnih oblik mladinskega dela. Vzpostavljene in 

organizirane so vsaka na svoj način. Tudi mladinski centri kot en izmed pojavnih oblik 

mladinskega dela niso ustanovljeni in ne delujejo po enakih organizacijskih principih, saj 

področje zakonsko še ni povsem poenoteno in jasno postavljeno.    

Čeprav se pojave oblike med seboj razlikujejo, pa prav vse mladinske programe povezuje 

zasledovanje naslednjih načel: edukativnost, participacija, krepitev posameznika, 

neformalnost, odgovornost, varna medsebojna razmerja, programi naj posredujejo informacije 

ter svetovanja in pomoč. »Programi neformalnega dela z mladimi bi morali največji pomen 

pripisovati pridobivanju znanj/spretnosti, ki izhajajo iz posredovanja načel ''učenje vse 

življenje'' (lifelong learning) in ''učenje iz življenja za življenje'' (learning by doing).«  

(Mrgole, 2003, str. 122)  

Avtor Poštrak (2007) k temu dodaja, da je odraščajočim otrokom in mladostnikom potrebno 

ponuditi programe in dejavnosti, ki so njih privlačne in take, ki podpirajo njihove pozitivne 

potenciale ter s tem posledično vplivajo na njihov razvoj.  

Ponudba mladinske kulture je povezana s skupinami, ki so se organizirale po načelu delovanja 

»od spodaj« in delujejo v okviru lokalnih zmožnosti ter s podporo državnih in drugih virov. V 

lokalnih skupnostih se prebuja zavest o potrebnih prostorih, ki so namenjeni izključno 

organizirani dejavnosti mladih. Nastajajo prostori, ki zagotavljajo osnovne pogoje za 

druženje, delo in organiziranje mladinskega dogajanja izven okvirov formalnih ustanov. 

Najpogostejša pojavna oblika prostorov mladinskega dogajanja so mladinski centri oziroma 

klubi (Derganc, 2004).  
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Mladinsko delo je delo v prostoru in času mladih, ki zahteva, da mlade jemljemo kot eksperte 

iz vsakdanjih izkušenj, kot najbolj kompetentne, da nam povejo o sebi, svojih občutjih, svojih 

potrebah, ravnanjih (Čačinovič Vogrinčič, 2002).  

 

4.3.1 MLADINSKI CENTER KOT ENA IZMED POJAVNIH OBLIK PREVENTIVNEGA DELA  

V Sloveniji je na stičišču mladinskih programov in možnosti preživljanja prostega časa za 

otroke in mladostnike najbolj razširjena praksa mladinskih centrov. Mladinsko delo v obliki 

mladinskih centrov uvrščamo na področje preventive, saj v prvi vrsti služijo integraciji mladih 

in razvijanju njihovih potencialov. Aktivnosti in klima v mladinskih centrih venomer 

spodbujajo k izbiram, ki v posameznikovo življenje prinašajo polnost in zadovoljstvo ter na ta 

način zmanjšujejo možnosti odklonskih oblik vedenj pri mladih (Lebič, 2016).   

V mladinski center se, kot nam že beseda pove, vključujejo mladi, tj. posamezniki od 

petnajstega do devetindvajsetega leta starosti. Dejavnosti, ki se v njih izvajajo, se navezujejo 

na starost in aktualnost vključenih otrok in mladostnikov ter navadno izhajajo iz njihovih želj 

in potreb. Osnovni namen mladinskih centrov je zagotavljanje boljših pogojev za življenje, 

delovanje in organiziranost mladih (Murn, Lebič, Skrinar, 2011).  

Kljub dejstvu, da so interesi in potrebe mladih časovno in prostorsko zelo dinamične ter hitro 

spremenljive kategorije, avtor Mrgole (2003, str. 66) navaja štiri točke, ki naj bi bile lastne 

vsem mladinskim programom:  

1) »za udeležbo v programih se mladi odločajo sami, tudi zgolj zaradi sprostitve, zabave, 

druženja; 

2) mladinsko delo mora izhajati iz razvojnih značilnosti, nazorov, motivov, izkušenj, 

čustvovanj, predsodkov, ovir … konkretnih mladih v konkretnem prostoru; 

3) delo z mladimi je namenjeno mladim, ker so mladi (in ne, ker bi bili posebej etiketirani, 

npr. socialno izključeni, zasvojeni, družbeno odklonski …);  

4) upošteva celovit psihološki, sociološki in družben kontekst mladih«. 

Mladinsko delo v obliki centrov je »vzporedni prostor ob formalnem izobraževanju, ki zaradi 

vseh načel neformalnega in priložnostnega učenja pomeni pomemben dodaten prostor 
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samouresničevanja mlade osebe ter pridobivanja kompetenc s ciljem polnopravnega 

vključevanja v družbo in osamosvajanja na prehodu v odraslost« (Ferjančič, 2008, str. 9).  

Glavni elementi mladinskega dela so: aktivna participacija, tj. možnost podajanja lastnih 

mnenj in uresničevanje lastnih idej, preko katerih se lahko (izključeni) mladi vključujejo v 

polje družbenega; razvoj lastnih kompetenc in načel mladega posameznika; širjenje in 

vzdrževanje socialnega omrežja, sestavljenega tako iz vrstnikov kot tudi organizacij, v katerih 

se mladi udejstvujejo; razvoj spretnosti komuniciranja, ki se poleg ustreznih načinov 

sporočanja nanašajo tudi na funkcionalno pismenost, informiranost ter izražanje in sposobnost 

slišanja in poslušanja; različne možnosti organizacije za mlade, ki jim omogoča več in boljše 

možnosti njihovega razvoja in širjenja njihovega prostora delovanja (Pucelj Lukan, 2009).  

Ena izmed pomembnih lastnosti, ki naj bi jih mladinski programi imeli, je kontinuiranost 

programa (Murn, Lebič, Skrinar, 2011). Kontinuiranost udeležencem daje varnost in je pogoj 

za razvoj poglobljenih odnosov. Udejanja se preko »varnosti rednega srečevanja in osebe, ki 

zastopa funkcijo osrednje figure, nosilca odgovornosti in nosilca poteka dejavnosti« (Mrgole, 

2003, str. 81)  

Praviloma programe za mlade izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z bogatimi delovnimi 

izkušnjami na področju mladinskega dela (Murn, Lebič, Skrinar, 2011). Osebo, ki zastopa 

funkcijo nosilca poteka dejavnosti, navadno poimenujemo kot mladinski delavec oz. delavka. 

»Poklicni profil mladinskega delavca vključuje različne tipe kadrov, predvsem v okviru 

organizacij v mladinskem sektorju.« (Urad RS za mladino, 2017) 

 Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) 

dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese načrtovanja 

in odločanja (Urad RS za mladino, 2017). Delo mladinskega delavca sestavlja več sklopov: 

»neformalno izobraževanje, skrb za aktivno participacijo, spodbujanje in krepitev moči 

mladih ter promocijo enakih možnosti in družbenega vključevanja« (Mrgole, 2003, str. 81).  

Mladinski delavci pomagajo mladim razvijati njihove sposobnosti in talente predvsem na 

zunajšolskih področjih, s čimer mladi dopolnjujejo šolska znanja. Mladinski delavec usmerja, 

spodbuja in podpira mlade pri njihovem razvoju na osebnostni, družbeni in izobraževalni 

ravni ter jim nudi izkušnje na življenjsko pomembnih področjih. Spodbujal in omogočal naj bi 

tudi oblikovanje in zavzemanje svojih stališč, mnenj, saj si bodo na ta način lažje pridobili 

pomen in vpliv v družbi (Urad RS za mladino, 2017). Mladinski delavec prek neformalnega 
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dela z otroki in mladostniki stopa in zavzema mesto pomembnega drugega, kar mu/ji prinaša 

dodatno odgovornost. Z uspešnim soustvarjanjem odnosa se v mentorskem odnosu, tj. med 

mladinskim delavcem in vključenimi v mladinski program, razvije dinamika, ki se povezuje s 

predpostavkami transfernega odnosa (Mrgole, 2003).  

 

 

V Sloveniji poklic mladinskega delavca še ni formalno priznan na ravni države v smislu jasno 

postavljenih kriterijev: izdelanimi vstopnimi pogoji, izdelanim in verificiranim 

izobraževalnim programom, z jasnimi merili poklicnih kriterijev in normativov, vendar je 

vseeno v procesu razvoja, da bi to postal (Mrgole, 2003). Pobudo za pripravo poklicnega 

standarda ter kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega 

delavca/mladinsko delavko je oblikoval Urad RS za mladino. Predlog pobude je bil v letu 

2015 sprejet, kar je razlog, da je center RS za poklicno izobraževanje pričel s postopki 

priprave predloga poklicnega standarda ter kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti 

(Urad RS za mladino, 2017).  

Vzporednico med konceptom mladinskega dela in potrebnimi kompetencami mladinskih 

delavcev zavzema socialnopedagoška stroka. »Socialna pedagogika je področje delovanja, v 

katerem se pedagoško obdelujejo odnosi med posamezniki in družbenimi strukturami.« 

(Böhnisch, 1979, v Hamburger, 2014, str. 16) Je stroka, ki »proučuje, razvija ter izvaja delo z 

Slika 1: Dejavniki in strukturne povezave delovanja mladinskega delavca. Vir: Mrgole, 2008, str. 9. 
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ljudmi in pri tem upošteva njihovo življenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes 

socialna pedagogika dopolnjuje, razširja oziroma nadgrajuje z različnimi oblikami 

preventivnega, kompenzatornega, razvojnega in integrativnega dela« (Etični kodeks delavcev 

na področju socialne pedagogike, 2006, str. 191). Socialna pedagogika ima kot stroka odprto 

perspektivo družbene vloge ter se kot taka znova in znova ukvarja z najrazličnejšimi 

družbenimi vprašanji, prepoznava obstoječa neravnovesja družbenih moči in nanje opozarja 

(Razpotnik, 2006). Čeprav je socialna pedagogika sprva veljala za pretežno zavodsko vzgojo, 

se vedno bolj uveljavlja tudi na drugih področjih delovanja (Kobolt, 1998). Eno pomembnih 

področij delovanja socialne pedagogike predstavlja prav področje mladih in posledično 

področje mladinskega dela. Profil socialnega pedagoga na področju mladinskega dela lahko 

ponudi strokovno podporo, pri čemer izhaja iz  življenjskega okolja in situacije posameznika, 

s katerim dela. Z različnimi oblikami dela, ki izhajajo iz koncepta krepitev moči, prav socialni 

pedagog lahko doprinese k povečanju kompetentnosti mladega človeka na poti v odraslost.  

Eden izmed pojavnih oblik preventivnega delovanja v obliki mladinskih programov je tudi 

iniciativni program kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov Mala hiša, 

ki je namenjen otrokom in mladostnikom iz občine Tolmin in ga podrobneje predstavljam v 

nadaljevanju.  
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5 MALA HIŠA KOT PRIMER KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA 

PROSTEGA ČASA  

5.1 PREDSTAVITEV OBČINE 

Tolminska občina leži v severozahodnem delu Slovenije, v spodnjem delu Zgornjega Posočja, 

ki ga tvorita še občini Kobarid in Bovec. Središče občine predstavlja Tolminska kotlina, ki je 

stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, 

doline Idrijce ter Baške grape. Na zahodnem delu občina Tolmin meji na sosednjo republiko 

Italijo. Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, dolino spodnje Idrijce, Baško dolino, 

dolino Tolminke s tolminsko-bohinjskimi gorami, Tolminsko kotlinico, tolminski del 

predalpskega hribovja ter severno obrobje Banjške planote in Trnovskega gozda. Del občine 

leži v Triglavskem narodnem parku (Predstavitev občine Tolmin, 2017).  

Občina Tolmin leži na stičišču treh naravnogeografskih enot: Dinarske, Predalpske in Alpske 

Slovenije, kar zaradi značilnosti vseh treh enot površje kot tudi območje samo dela izrazito 

raznoliko in pestro (Mrak, 2010).  

V kulturnem pogledu se v občini Tolmin stikata in prepletata alpski in sredozemski kulturni 

krog. Območje je zgodovinsko zaznamovano z vključitvijo v oglejski patriarhat ter z 

vladavino goriških grofov vse do 18. stoletja. Po prvi svetovni vojni je bilo območje pod 

oblastjo italijanske države, med leti 1947 in 1991 pa je bilo območje priključeno Jugoslaviji. 

Novo obdobje je sledilo po letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna država (Miklavčič-

Brezigar, 1996).  

Občina Tolmin je bila ustanovljena 21. decembra 1994. Upravno središče in sedež občine se 

nahaja v naselju Tolmin, ki leži na nadmorski višini 200 m. Občina obsega 382,3 km² – na 

tem področju najdemo 72 naselij in 23 krajevnih skupnosti (Predstavitev občine Tolmin, 

2017).  

Avtor Medved (2010) navaja, da je gibanje števila prebivalcev občine Tolmin že dolgo 

negativno. Leta 2009 naj bi prebivalstvo občine znašalo 11.702 prebivalca, od tega je delež 

mladih zelo majhen. Podatki podatkovnega portala SI-Stat Statističnega urada Republike 

Slovenije navajajo, da ima občina Tolmin (stanje na dan 5. november 2017) 11.211 

prebivalcev, od tega 50,65 % moških in  49,35 % žensk (Statistični urad RS, 2017). Gostota 

poselitve znaša 29,3 prebivalcev/km². Podatki o gibanju prebivalstva občino Tolmin 

http://www.tnp.si/
http://www.tolmin.si/sl/43
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uvrščamo med demografsko ogrožena območja. Temeljni vzrok za to se nahaja v odhajanju 

mladih: »Mladi v Zgornjem Posočju nimajo možnosti za nadaljnje izobraževanje in 

zaposlitev, zato odhajajo na študij v univerzitetna središča in tam tudi ostajajo zaradi boljših 

možnosti za zaposlitev. To za občino Tolmin pomeni vse manj mladih družin, nizko rodnost 

in posledično staranje prebivalstva« (Manfreda, 2006, v Velišček, 2010).  

Struktura prebivalstva po izbranih starostnih skupinah (stanje na dan 5. november 2017) kaže, 

da je v starostni skupini 0–14 let 1.532 prebivalcev, kar predstavlja 13,67 % celotnega 

prebivalstva (v starostni skupini 5–9 let je 552 prebivalcev, v starostni skupini 10–14 let pa 

445 prebivalcev); v starostni skupini 15–64 let 7.091 prebivalcev, kar predstavlja 63,25 % 

celotnega prebivalstva; v najstarejši starostni skupini, tj. 65+ let pa je 2.588 prebivalcev, kar 

predstavlja 23,08 % celotnega prebivalstva. Povprečna starost prebivalcev v občini Tolmin 

znaša 45,8 let (Statistični urad RS, 2017). 

V občini Tolmin je v letu 2008 delovalo osem vrtcev (tj. v Tolminu, Volčah, na Kamnem, 

Mostu na Soči, v Dolenji Trebuši, na Šentviški Gori, v Podmelcu in Podbrdu), osem osnovnih 

šol (tj. centralna šola Tolmin s podružničnima šolama v Volčah in na Kamnem, centralna šola 

Most na Soči s podružnicami v Dolenji Trebuši, Podmelcu in na Šentviški Gori ter centralna 

šola Podbrdo). V šolskem letu 2008/09 je osnovne šole obiskovalo približno 910 učencev. 

Občina Tolmin ima tudi srednjo šolo, tj. Gimnazija Tolmin (Velišček, 2010).  

V Sloveniji je glavna raven organiziranja mladinskega dela v veliki meri prepuščena lokalnim 

skupnostim oziroma občinam in njihovim mladinskim politikam. V nadaljevanju zato 

predstavljam, kaj mladinska politika sploh je ter kaj se na tem področju dogaja v občini 

Tolmin, tj. v občini, v kateri si Društvo Mala hiša prizadeva za trajno vzpostavitev Centra za 

otroke in mladostnike.  

 

5.2 LOKALNA MLADINSKA POLITIKA TER POLITIKA PROSTOČASNIH IN 

DRUŽBENO-KULTURNIH DEJAVNOSTI 

»Mladinska politika ni politika mladih, niti ni politika o mladih, ampak je politika za mlade.« 

(Beočanin, 2012, str. 19)  

Mladinska politika, o kateri se je pred kratkim le šepetalo, je danes uzakonjena v Zakonu o 

javnem interesu v mladinskem sektorju. Mladinska politika je v omenjenem dokumentu 

definirana kot »usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom 
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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).  

Konkretni ukrepi mladinske politike so v največji meri odvisni od pristojnostih samoupravnih 

lokalnih skupnosti, tj. občin. Med načeli mladinske politike zasledimo subsidiarnost, v smislu, 

da je država tista, ki naj bi poskrbela za ukrepe, ki jih je nemogoče ali nesmiselno izvesti na 

lokalni ravni. V Sloveniji naj bi bil proces ravno nasproten, »država v skladu s svojimi 

pristojnostmi in smernicami Evropske unije izvaja ukrepe, ki jih občine smiselno 

dopolnjujejo« (Beočanin, 2012, str. 22). Lokalna in državna raven naj bi torej vsaka po svojih 

močeh poskrbeli za komplementarnost ukrepov.  

Različni sprejeti dokumenti in zakoni, ki se navezujejo na mladinske politike in mladinsko 

delo, navajajo, da je izziv prepoznavanja okolja ter potreb na »ramenih«  posameznih lokalnih 

skupnostih. Ob prepoznanih posebnostih okolja naj bi nato prav tako sami uvedli in izvajali 

ustrezne ukrepe (Beočanin, 2012).  

Področja mladinskih politik se navezujejo na različne vsebinske sklope. Eden ključnih je 

politika preživljanja prostega časa in družbeno-kulturnih dejavnosti.  

Lokalni program za mlade v občini Tolmin s sloganom Mi smo – mi bomo začrtuje delovanje 

na področju mladih v obdobju 2017 do 2022. Delovna skupina je na podlagi rezultatov 

spletne ankete ter ob upoštevanju usmeritev evropskih in nacionalnih strateških dokumentov 

pripravila strateške cilje in ukrepe, ki se navezujejo na posamezna vsebinska področja. Nastal 

je program z naslednjimi strateškimi cilji (Lokalni program za mlade v občini Tolmin 2017–

2022, 2017): 

 »krepitev kompetenc mladih; 

 ohranjanje in spodbujanje neformalnega izobraževanja mladih; 

 večja zaposlenost med mladimi; 

 reševanje stanovanjske problematike med mladimi; 

 aktivna vključenost mladih v prostočasne, športne, kulturne in družbene dejavnosti; 

 vzpostavitev delujočega mladinskega centra; 

 sistemska ureditev področja mladinskih dejavnosti; 
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 ustanovitev delovnega oz. posvetovalnega organa mladih; 

 večja participacija mladih; 

 vzpostavitev informacijskega kanala in info točke za mlade«. 

V dokumentu lokalnega programa so za vsak strateški cilj jasno navedeni ukrepi, nosilci 

ukrepov in kazalniki uresničevanja posameznega ukrepa. Delovna skupina bo tekom 

celotnega obdobja podrobneje spremljala uresničevanje programa in ob koncu svoje 

ugotovitve strnila v evalvaciji (Lokalni program za mlade v občini Tolmin 2017–2022, 2017). 

Lokalni program za mlade v občini Tolmin 2017–2022 je 29. junija 2017 sprejel in potrdil 

občinski svet, s katerim je program tudi uradno stopil v veljavo (Lokalni program za mlade v 

občini Tolmin 2017–2022, 2017).  

 

5.3 IDEJNA ZASNOVA O CENTRU ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA 

ČASA OTROK IN MLADOSTNIKOV MALA HIŠA V OBČINI TOLMIN 

 

5.3.1 PREGLED DOSEDANJEGA DELA V SKLOPU VZPOSTAVLJANJA CENTRA ZA 

OTROKE IN MLADOSTNIKE MALA HIŠA  

Ideja o širjenju ponudbe za otroke in mladostnike se je porodila na Pedagoški fakulteti v 

sklopu predmeta Management za področje socialne pedagogike, ko je bila skupina šestih 

študentk postavljena pred nalogo, da načrtuje in izvede projekt, ki se navezuje na nek 

problem, ki ga zaznavamo v družbi. Glede na to, da je pet od šestih članic skupine prijahalo iz 

Posočja, smo sklenile, da s projektom posežemo na to področje. Zaznale smo namreč potrebo 

po dodatnih programih, ki bi osnovnošolski populaciji in mladim v občini Tolmin nudili 

dodatne možnosti ustvarjalnega in kakovostnega preživljanja prostega časa v družbi 

sovrstnikov. Ciljna skupina našega raziskovanja je bila osnovnošolska populacija, torej otroci 

stari med 6 in 15 let, iz celotne Občine Tolmin. V mestu Tolminu smo naredile analizo stanja 

med organizacijami, ki se ukvarjajo z osnovnošolsko populacijo, in starši otrok, vključenih v  

tri osnovne šole v občini Tolmin skupaj z njihovimi podružnicami. Z anketo smo želele 

ugotoviti, ali potrebo po tovrstni dejavnosti in prostoru zaznavajo tudi prebivalci občine 

Tolmin.  
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V sklopu preverjanja analize potreb je bilo razdeljenih 952 anket, nazaj smo prejele 319 

anket, kar predstavlja 33,51 % razdeljenih anket. Rezultati analize so pokazali, da je potreba 

po centru za otroke in mladostnike v Tolminu prisotna.  

Rezultatom analize je sledila ciljno načrtovana rešitev. Pot smo začeli s kontinuiranimi 

delavnicami, preko katerih smo se želele v okolju pokazati kot skupina, ki ustvarja in deluje 

za otroke in mladostnike. Dolgoročni cilj pa je usmerjen v pridobitev prostora in odprtje 

centra, kjer bi mladi na dnevni ravni lahko preživljali prosti čas. 

Prvo delavnico smo izvedle 12. 12. 2015 v sodelovanju s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. 

Nadalje smo s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin sklenili sodelovanje in tako tam enkrat 

mesečno pripravljale delavnice za otroke in mladostnike.  

Sredi meseca decembra smo začele s pripravljanjem dokumentacije, ki je potrebna za 

ustanovitev društva. Odločitev o ustanovitvi društva smo sprejele zaradi resne želje in interesa 

po širjenju dejavnosti na področju dela z otroki in mladostniki. 31. 12. 2015 je skupina 

študentk uradno postala Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša, ki 

deluje pod skrajšanim imenom Društvo Mala hiša. 

Delo društva Mala hiša je nadalje potekalo na dveh nivojih. Prvi je bil kontinuirana dejavnost 

za otroke v obliki delavnic, drugi pa se je navezoval predvsem na sestankovanja s 

strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki v občini Tolmin s težnjo, da bi izvajanje 

delavnic prešlo na naslednjo stopnjo.  

Svojo vizijo širjenja ponudbe za otroke in mladostnike smo spomladi 2016 predstavile županu 

občine Tolmin, ki je bil ideji naklonjen. Nato smo predstavitev izvedle še na Odboru za 

družbene dejavnosti, kjer je nastal sklep o podpori in izvedbi pilotnega projekta centra za 

kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša.  

Poletje 2016 je bilo v znamenju opredeljevanja, kako in na kakšen način bi pilotni projekt 

centra izpeljale, kakšne bi bile ponujene vsebine, kako pogosto bi bil center odprt in podobno. 

Skladno z vsebinskimi pripravami so potekale tudi priprave za pridobivanje prostora. To je 

bila tedaj velika uganka, ki smo jo nepričakovano razrešili preko pogovorov s strokovnjaki na 

področju otrok in mladine. Direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino je enega njihovih 

prostorov prepoznal kot primernega za našo dejavnost. Po dogovoru z občino je dotični 

prostor šel v postopek prenove. Februarja 2017 je bil pripravljen za vzpostavitev pilotnega 
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projekta. Začetek dejavnosti smo obeležili z družabnim dogodkom, na katerega smo povabili 

vse ključne akterje, ki so nam pomagali priti do te točke.  

Pilotni projekt je bil v prvi vrsti namenjen poglobljenemu preverjanju stanja potreb in 

preverjanju, ali občina Tolmin tovrsten center sploh potrebuje. V začetku je šlo za pilotni 

projekt, ki se je navezoval na tri mesece (februar, marec, april 2017). Odzivi so presenečali 

tako izvajalce dejavnosti kot financerje projekta. Zaradi pozitivnih odzivov je občina pilotni 

projekt podprla še za nadaljnja dva meseca, tj. do konca šolskega leta 2017.  

Center za otoke in mladostnike je bil odprt vsak ponedeljek in petek od začetka februarja do 

konca junija 2017, od 12:00 do 18:00. Enkrat mesečno smo organizirali tudi sobotno 

delavnico, ki je potekala v dopoldanskem času. Udeležba v centru je bila za otroke in 

mladostnike brezplačna, pogoj za vključitev je bilo prebivališče na območju občine Tolmin, 

prostovoljna odločitev in motivacija otroka oziroma mladostnika ter soglasje staršev oziroma 

skrbnikov za sodelovanje v programu. Poleg splošne dejavnosti centra smo vsak dan 

organizirali tudi tematsko dejavnost, ki je trajala približno dve uri. Končna analiza je 

pokazala, da je v obdobju od februarja do junija vsak dan v center prišlo od 5 do največ 43 

otrok. V omenjenem obdobju smo prejele 67 podpisanih soglasij staršev o strinjanju glede 

vključitve v dejavnosti centra za otroke Mala hiša. V program so se vpisali otroci, stari od 3 

do 13 let.  
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5.4 KAKO NAPREJ? 

Starostno obdobje 0–14 let v občini Tolmin trenutno predstavlja 13,7 % celotnega 

prebivalstva. Osnovnošolski otroci imajo poleg ponudbe raznih treningov in krožkov v sklopu 

izobraževalnih ustanov možnost vključitve tudi v nekatere druge dejavnosti, ki so 

organizirane preko različnih društev, zavodov in zvez. Težavo, na katero sem naletela med 

raziskovanjem področja in je po mojem mnenju ključna, opisujem v nadaljevanju. 

Osnovnošolski otroci imajo možnost vključitve v raznovrstne specifične in vnaprej 

strukturirane dejavnosti, nimajo pa se možnosti vključiti v okolje, ki bi posamezniku ponujalo 

možnost kakovostnega preživljanja prostega časa. Nimajo možnosti vključitve v prostor, kjer 

bi se zabava in sprostitev združila s pridobivanjem znanja, spretnosti in veščin, ki bodo 

vključene otroke in mladostnike spremljale ter jih opogumljale za nadaljnja življenjska 

obdobja. Poleg tega v občini Tolmin ne obstaja prostor, ki bi ga otroci prepoznali za sebi 

lastnega in bi se vanj lahko zatekli ter po svoji izbiri preživljali prosti čas ob prisotnosti 

strokovnih delavcev, pri čemer bi vključitev bila prostovoljna in tolikšna, kot bi si jo 

posameznik želel.  

Zavedati  se  moramo,  da  je  kakovostno  življenje  pravica  in  priložnost vsakega 

posameznika, prosti čas pa je eden izmed načinov za njegovo doseganje in ohranjanje 

(Derganc, 2004). 

Preko anket in analize ter pilotne verzije preverjanja, ali potreba po centru za otroke in 

mladostnike v Tolminu obstaja, smo spoznali, da je le-ta močno prisotna. O tem pričajo 

odzivi otrok in staršev, udeležba na delavnicah in obiskanost centra v dnevih, ko je bil odprt. 

Na Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa Mala hiša so se z različnimi prošnjami 

sodelovanja začele obračati tudi organizacije, ki se v občini Tolmin že ukvarjajo z otroki in 

mladostniki. Ključno vprašanje, ki se na tej točki postavlja je, kako naprej.  

Dejstvo je, da je društvo Mala hiša do sedaj delavnice organiziralo s pomočjo donacij in 

finančne podpore občine Tolmin. Pilotni projekt centra za otroke je bil v celoti financiran s 

strani Občine Tolmin, kar kaže na dejstvo, da za dejavnost obstaja posluh, občina pa je ideji 

naklonjena. Ob tem pa je nerealno pričakovati, da bi bila občina ustanovitelj novega javnega 

zavoda, pod katerim bi center za otroke in mladostnike deloval, ali da bi dejavnosti centra še 

naprej v celoti financirala. Z raziskavo sem, poleg preverjanja obstoječega stanja ter mnenj 

strokovnjakov do širjenja ponudbe prostočasnih dejavnosti za otroke in mladostnike, skušala 
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raziskati konkretne možnosti za sistemsko ureditev in trajno vzpostavitev centra za otroke in 

mladostnike Mala hiša v občini Tolmin. 

 

5.5 KAJ BI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE PRINESEL OBČINI TOLMIN? 

S sistemsko ureditvijo centra za otroke in mladostnike Mala hiša, bi občina Tolmin pridobila 

javno dostopen prostor, namenjen osnovnošolcem, v katerem bi lahko kakovostno preživljali 

svoj prosti čas skupaj z vrstniki in strokovnimi delavci, tako tekom šolskega leta, kot med 

posameznimi šolskimi počitnicami.  

Center Mala hiša bi za osnovnošolce predstavljal varen prostor, v katerem bi vsak lahko 

razvijal in odkrival svoje potenciale, zanimanja, interese. Predstavljal bi nov prostor 

socializacije, kjer bi otroci in mladostniki v svojem prostem času lahko navezovali stike s 

sovrstniki ter na ta način tudi razvijali in krepili svoje socialne veščine. Vključeni otroci in 

mladostniki bi preko najrazličnejših dejavnosti ter skupaj z usmeritvami strokovnih delavcev 

razvijali čustveno pismenost in ponotranjili ustrezne prvine komunikacije. Center Mala hiša bi 

se namreč trudil razvijati čim bolj raznoliko ponudbo ter organiziral dejavnosti, ki v občini 

Tolmin trenutno niso dosegljive. Program bi temeljil na željah in potrebah vključenih, kar bi 

obenem predstavljajo tudi motivacijo za njihovo udeležbo. Poleg omenjenega bi center Mala 

hiša nudil tudi možnost strokovne pomoči v smislu podpore trenutnim situacijam, v katerih se 

vključeni otrok oziroma mladostnik nahaja, konkretno preko individualnih svetovalnih 

razgovorov. Center Mala hiša bi poskrbel za ponudbo nudenja učne pomoči posameznikom, 

tako s strani strokovnih delavcev in prostovoljcev, kakor tudi sovrstnikov.   

S širjenjem ponudbe in kakovostnim delom bi dogajanje vplivalo na splošno počutje otrok in 

mladostnikov, njihovo dojemanje sveta ter na njihove načine preživljanja prostega časa.  

Center bi v tej smeri pripomogel k višanju kakovosti prostega časa vključenih otrok in 

mladostnikov. Ko bi občina ponudila neko novo obliko dela z otroki in mladostniki, bi  s tem 

dvignila tudi splošni nivo kakovosti življenja v tem okolju.  

Center bi si prizadeval ponujati tudi vsebine za starše. Spodbujal bi navezovanje stikov med 

starši, izmenjavo izkušenj ter s skupno udeležbo staršev in strokovnjakov predstavljal dodatno 

podporo vzgoji in situacijam, s katerimi se srečujejo ali o katerih bi se želeli posvetovati. To 

bi se konkretno udejanjalo preko različnih splošnih pogovorov, predavanj, skupin 
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samopomoči, individualnih pogovorov ipd. Center bi na ta način preko staršev spodbujal k 

vzgojnemu posredovanju v smeri otrokovega čim bolj zdravega življenjskega sloga. 

Prednost za starše se kaže tudi v možnosti vključitve otroka v center Mala hiša v času, ko 

morajo sami po vsakodnevnih opravkih. Starši bi otroka lahko pripeljali v center, kjer bi 

vedeli, da bo za otroka oziroma mladostnika ustrezno poskrbljeno in da bo z vključitvijo 

lahko prosti čas preživel v okolju, ki ga bo bolj razvedrilo, kot bi ga hitenje po obveznostih 

oziroma opravkih staršev.   

En izmed ključnih ciljev delovanja centra za otroke in mladostnike Mala hiša bi bila 

preventiva. To bi se kazalo v posrednih in neposrednih spodbudah: pogovorih, delavnicah, 

informacijah o otrokom in mladostnikom pomembnih temah in tistih temah, preko katerih bi 

spodbujali k izbiram zdravega načina življenja ter v smeri zmanjševanja nezaželenih oblik 

vedenja otrok in mladostnikov.  

Eno izmed najbolj pomembnih stvari, ki bi jo z ustanovitvijo centra Mala hiša pridobila 

celotna občina, vidim v povezovanju do sedaj razdrobljenih dejavnosti, namenjenih otrokom 

in mladostnikom, v celoto. Center bi imel povezovalno in sodelovalno vlogo. Odgovorni v 

centru bi si prizadevali za čim kvalitetnejšo komunikacijo in sodelovanje med vsemi 

deležniki. Bili bi pomemben sogovornik z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi, 

socialnimi ustanovami in tako odpirali prostor za celostno obravnavo tistih otrok, ki bi se 

znašli v težavah ali stiskah in tako omogočal celostni vpogled v posameznikovo situacijo.  

Preventivni dejavnik centra za kakovostno preživljanje prostega časa vidim v prvi vrsti v tem, 

da bi delo in dejavnosti temeljili na iskrenem odnosu med vsemi udeleženci.  

Ključno funkcija centra bi bila socializacija otrok, aktivno vključevanje v okolje in ponudba 

preživljanja prostega časa, ki ni vnaprej strukturirana in vsebinsko omejena, temveč omogoča 

raznolike oblike ter izkušnje preživljanja prostega časa, stran od najrazličnejših ekranov. 

Bistveno bi bilo, da bi otrok oziroma mladostnik imel možnost obiska tovrstnega prostora, pri 

čemer bi mu to dajalo občutek, da prostega časa ne preživi nujno sam. Z druženjem, pogovori 

in aktivnostmi bi se v centru trudili za vzpostavljanje klime, ki bi udeležence napolnila z 

energijo ter jim dajala dodatno motivacijo in zagon tako za šolsko delo kot življenje samo.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Družbene spremembe, ki so jih s seboj prinesli dejavniki globalizacije, individualizacije in 

hiter tehnološki razvoj, vplivajo na doživljanje in dojemanje časa. Večji poudarek se pripisuje 

temu, da je čas, ki ga imamo na voljo, treba uporabiti na koristen način. Tako odrasli kot tudi 

otroci poleg obveznosti, kot sta služba in šola, potrebujemo tudi nekatere druge dejavnosti, ki 

nam dajejo energijo in omogočajo, da lahko opravljamo delo in naloge, ki jih imamo. Način 

izrabe časa, ko ne opravljamo obveznosti, imenujemo prosti čas. Prosti čas in način njegove 

izrabe sta še posebej pomembna v času odraščanja, saj vplivata na razvoj posameznika. »Čas, 

ki ni vezan na določene obveznosti, postaja vzgojno najbolj primeren in pomemben, ker se pri 

odraščajočih otrocih prav v tem času najbolj oblikujejo in prisvajajo novi stili življenja in 

osebnega zadržanja.« (Bajzek, 2003a, str. 160) A. Kristančič (2007) se pridružuje razmisleku 

in pravi, da »ustrezno ali pozitivno preživljanje prostega časa prispeva k ustvarjanju 

materialnih moči, večanju produktivnosti in hkrati predstavlja boj za višjo življenjsko raven 

človeka, njegov telesni in psihosocialni razvoj« (Kristančič, 2007, str. 41).  

Možnost izbire dejavnosti v prostem času je pri vsakem posamezniku specifična. Odvisna je 

od trenutnega razpoloženja, potreb in interesov ter od možnosti in ponudbe okolja, v katerem 

posameznik živi in deluje, ter finančnih in drugih možnosti (Mužica, 2012).  

Iniciativa z imenom Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša, ki 

deluje na področju širjenja ponudbe prostočasne okupacije otrok in mladostnikov v občini 

Tolminu, je svojo pot začela decembra 2015 z izvajanjem mesečnih delavnic za otroke. Ker je 

dejavnost društva naletela na pozitiven odziv s strani otrok oziroma mladostnikov, staršev in 

nekaterih drugih strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki, se je pojavila želja 

po sistemski ureditvi dejavnosti. Dolgoročni cilj društva je sistemska ureditev in vzpostavitev 

centra za otroke in mladostnike v občini Tolmin.  

Analiza pilotnega projekta centra za otroke in mladostnike, ki je izhajala iz udeležbe 

osnovnošolcev v dejavnosti pilotnega izvajanja centra, je pokazala, da je ideja o tovrstni 

obliki dopolnjevanja ponudbe v občini Tolmin smiselna. Raziskava pričujočega magistrskega 

dela pa k temu doda še drug pomemben aspekt v smislu konceptualne zasnove centra. 

Raziskava magistrskega dela se v največjem obsegu osredotoča na mnenja strokovnjakov s 

področja dela z otroki in mladostniki ter njihova znanja in izkušnje o tem, na kakšne načine bi 
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dejavnost lahko ponovno vzpostavili ter kakšna naj bi bila njena ponudba. Povod za raziskavo 

magistrskega dela izhaja iz trenutnega stanja društva Mala hiša, ki je brez finančnih virov. To 

je glavni razlog, da je bila dejavnost centra za otroke in mladostnike od julija do decembra 

2017 prekinjena. Osrednji cilj empiričnega dela je torej raziskati, na kakšne načine bi se 

dejavnost centra za otroke in mladostnike lahko ponovno vzpostavila oziroma sistemsko 

uredila in s tem pridobila zagotovilo za kontinuirano vzpostavitev dejavnosti. Raziskava bo 

pokazala, v kakšni smeri razvijati dosedanjo ponudbo prostočasnih dejavnosti v tem okolju, 

vključujoč mnenja strokovnjakov, ki v občini Tolmin delujejo na področju dela z otroki in 

mladostniki, ter mnenja otrok in mladostnikov samih.  

2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je trenutna ponudba na področju preživljanja prostega časa 

otrok in mladostnikov v občini Tolmin ter na kakšne načine osnovnošolski otroci trenutno 

preživljajo svoj prosti čas. Poleg tega je cilj raziskave ugotoviti stališča, ki jih imajo 

strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki do dopolnjevanja ponudbe preživljanja 

prostega časa otrok in mladostnikov. V povezavi s tem me zanima, ali si otroci in mladostniki 

želijo dodatne ponudbe in kakšna bi ta po njihovih željah bila.  Raziskava bo skušala pridobiti 

tudi konkretna mnenja, ideje in možnosti, ki jih strokovnjaki vidijo v povezavi  s sistemsko 

vzpostavitvijo centra za otroke in mladostnike. Ugotovitve raziskave bodo služile kot kompas 

za nadaljnje delo omenjenega društva in drugih pristojnih na področju preživljanja prostega 

časa otrok in mladostnikov v občini Tolmin.   

CILJ 1: Ugotoviti, kakšna je trenutna ponudba na področju preživljanja prostega časa otrok v 

občini Tolmin. 

CILJ 2: Ugotoviti, katere izzive in potrebe prepoznavajo strokovnjaki na področju dela z 

otroki in mladostniki v povezavi s preživljanjem prostega časa otrok in mladostnikov v občini 

Tolmin.  

CILJ 3: Spoznati in raziskati, na kakšne načine bi bilo po mnenju strokovnjakov na področju 

dela z otroki in mladostniki ponudbo dejavnosti za preživljanje prostega časa slednjih v občini 

Tolmin smiselno dopolniti.  

CILJ 4: Ugotoviti, na kakšne načine bi se center za kakovostno preživljanje prostega časa 

otrok in mladostnikov Mala hiša lahko vzpostavil ter katere bi bile pridobitve, če bi do tega 

prišlo.  
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšna je trenutna ponudba na področju preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov v 

občini Tolmin? 

2. Kakšno mnenje imajo strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki ter otroci in 

mladostniki sami glede dopolnjevanja ponudbe na področju preživljanja prostega časa v 

občini Tolmin? 

3. Kakšni so izzivi in katere potrebe prepoznavajo strokovnjaki na področju dela z otroki in 

mladostniki v povezavi s preživljanjem prostega časa otrok in mladostnikov v občini Tolmin? 

4. Kako bi bilo po mnenju strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki ponudbo 

dejavnosti za preživljanje prostega časa slednjih v občini Tolmin smiselno dopolniti?  

5. Na kakšne načine bi se center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in 

mladostnikov Mala hiša lahko vzpostavil? 

6. Katere bi bile pridobitve, če bi do sistemske ureditve centra za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok in mladostnikov Mala hiša prišlo? 

 

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Raziskava temelji na deskriptivni metodi in kvalitativnem raziskovanem pristopu. 

Raziskovalni metodi sta individualni intervju, namenjen strokovnjakom na področju dela z 

otroki in mladostniki, ter usmerjeni skupinski pol-strukturirani intervju, namenjen otrokom in 

mladostnikom. Za takšno vrsto raziskave sem se odločila na podlagi izbrane teme 

raziskovanja, ki zahteva vpogled v obstoječe stanje preko pridobivanja mnenj in stališč tako 

otrok in mladostnikov kot strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki. Vogrinc 

(2008, str. 54) pravi, da je značilnost kvalitativnega raziskovanja v tem, da poskuša 

raziskovalec »čim celoviteje spoznati proučevano osebo, institucijo, pojav, skupino« in 

razumeti kontekste, v katerem te situacije potekajo. Cilj kvalitativnega raziskovanja je v 

pridobivanju čim celovitejšega vpogleda v proučevano osebo, institucijo, pojav, skupino ipd., 

pri čemer namen raziskovalca ni posploševanje na osnovno množico (prav tam).  

Raziskava bo sestavljena iz analize podatkov otrok in mladostnikov ter pristojnih 

strokovnjakov, ki delujejo na področju dela z otroki in mladostniki v občini Tolmin.  

Združevala bo informacije o trenutni ponudbi prostočasnih dejavnosti za otroke in 
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mladostnike ter ugotovitve o potrebah in željah otrok po morebitni vzpostavitvi dodatnih 

možnosti na tem področju. Združevala bo tudi stališča strokovnjakov, ki delujejo na področju 

dela z otroki in mladostniki, glede možnosti in pogojev v povezavi z dopolnitvami ponudbe 

prostočasnih dejavnosti ter njihova mnenja, ideje in možnosti glede sistemske ureditve 

področja preživljanja prostega časa v obliki vzpostavitve centra za otroke in mladostnike.  

4.1 Opis vzorca in postopek zbiranja podatkov 

V procesu vzorčenja so bili preko elektronske pošte kontaktirani strokovnjaki na področju 

dela z otroki in mladostniki v občini Tolmin. Vsi vprašani so izrazili pripravljenost za 

sodelovanje v raziskavi. Skupino otrok in mladostnikov sem pridobila preko poziva na 

oglasni deski v eni izmed osnovnih šol v občini Tolmin ter v prostorih, kjer je potekalo 

pilotno izvajanje projekta centra za otroke Mala hiša. Otroke in mladostnike, ki so se 

udeleževali dejavnosti pilotnega izvajanja centra Mala hiša, sem tudi osebno pozvala. V 

skupinski intervju sem vključila vse tiste, ki so se na vabilo za sodelovanje v raziskavi 

odzvali. Izbira vključenih otrok in mladostnikov tako temelji na njihovi osebni motivaciji za 

sodelovanje, saj je prav to pogoj za komunikativnost in pripravljenost izražanja lastnih mnenj 

v povezavi z izbrano tematiko.  

Vzorec predstavlja 16 oseb, tj. otrok in mladostnikov ter strokovnjakov na področju dela z 

otroki in mladostniki, mešanih po spolu. Vzorec je razdeljen na dva podvzorca. Prvi 

podvzorec predstavlja tri osebe, strokovnjake na področju dela z otroki in mladostniki, ki 

delujejo znotraj vzgojno-izobraževanih institucij, tj. dva ravnatelja, enega svetovalnega 

delavca in tri strokovnjake, ki delujejo na področju dela z otroki in mladostniki izven vzgojno 

izobraževalnega sistema, tj. direktor zavoda, zaposlena na zavodu ter predstavnik Občine 

Tolmin. Drugi podvzorec sestavljajo otroci in mladostniki, stari med šest in dvanajst let. Po 

avtorjih Vaughn idr., (1996); Heary in Hennessay, (2002) je spodnja starostna meja za 

sodelovanje v tovrstnih intervjujih šest let (Vaughn idr., 1996; Heary in Hennessay, 2002, v 

Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010). Otroci nižje starosti namreč še nimajo dovolj dobro 

razvitega besedišča za strukturirano razpravo, kar omejuje raziskovalčevo interpretiranje. 

Poleg navedenega pa mlajši kot so otroci tem bolj spontani so v udeležbi v tovrstnih 

pogovorih in tudi bolj iskreni v odgovorih (Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010). Podvzorca 

sestavljajo osebe, ki so bile izbrane na podlagi namenskega neslučajnostnega vzorčenja.  
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4.2 Merski instrument in postopek zbiranja podatkov 

Za namene raziskave sta bila oblikovana dva različna merska instrumenta, ločena za vsak 

podvzorec. Merski instrument v obeh primerih predstavlja pol-strukturirani intervju, ki mi je 

omogočal, da je glavna nit pogovora ostajala pri osrednjih temah in hkrati ponujala prostor 

tudi za teme, ki so jih v pogovor vnašali udeleženci. Za pol-strukturiran intervju avtor 

Vogrinc (2008) pove, da raziskovalec vnaprej pripravi bistvena vprašanja, navadno odprtega 

tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom 

intervjuja.  Ta način pridobivanja podatkov se je izkazal kot smiseln, saj sem kot raziskovalka 

na podlagi teoretičnih izhodišč lahko predpostavljala določene ključne teme, a pri tem 

ohranjala držo radovednosti in bila odprta za pogovor o temah, ki so jih v pogovor vnašali 

vpraševanci.  

S strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki sem opravila individualni intervju, v 

katerem spraševalec sprašuje posameznega vpraševanca (Mužić, 1968, v Vogrinc, 2008).  

Z učenci pa sem izvedla usmerjeni skupinski intervju. Intervju je skupinski takrat, ko se 

spraševalec hkrati pogovarja s skupino oseb in skupini postavlja vprašanja (Mužić, 1968, v 

Vogrinc, 2008). »Je kvalitativna raziskovalna metoda, ki vključuje vrsto vodenih skupinskih 

razprav, v katerih se zbirajo udeleženci, ki imajo skupne posamezne značilnosti ali izkušnje, 

da lahko razpravljajo o določenih vprašanjih, relevantnih za raziskovalni problem.« (Đurić, 

2007, v Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010, str. 40) Tehniko skupinskega intervjuja sem 

izbrala na podlagi prepoznanih prednosti, ki jih le-ta ponuja. Ključna je bila ta, da v 

razmeroma kratkem času omogoča pridobivanje podatkov, percepcije, mnenj, stališč, vrednot 

in izkušenj s strani večjega števila ciljne skupine (Đurić, Popović in Meško, 2010; Fraenkel in 

Wallen, 2006; Barbour in Schostak, 2005; Wilkinskon, 2004, v Vogrinc, 2008).  Med izvedbo 

skupinskega pogovora sem skušala s spodbujanjem po izražanju lastnih mnenj pridobivati 

odzive vseh udeležencev. 

Tako posamezni individualni intervjuji kot skupinski intervju so potekali ob vnaprej znanih 

terminih, kot je bilo dogovorjeno. Individualne intervjuje sem izvajala na delovnih mestih 

strokovnjakov, tj. v dveh različnih osnovnih šolah, na izbranem zavodu ter občini, skupinski 

intervju pa sem izvedla v prostorih zavoda, s katerim sem za namene raziskave sodelovala. 

Podatke navedenih intervjujev sem zbirala v obdobju od aprila do julija 2017. Individualni 

intervjuji so trajali v razponu od 45 minut do 75 minut, skupinski intervju pa je trajal 45 

minut. Udeležencem v skupinskem intervjuju je bila zagotovljena anonimnost. Vse izvedene 
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pogovore sem z dovoljenjem posnela z diktafonom, med samo izvedbo pa sem si sproti 

zapisovala tudi opaženo neverbalno komunikacijo spraševancev, kakor priporoča tudi avtor 

Vogrinc (2008), saj služijo kot dopolnitev verbalnim izjavam.  

4.3 Postopek obdelave podatkov 

Prva faza obdelave podatkov je bila transkripcija avdio pogovorov v obliki dobesednih 

zapisov. Na ta način sem ohranila avtentičnost pogovorov. Osebe sem v prepisanem besedilu 

anonimizirala z namenom, da slednje ne bi bile prepoznane. Uporabila sem raziskovalne šifre 

R1, R2, ŠSS, KŠM1, KŠM2 in OT, pri čemer R1 pomeni ravnatelj prve osnovne šole, R2 

pomeni ravnatelj druge osnovne šole, ŠSS pomeni šolska svetovalna delavka, KŠM1 pomeni 

prvi strokovni delavec zavoda, KŠM2 pomeni drugi strokovni delavec zavoda, OT pa pomeni 

strokovni delavec, zaposlen na Občini Tolmin. Imena vključenih otrok oziroma mladostnikov 

sem spremenila po naključnem izboru. Zbrane podatke sem nato obdelala s predvidenim 

postopkom kvalitativne analize in pri tem uporabila metodo odprtega kodiranja. »Kodiranje 

pomeni interpretacija analiziranega besedila oziroma določitev pomena (ključnih besed, 

pojmov, kod) posameznim delom besedila.« (Charmaz, 2006, str. 46; Bryman, 2004, str. 402; 

Flick, 1008, str. 179, v Vogrinc, 2008, str. 61) Obdelava podatkov je potekala preko štirih 

korakov. V prvem koraku sem intervjuje večkrat prebrala, da sem dobila predstavo o glavnih 

temah. V drugem koraku sem bila osredotočena na moj raziskovalni problem in podčrtala 

izjave v zvezi z njim. V tretjem koraku sem na podlagi prvega in drugega koraka definirala 

glavna vsebinska področja. Na ta način sem določila enote kodiranja, ki sem jih poimenovala 

kategorije. Izbranim kategorijam sem v tem koraku po smislu in vsebini določila tudi 

podkategorije. V sklepnem koraku sem s pomočjo kategorij in podkategorij intervjuje 

interpretirala ter oblikovala pritlehno teorijo, ki sem jo povezala še s teoretičnimi izhodišči.   
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5. 1 INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

V nadaljevanju so rezultati raziskave predstavljeni po posameznih raziskovalnih vprašanjih. 

Interpretacija vsebine je prikazana skozi glavne kategorije, ki vključujejo več pripadajočih 

podtem oziroma podkategorij. Posamezne ugotovitve so podkrepljene z dobesednimi navedki 

intervjuvancev, kar je označeno z ležečo pisavo. Posamezne kategorije in pripadajoče 

podteme sem, kjer je bilo to možno, podkrepila s teoretičnimi izhodišči in lastnimi 

razmišljanji.  

RV1: Kakšna je trenutna ponudba na področju preživljanja prostega časa otrok in 

mladostnikov v občini Tolmin? 

KATEGORIJA: TRENUTNA PONUDBA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI 

»PONUDBE V SKLOPU ŠOL JE OGROMNO« 

Trenutna ponudba oziroma stanje na področju preživljanja prostega časa otrok v občini 

Tolmin lahko razdelimo na tiste, ki jih ponujajo vzgojno-izobraževalne institucije, in tiste, ki 

delujejo izven teh. Po mnenju obeh ravnateljev se ponudba navezuje na različna področja, R1 

našteje nekatere med njimi: »Od ustvarjalnosti, razna znanja, potem področje športa, planinci 

… Poleg tega imajo tudi možnost se vključit v projekt Zdrav življenjski slog. Pod dejavnosti, 

ki jih ponujamo, mormo nujno dodat pevski zbor, ki je pa zlo močan«. R2 predstavi situacijo, 

ki naj bi bila enotna vsem slovenskim šolam: »poleg tega osnovnega programa, ki je pouk, 

imamo tudi razširjen in nadstandardni program. Zej, v razširjeni program spadajo interesne 

dejavnosti. Spadajo potem tudi podaljšano bivanje. V nadstandardni program pa spadajo vse 

tiste dejavnosti, ki niso ne v razširjenem in ne v osnovnem. To so tabori, šole v naravi. V 

bistvu šola v naravi je po osnovnem programu samo v 5. razredu obvezna. Vse druge so v 

bistvu nadstandardne. In pa zdej, v zadnjih letih, smo začeli oživljati te, da grejo ali prenočijo 

na eni izmed naših podružničnih šol ali grejo na dvodnevni tabor«. R1 in KŠM1 sta 

poenotena v mnenju, da je ponudbe v sklopu šol veliko. R1: »Ogromno tega je.« KŠM: 

»Krožki, ki jih imajo šole. Tega je tud precej.« V podobni smeri gre tudi ocena R2: »Šola od 

zmeraj ponujala ogromno možnosti in ogromno vsega. Tudi takih stvari, ki kaj vem, bi se 

zdele nesmiselne ali kakršnekoli, ampak če je bila pobuda, če se pobudo da speljat in če lahko 

kakorkoli mi pripomoremo k temu, rade volje izpeljemo«. 
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R2 nato razjasni, da na njihovi osnovni šoli, programi, ki se navezujejo na vzgojno-

izobraževalno institucijo, trajajo do 14h, nato pa prostore brezplačno ponujajo različnim 

klubom, kot so »košarkarski, potem trenirajo nogomet, pa odbojka, plezanje. To ponujajo za 

naše učence oni, brezplačno. Zato tudi mi prostor damo brezplačno«. 

 »TRI PODROČJA – ŠPORT, KULTURA, MLADINA« 

V ponudbo dejavnosti prostega časa, namenjene otrokom in mladostnikom, ki se ne navezuje 

na druge institucije, spadajo že omenjeni športni klubi. KŠM1 nam pove, da v sklopu 

njihovega zavoda prav šport oziroma športni klubi predstavljajo najdaljšo dobo, na kateri 

delujejo. KŠM1: »Nekateri klubi zelo dobro delajo, na primer nogometaši, tudi košarkarji, pa 

še kdo, ane. Tko da, na športu jih je kar nekaj.« Zavod že v svojem imenu govori o kulturi, 

športu in mladini, kar odraža tudi njihovo ponudbo. KŠM1: »Zavod je zdej tri oziroma štiri 

leta razširjen na tri področje dela. Prvo je blo samo področje športa, pred štirimi leti se je 

razširil še na področje kulture in pa mladinskih dejavnosti.« Aktivni športni klubi, ki delujejo 

v sklopu zavoda, pokrivajo področje športa, na področju kulture pa je njihova glavna 

okupacija vodenje Kinogledališča Tolmin. V sklopu tega ponujajo različne abonmaje (KŠM1: 

»Glasbeni abonma, gledališki abonma in mu rečemo Mali abonma, to je otroški, recimo temu. 

V vsakem je pet do šest predstav.«) in kino predstave (KŠM1: »Poleg tega so zdej zlo dobro 

zaživele, po novem, od kar je digitalna tehnika, tudi kino predstave.«). KŠM1 ob tem 

izpostavi, da je to, kar bi bilo še potrebno izboljšati znotraj njihovega zavoda, mladinsko 

področje.  

KŠM1 izpostavi še nekatero ponudbo, ki se ne navezuje na vzgojno-izobraževalne institucije. 

KŠM1: »Programa Zveze prijateljev mladine ne poznam. Mislim, da gre tam bolj za enkratne 

ali pa par krat na leto akcije. Ne pa za nek kontinuiran program. Konc koncev ZTMD-ju je le 

treba priznat, da nekatere stvari dela, zdej so lahko mal specifične, ampak jih ima in jih 

ponuja. Niso slabe, daleč od tega. Neki dela na tem tudi Posoški razvojni center. Ker majo, 

majo ta PUM pa majo še marsikaj. Tam majo tudi programe prav za specifične, za tiste 

recimo, ki niso dokončali srednje šole al karkoli druzga pa so ostali izven izobraževanja.« R1 

navaja, da v sklopu ponudbe prostočasnih dejavnosti, namenjeni osnovnošolski populaciji, 

najdemo tudi dve plesni šoli. R1: »Ples je tud tle notr dobro zastopan, sta ti dve plesni šoli.« 

Ponudbo dejavnosti dopolni še OT: »Tu pa je treba poudarit tudi vse tiste nevladne 

organizacije, ki pa že so tu izvajalci, konkretno tudi letnega programa športa, tu je ogromno 

nekih izvajalcev, preko trideset. Letni program kulture jih je tudi precej, pa tudi recimo, ne 
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vem, katoliški skavti, pa taborniki so tudi v tem … Zdej res je, da je bil v tem letu vzpostavljen 

tudi večgeneracijski center v okviru Posoškega razvojnega centra. Tisto pa kar recimo smo 

bli relativno kar močni, pa to kar smo tudi sofinanciral, je pa to preživljanje počitniškega 

časa otrok, tu je Center za socialno delo izvajal, pa tudi še izvaja, bo izvajal neke aktivnosti, 

pa tudi mislim, da se je tudi Posoški razvojni center organiziral in bo izvajal neke aktivnosti. 

Zdej sm se spomnu še Zveza klubov zdravljenih alkoholikov. Oni tudi izvajajo preventivne 

aktivnosti zdej po novem za osnovnošolske otroke«. OT ob razmisleku o trenutni ponudbi še 

doda: »Nimamo pa, dokler Mala hiša ni začela delovat, nismo pa mel enga, bom rekel 

izvajalca, ki bi pa tako zlo konkretno, več dni v tednu deloval na področju kakovostnega 

preživljanja prostega časa otrok, pa na področju učne pomoči«. 

R1 opozori, da ima tisti otrok, ki je vključen v kakšen krožek ali šport, na voljo že bistveno 

manj čas, ki ga res lahko pojmuje prosti čas. R1: »Ker tam, ko gre na trening, je prosti čas, 

ampak je usmerjen prosti čas. Ker ti ga trener usmeri.« V povezavi s tem ŠSS navaja razlike 

pri okupaciji prostočasnih aktivnosti pri otrocih in mladostnikih, pri čemer obstajata zgolj dva 

ekstrema. ŠSS: »Razen to, kar hodijo na krožke. Eni jih imajo veliko, drugi nič.« 

KATEGORIJA: TRENUTNA PRAKSA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 

Ponudba dejavnosti za preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov je raznovrstna in jo je 

po mnenju strokovnjakov veliko. Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki 

navajajo, da nekateri otroci in mladostniki svoj prosti čas preživljajo na treningih nogometa, 

košarke ipd., nekateri na krožkih, ki jih organizirajo OŠ. Ponudbo dejavnosti v Tolminu 

dopolnjujejo tudi druge nevladne organizacije ali društva, kot sta Zveza tolminskih 

mladinskih društev in Posoški razvojni center. Nekatere dogodke organizira tudi Zveza 

prijateljev mladine Slovenije.  

»OTROCI PROSTI ČAS VEČINOMA PREŽIVLJAJO DOMA« 

Pri tem pa se pojavlja vprašanje, na kakšne načine ter kje otroci in mladostniki v resnici 

preživljajo svoj prosti čas, kje se najraje zadržujejo in kaj tam počnejo. Strokovnjaki na 

področju dela z otroki in mladostniki navajajo, da po njihovem mnenju otroci in mladostniki 

prosti čas v precejšnji meri preživljajo doma. ŠSS: »Zdi se mi, da so večinoma doma, če 

sklepam po tem, kaj povedo.« Tudi KŠM1 izpostavi, da tisti, ki niso vključeni v krožke ali 

treninge, svoj prosti čas preživljajo doma. KŠM1: »Drgač ga pa, na žalost, tisti, ki se tega ne 

udeležujejo, bolj vsak zase in doma in neorganizirano.« R2 navaja, da s tem sovpada stališče 
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staršev. R2: »Velika večina staršev je mnenja, da takrat, ko imajo otroci prosti čas, da nekako 

je prav, da so tudi doma. In da so doma, s starši ali s sorodniki, al kje so.« 

Doma otroci in mladostniki prosti čas po mnenju ŠSS in R1 preživljajo pred različnimi ekrani 

(ŠSS: »Potem pa računalnik, televizija. In če sklepam po tem, katere oddaje gledajo – veliko 

prepozno za njihovo starost. Je pa odvisno od tega, kje živijo.« in R1: »Po moje ga največ 

preživijo za računalnikom. So doma, tam za računalnikom.«). Pri tem poudari, da stvari ne 

moremo posploševati (R1: »Zdej, lih vsi ne.«) ter pri tem navaja, da se nekateri odločajo za 

preživljanje prostega časa zunaj (R1: »Sej ene tud vidiš zuni, pa po igriščih, pa tko naprej.«). 

KŠM1 navaja, da je od prostorov za preživljanja prostega časa v Tolminu zelo popularen 

športni park. KŠM1: »Na športnem parku Brajda jih je veliko.«   

»VEČ STRAHU IN ZAŠČITNIŠTVA« 

Poleg tega, da več časa preživljajo sami doma, ŠSS navaja, da se otroci in mladostniki danes 

več družijo s starši kot z vrstniki. ŠSS: »Imam občutek, da se danes veliko bolj družijo samo s 

svojimi starši, več so doma – lahko tudi samo igrajo na računalnik. Pred našim blokom je 

pred leti vrvelo otrok, danes jih ni.« ŠSS pri tem opozarja, da se je posledično s tem spremenil 

tudi starševski odnos do otrok. Zaznava več strahu in zaščitništva. ŠSS: »Starši imajo željo po 

večji kontroli otrok. Sami jih ne radi puščajo. Otroci so bistveno manj samostojni. Veliko je 

strahu in zaščitništva.«  

»ŠPORTNI PARK, V NARAVO, PRI PRIJATELJIH DOMA ALI NA ULICO« 

Celotno sliko dejanskega stanja dopolnjujejo pričanja otrok. Ti so na vprašanje, kje 

preživljajo prosti čas, v večini odgovarjali s kraji, ki niso vezani na ponudbo raznih institucij, 

zavodov ali društev. V odgovorih je največkrat zastopana »Brajda!« oziroma tolminski 

športni park (Katarina, Matija, Anja, Petra, Urša, Anej). Sledijo ji različni kotički v naravi 

(Katarina: »K Tolminki.«; Manca: »Jst grem rada dol k Sotočju.«; Urša: »… pa k Sotočju tudi 

radi hodimo.«; Anej: »K Sotočju, se skrivat s prijatelji.«; Urša: »Na grad.«; Matija, Anja, 

Anej: »V park.«) ali v manjših krajih v okolici mesta Tolmin (Jana: »Na Lbinu, k so grmi! Ne 

maram mesta.«; Jasmina: »Strelišče, pa greva hranit živalce pa se igrava tam na igralih.«). 

Otroci in mladostniki pogosto omenjajo, da prosti čas preživljajo pri prijateljih ali sorodnikih 

doma. Manca: »Al pa grem k prijatlcam domov; Vesni, Mateji, Barbari, al pa Suzani.«; 

Jasmina: »Po navadi grem h kšni prjatlci.«; Iva: »Jst pač, kkr sama, prosti čas preživljam pri 

noni pa pri prijateljicah v Tolminu. Včasih grem tudi v Zatolmin h prijateljicam.« Nekateri 
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izpostavljajo, da prosti čas preživljajo tudi kar »na ulici« oziroma »pred blokom« (Anja, 

Petra, Urša), ali grejo na igrala (Jasmina, Anja). Ko otroke oz. mladostnike vprašam, če čas 

preživljajo tudi v kinogledališču ali knjižnici, se do tega opredelijo negativno, saj se namesto 

tega raje odpravijo »ven«. Izjema je ena udeleženka, ki izpostavi, da se včasih odpravi tudi 

tja. Jasmina: »Če ni toliko ljudi na ulici, grem po navadi tud v knjižnico brat knjigo. Ker doma 

ne morem, ker je preveč hrupa.« Udeleženci skupinskega intervjuja izpostavijo, da tudi kina 

ne postavljajo med svoje pogoste izbire, vendar se njihovega programa udeležujejo poredko, 

»za včasih«. Ena udeleženka skupinskega intervjuja kot lastno izbiro preživljanja prostega 

časa navede, da se odpravi tudi v Malo hišo (pilotni projekt izvajanja centra za otroke in 

mladostnike, februar–junij 2017). 

 

KATEGORIJA: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OKUPACIJO PROSTEGA ČASA 

»O MOŽNOSTIH OTROKOVE/MLADOSTNIKOVE OKUPACIJE V PROSTEM 

ČASU ODLOČAJO TUDI DEJAVNIKI IZVEN NJEGOVEGA DOMETA« 

Pri vsem tem se je potrebno zavedati, da je udeleženost pri različnih programih in dejavnostih 

preživljanja prostega časa otrok odvisna od nekaterih dejavnikov izven njihovega dometa. R2 

poudari omejitve v povezavi z mobilnostjo, npr. že šola, ki je od mesta Tolmin oddaljena 

približno šest kilometrov, pri čemer učenci prihajajo tudi iz različnih manjših krajev naokrog. 

R2: »Ker mi smo tudi malo bolj specifična šola, se razlikujemo od tolminske. Mi mamo, ne 

vem, ali bom povedal ta pravo številko, ampak mi imamo približno osemdeset procentov 

vozačev. Težko je pričakovati, da bomo imeli ne vem kakšen odziv ob petih popoldan. Veste, 

tudi od staršev, ali ga bo pripeljal, ali ga ne bo pripeljal, enkrat ga lahko, drugič ga ne 

more.« Manjšina vseh otrok prosti čas preživlja tudi izven lastnega kraja, saj si starš mora za 

to vzeti čas. R2: »Grejo tudi v Tolmin. Vozijo jih tudi v Cerkno plavat. Ampak takih je zelo 

malo. Za nekatere je Tolmin daleč.« 

R2 izpostavlja, da je preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v veliki meri odvisno 

tudi od interesov in zanimanja njihovih staršev. R2: »Odvisno je od tega, kakšen interes imajo 

straši. Veste, tisti prosti čas … Eni starši vidijo, da v starševskem prostem času lahko s 

svojimi interesi pritegnejo tudi otroke in jih motivirajo za to, da se v prostem času aktivno z 

nečim ukvarjajo. Ali hodijo v hribe, ali hodijo plavat, ali hodijo, ne vem, lahko karkoli …« 

Starši imajo velik vpliv tudi v povezavi z udeležbo v aktivnostih prostega časa. Preko lastnega 
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odnosa in mnenja do stvari,  motivacijo za vključenost prenašajo tudi na otroka. Če se staršu 

stvar ne zdi v redu oziroma zanimiva, bo podoben nivo motivacije imel tudi otrok oziroma 

mladostnik. In nasprotno, če starš otroku oziroma mladostniku stvar predstavi kot zanimivo in 

pomembno, bo tak odnos do dejavnosti imel tudi otrok oziroma mladostnik. R2: »In ravno 

tega zaupanja, če ni v družini vzpostavljeno neko, bom rekel neko vzdušje, neko okolje, kjer je 

institucija cenjena, oziroma kjer je nek odnos do institucije, tudi take, lahko ti otroka pripelješ 

v en center, pa rečeš, lej danes boste mel pa to delavnico, a greš na al ne greš? Zdej pa … Kej 

je pa v ozadju. Kakšen je zadaj interes starša, pa se po mojem odraža na otroku.« 

Poleg omejitev glede mobilnosti so načini in okupacija preživljanja prostega časa odvisni tudi 

od finančnih zmožnosti družin. R2: »In tudi kolk imajo finančnih zmožnosti.«  

»UDELEŽENOST OTROKA JE ODVISNO TUDI OD NJEGOVEGA NAČINA 

ŽIVLJENJA«  

Udeleženost otroka v prostočasnih dejavnostih je ne nazadnje odvisna tudi od 

posameznikovega načina življenja, saj bodo tisti, ki so aktivni, to najverjetneje ohranjali in bo 

to del njihovega načina življenja. ŠSS: »Razen to, kar hodijo na krožke, eni jih imajo veliko, 

drugi nič.«; R2: »Ker tisti, ki imajo interes in so aktivni, so skoraj vsepovsod. Tisti, ki jih pa 

ni, jih pa ni. Pa jim lahko ponudiš karkoli, pa jih ne bo.« 

 

RV2: Kakšno mnenje imajo strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki ter 

otroci in mladostniki sami glede dopolnjevanja ponudbe na področju preživljanja 

prostega časa v občini Tolmin? 

KATEGORIJA: OCENA OBSTOJEČE PONUDBE 

 »PONUDBA JE SOLIDNA, VENDAR VSEENO OSTAJAMO ODPRTI ZA NOVE 

POBUDE, KI IZHAJAJO IZ ZAZNANIH POTREB« 

Pri podajanju ocene o trenutnem stanju in ponudbi prostočasnih dejavnosti za otroke in 

mladostnike v občini Tolmin KŠM1 meni, da je ponudba dejavnosti in prostorov solidna, 

vendar ob tem opozori, da možnosti za izboljšavo vedno obstajajo ter da je govor o tem, ali je 

ponudba dovolj kvalitetna, pravzaprav nezaključena zgodba, saj se vedno znova rojevajo nove 

ideje in potrebe. KŠM1: »Nikoli ni dovolj kvalitetna. Je pa v primerjavi z ostalimi kar solidna. 

Predvsem kar se dejavnosti tiče. Pri prostorih se tudi da še marsikaj nardit. Ampak ta 
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ponudba, kot sem rekel, nikoli ne bo dovolj kvaliteta, ker ljudje imamo zelo različne potrebe 

in tudi želje, predvsem. Vsega nikoli ne bomo mogli met.« Podobno razmišlja tudi OT, saj 

navaja, da smo s trenutno ponudbo lahko relativno zadovoljni, vendar ob tem vsekakor odprti 

za nove pobude, ki izhajajo iz zaznanih potreb. OT: »Nikol ne smeš bit zadovoljen s tistim, 

kar maš. Zmeri je treba spremljat, kakšno je stanje. Zmeri je treba analizirat potrebe in ves 

čas je treba težit k nekim dodatnim ponudbam, ki odgovarjajo na neke potrebe, ne vem, 

staršev, otrokov in mladostnikov. Jaz bi rekel, da s ponudbo, ki je v Tolminu ali v občini, smo 

po mojem lahko relativno zadovoljni, to pa ne pomeni, da ne upoštevamo vseh tistih pobud, 

kot je recimo bila tudi vaša, ki tako pa res izhaja iz spodaj navzgor.« R2 se v svojem 

razmišljanju pridružuje KŠM1 in OT. Meni, da ponudba je, za tiste, ki se z nečim želijo 

ukvarjati. Navede tudi, da je pri ocenjevanju ponudbe prostočasnih dejavnosti treba razumeti, 

da je Tolmin vseeno relativno majhno mesto, čemur primerna je tudi raznolikost ponudbe. 

R2: »Ponudba je, za tiste, ki hočejo ponudbo najt. Tam, kjer imajo otroci interes, se da 

sigurno. Je pa res, da ni pa take široke, ki jih recimo nudijo večja mesta.« R2 ob razmisleku o 

trenutnem stanju pove, da je podajanje ocene težka naloga. Predlaga, da bi namesto 

ocenjevanja raje razmislili v smeri, ali ponudba izhaja iz potreb. R2: »Težko vprašanje. 

Mislim zdej, zdej ste me postavili pred dejstvo, da moram nekaj obsoditi. Ali nekaj sodit, 

ampak … Jst bi bolj mogoče ocenil na ta način, ali prilagajamo ponudbo potrebam. Zdej, ali 

je dovolj kakovostna, ali je sploh zadost … A sploh mamo potrebo.«  

Pri idejah in razmisleku o širjenju in dopolnjevanju ponudbe je po mnenju OT najbolj 

pomembno, da se strokovnjaki posameznih področij aktivno zanimajo in spremljajo 

posamezno stanje, se o stvareh pogovarjajo ter na različne načine preverjajo pobude, ki nato 

predstavljajo podlago za morebitne sistemske ureditve v prihodnosti. OT: »Tako da, s stališča 

lokalne skupnosti se mi zdi, da je tisti, ki se s tem ukvarjamo na ravni občinske uprave pa na 

ravni družbene dejavnosti, zlo pametno, da spremljaš stanje, da se pogovarjaš, da pobude 

preverjaš, da na njih reagiraš in da jih najprej izvajaš tako, kot izvajamo ta program, pa še 

kakšnega drugega, pilotno.« Poleg tega OT še pravi, da »če pa jo želimo sistemsko uredit, jo 

je treba najprej, po mojem, preverit. In naš pristop, sploh v teh zadnjih primerih, je bil tak, da 

smo šli stvari najprej pilotno izvajat. In če se potem izkaže potreba, je to potem podlaga za 

sistemsko ureditev«.   
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»ČE GREM PO POUKU IN PODALJŠANEM V MALO HIŠKO, IMAM DOVOLJ 

MOŽNOSTI« 

Mnenje o oceni ponudbe so izrazili tudi otroci in mladostniki. Udeleženci na skupinskem 

intervjuju so s trenutnim stanjem oziroma ponudbo na področju preživljanja prostega časa 

zadovoljni in v večini menijo, da imajo dovolj možnosti. Ena izmed udeleženk izpostavi 

pogoj, ki je ključen, da njena ocena trenutnega stanja ostaja pozitivna. Iva pravi: »Če grem po 

pouku in podaljšanem v Malo hiško in med počitnicami in vikendom. Če je vse to, potem 

mislim, da imam dovolj možnosti.« Ena izmed udeleženk pa izpostavi, da je ponudbe, pri 

čemer upošteva tudi dejavnost centra za otroke Mala hiša v sklopu pilotnega projekta 

(februar–junij 2017), še preveč. Urša: »Še preveč. Ker je tok prostorov. Al gremo na Hišo al 

pa se igramo na travniku v Zatolminu.« 

KATEGORIJA: MNENJA, ALI JE DOPOLNJEVANJE PONUDBE  Z DEJAVNOSTMI 

KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA SMISELNO 

»TOLMIN POTREBUJE PROSTOR ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADOSTNIKOV« 

R2 sem preko intervjuja razložila idejo, kaj bi center za kakovostno preživljanje prostega časa 

sploh bil. Navedla sem: »Mi drugače smo si zamislili to tako, da bi obstajal nek odprt prostor, 

neka varna točka, kamor bi otrok lahko prišel napisat domačo nalogo, če bi imel to željo, 

potrebo, mel bi vzpostavljeno mrežo za učno pomoč, prostovoljsko, potem pa različne 

aktivnosti, delavnice, ustvarjalne, literarne, športne … Tako, čim bolj pestro, da bi otrokom 

lahko ponudili to, kar bi izhajalo iz njihovih pobud. En del dneva bi bil v bistvu namenjen tej 

usmerjeni dejavnosti, ostalo pa čim bolj prosto, magari se prideš tja samo pogovarjat in 

družit z vrtniki.« Po slišanem načinu dopolnjevanju ponudbe za osnovnošolce v občini Tolmin 

je bil R2 mnenja, da bi tovrstna ponudba predstavljala nekaj novega in bi bila po njegovem 

mnenju za kraj dobrodošla. R2: »To manjka! To manjka!« Strinjanju glede  dopolnjevanju 

ponudbe se pridružuje tudi KŠM1, ki na vprašanje, ali menite, da naša lokalna skupnost 

potrebuje poseben prostor za otroke, za kakovostno preživljanje prostega časa, odgovori: 

»Sigurno. Sigurno. Sigurno«. Mnenju se pridružuje tudi ŠSS in potrjuje, da občina Tolmin 

potrebuje prostor za preživljanja prostega časa osnovnošolcev. ŠSS: »Potrebuje, seveda. Čim 

več teh. Če imajo kje bit, sem prepričana, da se bodo udeleževali. Tam bodo imeli prijatelje, 

pomoč, dobili bodo nasvete.«  
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KATEGORIJA: RAZLOG V PRID IDEJI PO DOPOLNJEVANJU PONUDBE  Z 

DEJAVNOSTMI KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA  

»ZGODNJE INTERVENCIJE V OBLIKI MOŽNOSTI VARNEGA IN 

KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA LAHKO POZITIVNO 

VPLIVAJO NA  PSIHOSOCIALNI RAZVOJ OTROK«  

V prid ideji o dopolnitvi dosedanje ponudbe v smeri sistemske ureditve centra za otroke in 

mladostnike gre razmišljanje OT, ki pravi, da so zgodnje intervencije v obliki možnosti 

varnega in kakovostnega preživljanja prostega časa lahko ustrezen način pozitivnega 

vplivanja na psihosocialni razvoj otrok. OT: »Mi vemo, da so tiste, zelo zgodnje intervencije, 

zlo dober način kako vplivamo na pozitiven psihosocialni razvoj otrok. In se nam zdi zelo 

pomembno tudi na to pogledat. Da imajo mladi, pa še prej tudi otroci, možnost kakovostnega 

in varnega preživljanja prostega časa. To je, po mojem, zlo dober preventivni dejavnik, da 

mladi niso, pa tud otroci, prepuščeni sami sebi. Ker če so prepuščeni sami sebi, so hkrati 

prepuščeni tudi dejavnikov tveganja. Tko pa z zavedanjem, da se ne gremo izključevanja, 

ampak, da se gremo predvsem vključevanje, da ne delamo programe samo zato, da vanj 

vključujemo zelo ozko skupino otrok ali pa mladih, ki bom rekel, se soočajo z nekimi izzivi, na 

katere sami niso mogli vplivati, npr. da prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja … 

Ne glede na to, od kje otrok prihaja, ga probamo združit v neke programe kakovostnega 

preživljanja prostega časa, ker tist, ki se sooča z mal večjimi izzivi, pa tist, ki se sooča z mal 

manjšimi izzivi, oba se lahko en od druzga učita, delita neke dobre izkušnje in bom rekel, se v 

končni fazi lepo skupi imata. In varno se skupi družta.« Poleg tega OT navaja, da je 

bistvenega pomena ustvarjanje spodbudnega okolja, ki omogoča otrokov in mladostnikov 

optimalen razvoj. Mladostniška izkušnja pripadnosti kraju, iz katerega izhajaš, bo lahko 

pomembno vplivala na odločitve o posameznikovem življenju v odraslosti, tj. ali se bo v 

okolje vračal, ali se bo zaradi negativnih izkušenj raje usmerjal drugam. OT: »Vsem nam se 

zdi, da je vložek v otroke, mlade, v preventivo res tisto, kar je pravi pristop in da že zlo zgodi, 

praktično že od rojstva začnemo ustvarjat eno tako spodbudno okolje, v katerega so mladi 

vključeni. Če so vključeni v spodbudno okolje že od začetka, se bodo v njega tud vrnil, bodo 

že od začetka dobival neke pozitivne izkušnje.«  

»STARŠI SI ŽELIJO DODATNE PONUDBE« 

Pobudi o dopolnjevanju ponudbe z dejavnostmi kakovostnega preživljanja prostega časa 

zaupa tudi KŠM2, ko navaja tako lastna opažanja, kot tudi pobude staršev, na katere je 
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naletela pri svojem delu. KŠM2: »Mhm. Ena potreba, ki pa se jo tudi vid večkrat, je pa ob 

določenih, recimo, to bi si sicer želela tudi v našem kinogledališču uvest, ampak enostavno mi 

s kadrovsko to ne zmoremo. Amm, na primer, kšne čist take likovne delavnice, al pa … Ma ja, 

mogoče ne ravno likovne delavnice, ampak tko, kadarkoli je tko, ne vem, je bil Halloween, pol 

so tej božični prazniki, pol so, ne vem, pust, pust izrazito. Bi si otroci želeli enega takega 

programčka, oziroma otroci, njihovi starši! Večkrat sem se pogovarjala seveda s starši, ki so 

izrazli željo ''Joj, pa a za pust ne bo nobenga rajanja?''« in smiselno bi blo tko ane, da sicer 

bi jim pripravli eno rajanje, ampak da bi blo podkrepljeno še z nečem. Z neko pustno 

delavnico. Ja, mogoče likovno, al pa glasbeno, al pa karkoli pač, ane … Ustvarjalno 

delavnico. Isto za novo leto. Mi bi jim komot nardil, poskusil vsaj no, Dedka mraza recimo, al 

pa kej takga, ampak potem bi to moglo bit uokvirjeno. Mi kadrovsko ni šans, tega ne mormo 

delat. Ker nimamo možnosti.« Tudi ŠSS je mnenja, da bi dodatno ponudbo na področju 

prostega časa z veseljem sprejeli tudi starši, saj bi z udeležbo svojih otrok v centru vedeli, da 

so v varnem okolju in da svoj prosti čas preživljajo v družbi vrstnikov. ŠSS: »Predvidevam, 

da bo stvar dobrodošla tudi za starše – saj bodo vedeli, da včasih otroci ne bodo sami doma.« 

R1 izpostavi, da bi širitev ponudbe prostočasnih dejavnosti najbolj prav prišla najmlajšim.  

KATEGORIJA: SKEPTIČNOST DO IDEJE PO DOPOLNJEVANJU PONUDBE  Z 

DEJAVNOSTMI KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA  

 »OTROCI SO DANES OBREMENJENI« 

Kljub naklonjenosti do predstavljene ideje po vzpostavitvi centra za otroke in mladostnike  

R2 opozori, da so otroci dandanes že precej obremenjeni ter da je ob razmišljanju o širjenju 

obstoječe ponudbe vedno potrebno izhajati iz interesov in potreb. R2: »Otroci so obremenjeni 

danes. Ampak se mi zdi, da so na nepravilen način obremenjeni. Zdej karkoli jim nabasati še 

zraven. Ne vem, ali je fer pričakovat od njih, da bodo to delali, ker tisti, ki imajo interes in so 

aktivni, so skoraj vsepovsod. Tisti, ki jih pa ni, jih pa ni. Pa jim lahko ponudiš karkoli, pa jih 

ne bo. Tu je zdej. Lahko mi širimo ponudbo, sej vem, ve bi ble zdej zlo vesele, če bi jst rekel, 

uuu fajn bi blo! Občina bi mogla zagotovit to pa to pa to, pa prostor, pa mentorja, pa osem ur 

na dan, pa ne vem kaj še vse. Če bi to obrodilo sadove, sem jst takoj za to. /…/ Če bi se 

pojavili kakršnikoli interesi in pa potrebe.« R2 izpostavi tudi, da si sam trenutno ne bi upal 

ocenjevati situacije in soditi o tem, ali potreba in interes obstaja. R2: »Zdej si pa jst osebno ne 

bi upal ocenjeval tega, ali Most rabi al ne.«  
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 »DEJAVNOSTI KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA NE 

SMEJO NADOMEŠČATI ČASA, KO GA OTROCI IN MLADOSTNIKI PREŽIVIJO 

SKUPAJ S STARŠI« 

Ob razmisleku o širitvi ponudbe prostočasnih dejavnosti OT opozori, da je širjenje sicer 

načeloma vedno dobrodošlo, saj to veča možnost izbire okupacije otrok. Ker pa gre za zelo 

poseben čas – prosti čas – meni, da udeležba otrok v tovrstnih oblikah preživljanja prostega 

časa ne bi smela nadomeščati ali zamenjati časa, ki ga otroci preživijo skupaj s svojimi starši. 

OT: »Tisti, ki to potrebuje, se mi zdi, da če bi mel en tak varen prostor, kamor lahko vsak dan 

gre, da ne bi bil prepuščen samemu sebi ali pa ulici, da bi tam imel nekoga, pa je zelo 

pomembno, je pravzaprav ključnega pomena, ki zna vzpostavit nek stik in se tam peljejo neke 

aktivnosti, ki te mlade in otroke motivirajo, se mi zdi, da je to potem res ena super stvar. 

Ampak ima pa to tudi neko slabo plat. To pa je to, da to ne sme bit na račun kakovostnega 

preživljanja prostega časa med otroki in starši. Včasih se potem zgodi, ane. Ampak sej to je 

mogoče kasneje tudi težko preprečit, da potem eni starši to uporabljajo dobesedno vsak dan. 

In tam je potem dilema. Ali je za tistega otroka, ki je pripeljan v center vsak dan, to primerno, 

al pa dobro. Ker če tisti starši ne bi imel te možnosti, bi potem preživljal tisti čas z njim? 

Odgovor je verjetno, da ne. In potem je to s principa zmanjševanja škode še vedno dobra 

rešitev. Ker ta otrok je pripeljan v nekam, kjer je varno, verjetno, ni pa nujno, da bi bil 

drugače prepuščen samemu sebi. Dostikrat pa se to zgodi, ane. Ko je staršem dano na voljo 

neka možnost, da lahko za njihove otroke v navednicah nekdo drug poskrbi, potem bodo to 

tud izkoristli.« 

 

RV3: Kakšni so izzivi in katere potrebe prepoznavajo strokovnjaki na področju dela z 

otroki in mladostniki v povezavi s preživljanjem prostega časa otrok in mladostnikov v 

občini Tolmin? 

KATEGORIJA: IZZIVI NA PODROČJU PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 

OTROK/MLADOSTNIKOV  

Dopolnjevanje ponudbe je mogoče, če se v lokalni skupnosti prepozna potreba. Strokovnjaki 

na področju dela z otroki in mladostniki v nadaljevanju izpostavljajo nekatere izzive in  

potrebe v povezavi s preživljanjem prostega časa osnovnošolske populacije, ki jih zaznavajo v 

občini Tolmin. 
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»NIHČE SE RESNO NE UKVARJA Z MLADINO« 

Kot enega največjih problemov KMŠ1 navaja, da ne obstaja organizacija, ki bi imela 

vzpostavljen kontinuiran program, namenjen izključno osnovnošolskih otrokom. KŠM: »Zdej 

to opažamo, da je največji problem v Tolminu, verjetno, za tam otroke, razen kot sem rekel, te 

specifične ponudbe na področju športa, da se nihče ne resno ne ukvarja z mladino, tam 

recimo med dvanajstim pa petnajstim, šestnajstim letom. Zadnji razredi osnovne šole in pa 

tudi še prvi razredi srednje šole. To so pa tista najbolj občutljiva leta. Ko bi radi vse, al pa 

nič, pa ko kakšnemu se že nič več ne da, kakšen bi pa lih vse na svetu počel. In z njimi je 

mogoče tudi najbolj zahtevno delat. Ker so že na pol odrasli, pa vendarle še specifični.«  

»TRENUTNA PONUDBA SE NANAŠA NA NAJMLAJŠE OTROKE ALI POTEM ŽE 

NA SREDNJEŠOLCE« 

KŠM1 po lastnih opažanjih navaja, da v občini Tolmin obstaja slepa pega, sam jo poimenuje 

vakuum, v ponudbi, namenjeni točno specifični skupini otrok, tj. osnovnošolski populaciji. 

Trenutna ponudba se namreč nanaša ali na najmlajše otroke ali potem že srednješolce.  

KŠM1: »V okviru KTŠ-ja verjetno še ne dobijo svojega mesta. Zveza prijateljev mladine se je 

omejila na tiste bolj mlade in tam vmes mislimo, da je vakuum. Med desetim in petnajstim 

letom se nima kam dat. V lokal, recimo temu, da še ne sme … Nima kam. Res nima kam. Pol 

sedijo po raznih kotih, al pa doma, za računalnikom, buli v ekran. Ta del mislim, da je 

najtežje.« 

Razmisleku se pridružuje OT, ki poleg strinjanja o sivi pegi pri ponudbi za osnovnošolsko 

populacijo poudarja pomen tega obdobja. OT: »Tista zadnja triada pa se mi zdi, da je še 

vedno izziv. Ker tudi pa gre pa prehod med obdobjem otroštva v obdobje mladostništva. 

Soočanje z en kup nekimi vprašanji, iskanjem samega sebe. Tu starši že postajamo malo manj 

aktualni, pa postajajo vrstniki bolj. Tu so že prva eksperimentiranja z dejavniki tveganja, ki se 

tu, v obdobju otroštva, sigurno pojavljajo. /…/ Tam pa je po mojem izziv, vseh nas, ki nam je 

nekaj mar do tega, da ti otroci tudi kakovostno preživljajo svoj prosti čas, kako k tem 

aktivnostim pristopit.«  

»OBSTOJEČA PONUDBA JE SPECIFIČNA, PONUDBA, KI BI RAZVIJALA 

SPLOŠNE SPOSOBNOSTI TRENUTNO  BI BILA DOBRODOŠLA« 

Sivo polje oziroma vakuum KŠM1 v povezavi s tem vidi v ponudbi, ki je zgolj specifična, 

nima pa možnosti vključitve v nek prostor, kjer bi razvijal splošna znanja in kompetence oz. 
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kjer bi sam izbiral, s čim bi se ukvarja. KŠM1: »In tudi vakuum, razen čistih specifičnih 

ponudb, al je to šport, al je to kultura in tko naprej, ni, ane. In tam se jim tudi ta socialna 

inteligenca ne oblikuje. Se enostavno skoncentrirajo na računalnike in na druge zgodbe in 

nekega življenja, v smislu stikov, neposrednih, ga ni, razen kot sm rekel čisto specifično, 

vezano na neko dejavnost. To manjka! Tam od dvanajstega do štirinajstega, pestnajstega  leta 

mislim, da najbolj. Al pa mogoče že mal prek, ker jst sm že star, zdej se ta meja spušča.« 

O potrebi po dopolnjevanju ponudbe v smislu prostora, kjer bi otroci lahko razvijali splošno 

znanje, govori tudi R1: »Športne ponudbe je že kr dost. Tu vem, da je. Čeprav mogoče 

pogrešam, sploh govorim za malo večje otroke, ker zdej prou s tamalimi se ukvarja samo 

nogometni klub pa atletika recimo. Samo vsi so usmerjeni v nek tekmovalni šport. Zdej lahko 

sem kerga pozabil, zdej ne me za to držat. Pogrešam več dejavnosti, ki bi nudile, sploh za te 

tamale, govorimo za vrtec in pa prvo triado, ki bi razvijala splošno. Kako bi rekel. Te splošne 

sposobnosti. Ne da so usmerjene direktno v en šport, ampak da razvijajo res čim bolj široko 

znanje«. Razmišljanja o možnostih, kjer osnovnošolski otroci lahko preživljajo prosti čas, 

grejo v podobni smeri tudi pri ŠSS:  »Kar se športa tiče, mislim, da ja. Če je to glasba, imajo 

tudi to možnost. Morda ukvarjanje z glasbo, ne preko glasbene šole – če bi obstajal kakšen 

manj formalni način. Druge dejavnosti je pa tako, ni enega prostora, kjer bi se lahko otroci 

srečevali, npr. v primeru slabega vremena«. 

»IZZIV MOBILNOSTI« 

Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki opozarjajo tudi na izziv okolja, ki  

zaradi svoje geografske razgibanosti otežuje mobilnost ljudi in ki se nagiba bolj v prid 

decentralizaciji dejavnosti. KŠM1: »Tolmin sam po sebi je pravzaprav relativno majhen. In 

do vsega se zdaj da dostopat peš, bom rekel. Za otroke vemo, ki bi jih mogli starši vozit, to 

rata omejitev. Ampak je kar nekaj lokacij. Je pomembno, je pomembno. Mora bit peš 

dostopno. To je tisto, kar je in seveda, da je v nekem radiusu možno čim več dejavnosti 

izvajat. V nekem takem peš radiusu.« R2 navaja, da je približno 80 odstotkov otrok na njihovi 

šoli vozačev, kar pomeni, da so, ko končajo s šolskimi obveznostmi, vezani na prevoz, ki jih 

odpelje domov, v njihove domače kraje. Kakršnakoli izvenšolska dejavnost je zato v veliki 

meri odvisna od zmožnosti, pripravljenosti in interesov staršev. R2: »Ker mi smo tudi malo 

bolj specifična šola, se razlikujemo od tolminske.  Mi mamo, ne vem ali bom povedal ta pravo 

številko, ampak mi imamo približno osemdeset procentov vozačev. Težko je pričakovati, da 

bomo imeli ne vem kakšen odziv ob petih popoldan. Veste, tudi od staršev, ali ga bo pripeljal, 
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ali ga ne bo pripeljal, enkrat ga lahko, drugič ga ne more.« R2 navaja tudi, da so z 

vključitvijo otrok v dejavnosti v Tolminu že poskušali, vendar so, po pričakovanjih, naleteli 

na težave. R2: »Otroke smo poskušal vključiti, pa najprej na tiste aktivnosti v Tolminu, v času 

počitnic. Pa je bil problem jih že v Tolmin pripeljat.« Tudi OT se strinja, da centralizacija 

dejavnosti v občini Tolmin ni najbolj primeren pristop ter ob tem navaja primer prakse, ki se 

izkazuje za učinkovit in predvsem kraju primeren. OT: »Centralizacija vseh aktivnosti za eno 

tako okolje, kot je občina Tolmin, sigurno ni. Ni po mojem delu primeren pristop. Recimo na 

področju socialnega varstva in oskrbe starejših delamo programe na ta način, da jih 

izvajamo en del v Tolminu, potem pa ker vemo, da je naše območje zelo razgibano, jih 

peljemo potem tudi po vaških okoljih.« Tudi R2 pri širjenju ponudbe zagovarja decentraliziran 

pristop, ki naredi ponudbo dostopnejšo večjemu številu ljudi. R2: »Če bi lahko to svojo 

dejavnost izvajale po različnih lokacijah, potem jih vsekakor naredite dostopnejše večjemu 

številu, večjemu krogu. Če so pa dejavnosti take, da so omejene na neke prostore, da so to 

telovadnice, da so take stvari, potem ste pa tudi vi omejeni, ane.« 

»NAJVEČJI PROBLEM JE NAJTI PRIMEREN PROSTOR«  

Pri vzpostavljanju katerekoli nove dejavnosti pa naj bi po mnenju R1 in KMŠ1 najverjetneje 

naleteli tudi na problematiko prostora, v smislu, kje dejavnost izvajati. R1: »Zdej glede 

prostorov pa je največji problem. Kar mate tudi vi problem.«; KŠM1: »Če bi bla zadeva 

idealna, potem bi bile pokrite vse zadeve in bi, bi vas lahko gor nekdo čaku in vam dal 

prostor, ampak to je pravljica. To. Druga zadeva so, če se pogovarjamo bolj o mladih, so 

prostori. Prostori, ki jih je nekaj, ampak vsi so, bom rekel, bolj ali manj neustrezni al pa 

neurejeni oziroma ni, ni. Al še lastništvo ni urejeno, ali je upravljanje še neurejeno, tko da v 

bistvu gre za finančne, kadrovske in organizacijske težave. Povsod, ane. Ampak to je 

povezano z neko, po eni strani z denarjem po eni strani, po drugi strani z neko organizacijo, 

okrog katere se sporazumeš in je optimalno razmerje med denarjem in možnostmi in željami«. 

 

KATEGORIJA: POTREBE, KI SE NAVEZUJEJO NA PREŽIVLJANJE PROSTEGA 

ČASA OTROK/MLADOSTNIKOV  

»POTREBA PO VZPOSTAVITVI DODATNIH MOŽNOSTI VARSTVA OTROK« 

V občini Tolmin se kažejo tudi nekatere druge potrebe. KŠM1 razlaga o tem, da so šolske 

počitnice mnogo daljše od zmožnosti dopustov večine staršev. Nekateri starši si v tej situaciji 
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pri varstvu pomagajo s svojimi starši, drugi pa te možnosti nimajo. Varstvo slednjim lahko 

povzroča velik problem. ŠSS: »Zgodnejše varstvo otrok. Pri čemer pa smo omejeni z 

normativi. Za nekatere starše pa zna biti to velik problem.« Podobno situacijo vidi tudi 

KŠM1: »Pa mogoče za te najmlajše, oziroma nekoliko mlajše, v času počitnic. Starši nimajo 

dva mesca al pa tri dopusta, ga majo štirinajst dni po navadi. In tisto obdobje, petnajstega, 

dvajstega junija, ko otroci končajo šolo, ane, pa do konc avgusta, ko so oni doma … Dobro, 

nekateri majo možnosti, ane, grejo gor, dol, levo, desno, ampak verjetno jih je kar nekaj, ki bi 

jim dodatna ponudba prišla prav …«.  

O potrebi staršev po občasnem varstvu govori tudi raziskava Inštituta RS za socialno varstvo. 

Raziskava z reprezentativnim vzorcem družin z mladoletnimi otroki dokazuje, da kar 60 % 

staršev potrebuje občasno dopoldansko, popoldansko in večerno varstvo. To potrebo je 

izrazilo 82 % staršev s predšolskimi otroki in 48 % staršev z osnovnošolskimi otroki (Rakar s 

sodelavci, 2010).  

 »POTREBA PO INTERAKCIJAH V ŽIVO« 

Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki izpostavljajo, da na potrebe, ki so 

prisotne danes, vplivajo tudi sodobni načini življenja in karakteristike današnje družbe. Ena 

izmed teh je velika prisotnost tehnologije in najrazličnejših ekranov skoraj na vsakem koraku, 

zaradi česar postajajo pomemben del našega načina življenja. Uporaba tehnologije, tj. 

računalnikov, tablic in posledično socialnih omrežij, bi po mnenju strokovnjakov, ki delujejo 

na področju dela z otroki in mladostniki, morala biti omejena. R2 navaja, da »včasih imajo 

otroci boljše telefone kot njihovi starši« in se pri tem sprašuje »Pa jih res potrebujejo?«. R2 

nadaljuje, da je tudi to en izmed razlogov, zakaj se mladi danes ne družijo več. Interakcije v 

živo enostavno ne potrebujejo več, saj se družijo preko različnih socialnih omrežij. R2:  »Pred 

dvajstimi leti so taka društva živela, samo da so se mladi družili. Danes se ne družijo več. Ker 

se družijo preko facebooka, preko vseh teh družabnih omrežij, ki navezujejo na navidezne 

socialne stike.« Uporaba tehnologije ter socialnih omrežij nam po mnenju R2 tudi izkrivlja 

podobo resničnega sveta in stanja. R2: »Lahko pa se, danes pa ko ponuja tehnika še marsikej, 

pa sem jaz lahko še marsikej. Preko tehnike. In tu poskušamo biti nekaj, kar nismo. In nas 

otroci pri tem gledajo. Štiriindvajset ur na dan. In tu pademo. Namesto da bi rekli, ''lej, mi so 

takega avta ne moremo privoščiti, zato ga nimamo''. Pa kaj je s tem narobe, če mamo mi 

slabši avto od soseda? Ampak mi poskušamo idealizirat stvari. Mi jim izkrivljamo sliko 

današnjega stanja.« Pri uporabi tehnologije, socialnih omrežij in interaktivnih igric se vedno 
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dogaja nekaj razburljivega, nekaj novega. Če se tega poslužujemo v nereguliranih količinah, 

nas pripelje do točke, da tega ne iščemo več v svojem resničnem življenju. R2: »In to jim te 

interaktivne igrice in tehnologija prinaša. Zmeraj nekaj novega. Nekaj razburljivejšega. In 

zato tega ne iščejo več. Na relaciji do drugih in na relaciji sploh do sebe. R2 meni, da 

tovrstna uporaba tehnologije vpliva na zmožnost domišljije in na delovne sposobnosti. R2: 

»Da bi on se zaposlil sam sebe. Saj je že nervozen, če je v tišini. Če vse ne razbija, ne vpije, če 

ni nekje tam sred, … Obdan z nečim. Otroke to nervira. Otroke nervira tišina. Zato ker takrat 

morajo biti sami s sabo.«  

»ZMANJŠEVANJE ČASA, KO JE OTROK PREPUŠČEN SAMEMU SEBI« 

Intervjuvanec OT o času, ki ga otrok preživi sam, razmišlja kot o potencialnem dejavniku 

tveganja otrokovega razvoja v smislu velike možnosti doživljanja stiske zaradi prepuščenosti 

samemu sebi.  OT: »Jaz mislim, da je kakovostno preživljanje prostega časa zelo pomemben 

preventivni dejavnik za uspešen ali primeren razvoj otroka. Kakovostno preživljanje prostega 

časa. Če bi bil en otrok ves čas prepuščen samo sebi, izzivom ali pa dejavnikom tveganja, ki 

jih vsakodnevno lahko izkuša na ulici, ki se pojavljajo tudi v enem takem kraju, kot je Tolmin 

ali pa naša občina, sigurno prisotni, bi to na njegov razvoj lahko negativno vplivalo, ni pa to 

nujno. Če bi pa tist čas bolj kakovostno preživljal, na vse tiste načine, ki sem jih prej naštel, bi 

pa to za njega pomenilo pozitivno izkušnjo in pa nove izkušnje in ves čas neko učenje in 

izmenjava nekih izkušenj. Pa sigurno preventiva prispeva k temu, da se otrok potem tudi neki 

novega nauči in da se potem lažje sooči z nekimi izzivi, ki mu jih ulica prinaša. Če pa je … 

Mamo pa tudi tle v Tolminu otroke, ki so dobesedno vsak dan na ulici. Sej jih vidmo, če se 

malo mudimo tle okol. Ja, opozarjajo ves čas na sebe ti otroci. Včasih na malo manj 

konstruktiven način, včasih pa tud na dost nekonstruktiven  način. Rekel bi, da je za vsakega 

otroka to stiska, če je prepuščen oziroma ni deležen nekih pozitivnih izkušenj.« Podobno 

razmišlja tudi KŠM1. Meni, da otrok do petega razreda potrebuje še nek nadzor. Če starši 

nimajo možnosti otroka dati nekomu v varstvo ali ga vključiti v neko dejavnost, ki jo 

pojmujejo kot otroku varno, otrok tisti čas preživi prepuščen samemu sebi, kar pa je lahko 

vprašljivo: »Mislim pa, da je še večji problem, vsaj teoretično je še večji problem, da recimo, 

ko so starši v službi, zjutraj, če nima starih staršev, al pa če nima, ne vem česa, ane, to niso 

več otroci, ki so v vrtcu, ane, so otroci, ki so doma in pa drugi, tretji, pa tja do petega 

razreda, so še potrebni nekega nadzora. In bi bla zgodba zanimiva … Nek program, ki bi 

omogočil bodisi športni bodisi kulturni bodisi socialni, kakorkoli že, bodisi nekaj, kar ljudje, 

starši lahko otroka pripeljejo, al pa tudi konc koncev, če gre sam, ga pripelje in ve, da je v 
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gvišnih rokah in potem ga lahko pride dvignt. In recimo med počitnicami bi to lahko blo, če 

maš en prostor, kamor se skriješ v primeru dežja … Ta zgodba bi po mojem v Tolminu 

laufala. Dost je že kritične mase ljudi, ki to rabjo«. 

 »POTREBA PO ISKANJU PROTIUTEŽI V POTROŠNIŠKI DRUŽBI« 

V podobni smeri gre tudi naslednji dejavnik sodobne družbe, to je potrošništvo. R2 meni, da 

je prav tako kot tehnologija tudi potrošništvo postalo del nas. R2: »To potrošništvo nam je 

zlezlo v male možgane, bi lahko rekli, na tak način. Delamo ene stvari in se jih niti ne 

zavedamo /…/ »Danes je potrošništvo, a veste, če niste na vrhu, potem moram bit na dnu. Ker 

vmes je sivo in sem neviden. Vidimo tiste, ki so na vrhu, in vidimo tiste, ki so na dnu. Tu vmes 

pa se nam gubi masa. Pa moramo met to pa to pa to. Zato da mislimo, da smo zadovoljni.« 

R2 pri tem opozarja, da nam takšen način življenja s seboj prinaša tudi nove izzive: »Na drugi 

strani pa se ravno zaradi tega odpirajo velike, velike potrebe in veliki, veliki primanjkljaji. 

/…/ Ampak preveč vsega pa je prineslo ravno to, da smo šli malo narazen«. Potrošništvo s 

seboj prinaša tudi vse prisotno tekmovalnost, zaradi česar so pričakovanja do otrok pogosto 

visokoleteča. Visoka pričakovanja različnih deležnikov so lahko izvor stresa pri otroku. ŠSS: 

»So. Pritiski so kar veliki. Stres je učenje. Od učencev se veliko pričakuje. In od uspeha je 

marsikaj odvisno. Pričakovanja imajo starši, šola. Eni pa se ne učijo, pa so isto pod 

stresom.«; R2: »Otroci so obremenjeni danes. Ampak se mi zdi, da so na nepravilen način 

obremenjeni«.  

 

 

RV4: Kako bi bilo po mnenju strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki 

ponudbo dejavnosti za preživljanje prostega časa slednjih v občini Tolmin smiselno 

dopolniti? 

KATEGORIJA: KONKRETNI PREDLOGI, KAJ PONUDITI 

»PROSTOR, KI OMOGOČA IZVAJANE RAZLIČNIH AKTIVNOSTI«  

Poleg oblikovanja ponudbe na podlagi zaznanih potreb strokovnjaki na področju otrok in 

mladostnikov priporočajo tudi nekatere konkretne predloge, kaj ponuditi. R1 pravi, da otroke 

pritegnejo vse tiste stvari, ki se konkretno ne navezujejo na šolsko delo. R1: »Ja, kšne te 

dejavnosti, ki niso prav konkretno vezane na šolo.« Po njegovih izkušnjah pa so zelo radi 
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vključeni pri različnih akcijah, npr. čiščenja okolice, ustvarjalnih delavnicah. R1: »Pa zelo 

radi sodelujejo tudi pri različnih drugih akcijah. Recimo imamo uspešno čiščenje okolice, pa 

razne ustvarjale delavnice, poslikave pred šolo, to so vse učenci delal, sami /…/ Različne te 

izdelke res radi delajo. Jim ni problem.« Razmislek dopolni še z aktualnim stanjem izbir pri 

izbirnih predmetih, kjer so najmočnejše zastopani šport, računalništvo in kuharska dejavnost. 

To je po R1 mnenju odraz tistega, kar otroke danes privlači. R1: »Zdej če pogledamo s strani, 

kaj so učenci izbiral pri izbirnih predmetih, govorim bolj za predmetno stopnjo, je to šport in 

računalništvo. No, mamo pa tudi kr močna ta kuharska dejavnost. Imamo veliko prijav 

učencev.« Podobno stanje zaznava tudi R2. Meni, da je pri oblikovanju najpomembnejše 

upoštevanje starosti otrok. Izpostavi, da predvsem mlajše otroke zelo privlači šport, kar je tudi 

njihove fiziološka potreba. R2: »Odvisno od starosti. To je zelo pomembno, starost. /…/ 

Vsekakor pa mlajši otroci so za šport, športne dejavnosti, karkoli. To jih vidijo, da 

prekipevajo od energije, ker oni to fiziološko rabijo. In nimajo možnosti. Seveda ne, lepše je 

sedet za tablico in igrat igrce ali gledat risanko, kot pa it ven in pa se zuni razigrat, po 

domače povedano. Ampak tisto ne-gibanje pa po mojem povzroča težave v glavi.« ŠSS se 

pridružuje R1 v mnenju o željah otrok po računalniški dejavnosti. Meni, da je to nekaj, kar 

otroke definitivno privlači. Če bi se izkazalo, da bi to postalo del ponudbe, pa bi bilo potrebno 

zagotavljati izkušnje uporabne rabe računalnike in ne zgolj uporabe za namene sprostitve z 

igranjem igric. ŠSS: »Radi delajo na računalnik. Učitelji mi poročajo, da ko pa je potrebno 

nekaj konkretno naredit, pa ne znajo. Znajo samo igrice igrat. Se pravi zagotavljati bi moral 

ustrezen kader in računalnik, na katerem bi lahko iskali stvari.« Poleg možnosti računalniške 

dejavnosti pa ŠSS izpostavi, da bi center moral odgovarjati predvsem na potrebe in želje 

otrok. To pomeni, da bi njihova udeležba oblikovala ponudbo. Meni, da bi bile dobrodošle 

sprostitvene dejavnosti ter razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin. ŠSS: »Center bi 

moral odgovarjati na potrebe in želje udeležencev. Priporočam sprostitvene dejavnosti, 

učenje sodelovanja, komunikacije, učenje dela na računalnik, prostor za druženje. Ponudba – 

s strani učencev – vprašanje, kaj si želijo. Sprostitvene in da jih obenem uči, predvsem te 

stvari: medsebojno sodelovanje, komunikacija. Tudi prostor samo za druženje.« Podobno 

navaja tudi M. Pipan, ki pravi, da je spraševati o namenih in ciljih našega dela nekaj, kar mora 

biti vseskozi prisotno, pri vsem tem pa se moramo zavedati, da delujemo za mlade, kar v prvi 

vrsti pomeni, da moramo slediti njihovim željam. Vse to lahko dosežemo skozi komunikacijo, 

preko katere spoznavamo mlade, njihove potrebe in njihove načrte za prihodnost (Pipan, 

2008). 
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Tudi mnenje KŠM1 o ponudbi je podobno. Meni, da bi bilo zanimivo vpeljati program v 

varnem okolju, kjer bi ponujali športne, kulturne, socialne in druge dejavnosti. KŠM1: »Nek 

program, ki bi omogočil bodisi športni bodisi kulturni bodisi socialni, kakorkoli že, bodisi 

nekaj, kar ljudje, starši lahko otroka pripeljejo, al pa tudi konc koncev, če gre sam, ga 

pripelje in ve, da je v gvišnih rokah in potem ga lahko pride dvignt.« Podobno predlaga tudi 

OT: »Bistveno se mi zdi, da je to dovolj velik prostor, da se lahko v tem prostoru izvedejo 

neke aktivnosti, neke delavnice, ustvarjalne delavnice, pa tudi da se notr lahko izvedejo tudi 

neke športne aktivnosti, včasih …«. 

R1 zaključi z mislijo, da se ustreznost ponudbe hitro pokaže pri udeležbi otrok: »Dejavnosti 

boste pa že same zbrale, sej to boste hitro vidle, katere grejo, katere ne. To se bo zelo hitro 

pokazalo«. 

Za mlajše otroke velja, da so v splošnem bolj vsestransko radovedni, medtem ko starejši že 

bolj gospodarno omejujejo svoje interese. Za otrokov in mladostnikov razvoj je spodbudno 

ponujati in omogočati kar največ možnosti, da izbira med najrazličnejšimi vrstami dejavnosti 

prostega časa, pri čemer je potrebno vedeti, da bodo najraje zbirali tiste, v katerih so uspešni 

(Zorko, 2000, str. 34).  

»PRILOŽNOSTI ZA PRISTEN STIK IN POGOVOR« 

ŠSS govori o tem, da otroci danes več časa preživijo sami kot včasih. Po občutku sklepa, da 

potreba po iskrenih stikih in pogovorih izhaja ravno iz omenjenega dejstva. ŠSS: »Potreba po 

stikih, pogovorih. Včasih so se temu bolj izogibal, zdaj si tega mnogo bolj želijo. Otroci so 

dandanes več sami, kot so bili, morda tiči razlog tudi v tem, ampak to je zgolj moj občutek.«  

Tudi R2 je mnenja, da je ena izmed ključnih potreb danes prav pogovor. Pri tem navaja, da je 

dobrodošlo, če v otrokovem okolju obstaja prostor, v katerem se varno počuti in se o težavah, 

s katerimi se sooča, lahko pogovori. R2: »Manjka pa najbolj pogovor ali pa res okolje, kjer se 

bo on res lahko varno počutil, da se bo lahko začel pogovarjati o svojih težavah, o svojih 

problemih. Pa so to tipični najstniški. Ampak pred sovrstnikom pa ne boš kar tako priznal ali 

povedal, da te skrbi … Recimo, al pa nekaj takega.« R2 ob koncu opozori, da trenutna 

ponudba omenjenega ne zajema:  R2: »In tega ni«. 
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»POLEG PONUDBE, NAMENJENE OTROKOM, TUDI PONUDBA ZA STARŠE« 

Poleg ponudbe, namenjene otrokom, R2 predlaga ponudbo, namenjeno staršem. Meni, da 

starši danes potrebujejo priložnost pogovora o aktualnih temah, saj bi prav to po njegovem 

mnenju pripomoglo k izboljšanju kompetentnosti starševske vloge. R2: »Starši rabimo več tu 

na tem področju, če mene vprašate. Takih odprtih razprav, pa ne da bomo razpravljali o 

mojih otrocih, o vaših ali katerih drugih, ampak o današnjih potrebah. In kje se vidmo v tem 

potrošniškem krogu. Ali je zadosti, da gremo po sveži kruh ali moramo zravn kupiti še to, to 

pa to, in kupimo samo zato, da nam otrok ne dela špot pa nam ne vpije tam v trgovini.«  

»SVOBODA IZBIRE V PROSTEM ČASU« 

Ob razmisleku o tem, kakšne dejavnosti ponuditi, da bi v čim večji meri odgovarjale na 

potrebe otrok in mladostnikov ter na potrebe časa, v katerem smo, nam celostno sliko 

dopolnjujejo še mnenja otrok in mladostnikov. Govorijo o tem, kaj jim je v prostem času všeč 

in kaj ne.  

Najpogosteje navajajo, da v prostem času ne želijo, da jim kdo govori, kaj naj delajo. Želijo 

si, da se za stvari odločajo sami. Katarina: »Ne želim, da me mama maltretira. Ja tko, da mi 

govori, kaj naj delam: ''Bejš na kašt'', ''Bejš po kufre''. In pole rečem: ''Mmama, a lahko grem 

zdej vn?'' in mi reče: ''Samo to mi še nared.'' in ji rečem: ''Mama, a lahko grem vn?''« 

Podobno tudi Jana: »Ne maram, da mi mama teži, da pospravim sobo.« Podobno tudi Anja, 

pri čemer se njena želja po lastni izbiri navezuje na področje igre: »Ker ko se js neki želim 

igrat in pol drug reče, ne, se bomo igral tisto, kar on hoče«. 

»DRUŽENJE Z VRSTNIKI« 

Izpostavljajo, da jim je všeč, če se v prostem času družijo s prijatelji, saj si ne želijo časa 

preživljati sami. Anja:  »Všeč pa bi mi blo, če bi plezala po drevesu in se popoldne igrala s 

prijateljicami …«; Matija: »Meni ni všeč, da mi kdo nagaja. Al pa da se kregamo s prijatli. 

Pa nočem biti sam.« 

»VEČ DOGAJANJA« 

Na vprašanje, kaj si v občini Tolmin še želijo, navajajo predvsem stvari, značilne za večja 

mesta. Pravijo, da si želijo nakupovalnih centrov, trgovin, stojnic, restavracij s hitro hrano, 

zabaviščne parke. Izrazijo tudi želje po prostorih, kjer bi se lahko kopali. Manj pogosto so 

zaznamovani tudi želja po več parkih, kjer bi se lahko igrali, želja po prostoru, kjer bi se lahko 
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plesno, pevsko in gledališko udejstvovali po principu musicla, ter želja po še več podobnih 

prostorih, kot je Mala hiša (Pilotni projekt centra za otroke, februar–junij 2017). Manca: 

»McDonalds«; Katarina: »Hahahaha. New Yorker, velike stojnice.«; Jana: »Morje! Bazeni. 

Am, Atlantis. Qlandia.«; Manca: »Da bi imel en prostor, kje bi bla aplikacija musical, kjer 

radi delajo musical, in da so tisti ljudje not slavni in bi se lahko slikal.«; Matija: »Več 

igrišč.«; Jasmina: »Več igrišč za košarko. Lunapark.«; Petra: »Lunapark. Pa Qlandia.«; Urša: 

»Jaa, lunapark! Ja, jaz si tudi to želim (Qlandia)«; Anej: »Jaz bi reku, da morje. Pa bazen.«;  

Anja: »Amm. Vodni park. Pa Gardaland. Pa več parkov za igranje. Pa še kšno stavbo, kjer se 

lahko tako zberemo kakor v Mali hiški pa se igramo s prijatelji.« 

 

KATEGORIJA: KONKRETNI PREDLOGI, NA KAKŠEN NAČIN DELOVATI 

»OTROKOM IN MLADOSTNIKOM JE POTREBNO DATI POZORNOST« 

R2 v povezavi z odnosom otrok – starš pravi, da otrok zahteva svoj čas in ukvarjanje z njim. 

Z iskrenim in pristnim odnosom otrok lahko zadovoljuje potrebo po globljem čustvenem stiku 

s pomembnimi drugimi. R2: »In pa z otrokom se je treba ukvarjati.«. R2 meni, da ima vsak 

otrok potrebo po pozornosti: »Oni so sposobni znatno več, kar mi zahtevamo. Samo niso 

pripravljeni dati, ker ne vejo, zakaj. Če jim pa mi damo pozornost, pol vzgojnih problemov 

kar odpade, če mene vprašate«. OT k potrebi po pozornosti dodaja, da je ta velikokrat skrita 

preko najrazličnejših socialno manj sprejemljivih vedenj. Ključno je, da to opazimo in 

pravilno naslovimo. OT: »In to včasih vidim, da se zlo pogosto dogaja, da saj tisti, ki izstopa, 

je po navadi moteč. Včasih grejo tud komu taki otroci ali mladostniki na živce, ampak v bistvu 

gre za to, on išče pozornost. Samo tega ne znajo pokazat al pa to kažejo na malo bolj 

neprimeren način.« 

 »OBLIKOVANJE SITUACIJ, KI OMOGOČAJO PRIDOBIVANJE LASTNIH  

IZKUŠENJ« 

Pri potrebi o pridobivanju lastne izkušnje v procesu razvoja se OT spominja lastne izkušnje: 

»Če pa pogledam izkušnjo taborništva, bi pa rekel, da to starostno obdobje najbolj pritegne 

izkušnja. Da jim daš neko izkušnjo. Da je tam nekdo, nek zlo dober mentor, da delaš v nekih 

manjših skupinah. In da jim poskušaš dat res neko izkušnjo, ki si jo bodo zapomnili. Recimo 

pri tabornikih je bilo najbolj to, da smo šli hodit tri dni, nekam v neznano, da smo si tam sami 

kuhal, prespal na prostem. In jih je to praviloma zlo odvrnilo od tistega, kar majo vsak dan 
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tam pred sabo, televizija, računalnik in te stvari … Ki pa že dokazano, to pa zdej že lahko 

trdimo, dostikrat negativno vplivajo na razvoj, predvsem tistega, kar je za nas zelo 

pomembno, to so pa možganske celice«. 

R2 opaža, da je danes  v vzgoji vse več strahu in zaščitništva, kar vodi v to, da otroka 

oropamo za lastna izkustva. R2: »Če bi malo več skrbeli za to, zdej spet, če rečemo možnosti, 

pa smo spet tam, nimamo možnosti, nimamo tega, nimamo tega, ampak preprosto razmislit, 

kaj bi blo najbolj smiselno za našega otroka in kaj bi bilo najbolj pametno. Včasih bi ga bilo 

najbolj pametno samo nagnat ven za deset minut, al pa it z njim v park in se tam usest in ga 

pustit. Pustit otroka. Tud če se krega s sosedovim otrokom. Do njega morate vzpostaviti 

relacijo. Midva se ne moreva zmenit kot starša, kako bosta njedva funkcionirala. Ker to 

morata njegva se zmenit. Starši smo tu za to, da reguliramo kateri načini reševanja so 

ustrezni in kateri ne. Ampak najina naloga pa  v tem procesu je, da jima dopovemo, kateri je 

dopusten način, da se zmenita. Kako bosta funkcionirala med sabo. Kako se vzpostavi 

medosebne odnose.« Moč izkušnje je torej v tem, da otrok zaradi lastne udeležbe, tudi če je 

izkušnja morda manj prijetna, nekaj pridobi, se nauči. R2: »Odrasli nimamo tega 

vzpostavljenega, od otrok pa pričakujemo, da bodo to znali. Kako, če nimajo možnosti niti 

probat? Ne to, ne to, ne posode, ker boš razbil krožnik, ne kozarca, tega, lej tega sem dobila, 

ne vem, kdaj … Doma ne sme nič. In potem ko pri desetih letih vstane od mize in vse pusti na 

mizi, se mama čudi, a ne boš pospravil za sabo? Zakaj pa bi, če nikoli ni smel? Ane?« R2 v 

nadaljevanju navaja, da kot pri omenjenih področjih življenja tudi pri prostočasnih dejavnosti 

velja podobno. Tudi na področju prostočasnih dejavnosti otroci potrebujejo izkušnje možnih 

načinov preživljanja prostega časa, pri čemer je naloga staršev, da jim to približajo. R2: 

»Tako je tu, s temi prostočasnimi dejavnostmi. A smo ga spodbujali, ali smo mu dali 

možnosti, mislim možnosti, ali smo mu pokazali možnosti. Pa ni treba zlo.« 

Navedene zaznane potrebe po mnenju intervjuvancev sovpadajo tudi z razmišljanjem avtorja 

Mrgole (2003), ki pravi, da »poleg formalne izobrazbe, mladi potrebujejo še znanja, ki so 

uporabna za življenje. Namesto institucionalnih modelov nadzorovanja in discipliniranja, 

mladi potrebujejo širšo družbeno socializacijo in možnost vzpostavljanja lastnih socialnih 

mrež. Poleg storitev profesionalnega svetovanja, potrebujemo še možnost učenja iz izkušenj. 

V sistemu tekmovalnosti, kateremu smo priča dan danes, potrebujemo tudi znanja za razvoj 

odnosa do različnih področij delovanja, v katerih bodo prepoznali pomen zase in smiselnost 

lastnega angažiranja. Ob zahtevah po avtonomnosti je potrebno vzpostavljati tudi možnosti, 

da se avtonomnosti lahko naučijo preko lastnih izkušenj« (Mrgole, 2003, str. 16).  
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 »UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNOSTI« 

Razmislek o prisotnosti potreb zaključi OT, ki pravi, da imajo različni otroci tudi različne 

potrebe. To kliče po nujnosti upoštevanja raznolikosti in individualnosti. OT: »Tako da spet 

očitno imajo različni otroc spet zelo različne potrebe. Bistveno je to, kako jim v družini tiste 

stvari tudi potem ugodimo, kšne meje jim potem v končni fazi tudi postavljamo /…/ Majo pa 

spet po različnih starostnih kategorijah otroci pa mladostniki različne potrebe, kar je po eni 

strani pač čisto logično. Pri potrebah pa je tako. Potrebe otrok so včasih brezmejne, jaz 

pravim, ane. Recimo potrebe mojih dveh otrok so včasih brezmejne, ampak če ti, ne vem, je 

spet tko, da tok kot da starš svojim otrokom, tok potem tud dobi. Jaz vem, da če se z njima 

dvema zlo ukvarjam, potem bom od njiju dva tudi zlo dobil. In zato se mi zdijo tud zlo 

pomembni ti, k smo prej govoril, preventivni programi. Ker tam, vsem tistim otrokom, ki se 

starši ne zmorejo, mislim, tko pravim, ukvarjat z njimi, lahko to kompenzira na en drug način. 

Potreba vsakega otroka pa vsakega posameznika je pozitivna izkušnja.« 

»KONTINUIRANO IZVAJANJE DEJAVNOSTI«  

Če bi do vzpostavitve centra za otroke in mladostnike v občini Tolmin prišlo, bi po mnenju 

strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki center moral zagotavljati točno 

določene stvari.  

KŠM1 pravi, da če bi center obstajal, mora to biti prostor, ki bi zagotavljal kontinuirano 

izvajanje dejavnosti. To zajema urejenost prostora, stabilnost prostora in stalnost mentorja. 

KŠM1: »En urejen, stabilen prostor, kjer … Pri teh dejavnostih je najhuje, kolkr mam js 

izkušenj, to, da tisti, ki so uporabniki, bi rekel, al pa otroci, da pridejo na zaprta vrata, od 

tega, da mentorja ni al pa ne vem kaj. Pol nastane pri njih nezaupanje in seveda pri starših. 

To je ključen moment, en zanesljiv človek in en, bom rekel urejeni pogoji.« Podobno razmišlja 

tudi OT, ki kot pogoja navaja primernost prostora in izvajalca: »Prostore urejene tako, da se v 

njih lahko izvaja tiste aktivnosti, ki jih otroci izražajo ali pa se izražajo kot neka potreba. Da 

bi jaz zdej rekel točno kako naj bi to izgledalo, lahko bi, pa bi to potem bilo moje mnenje. 

Bistveno se mi zdi, da je to dovolj velik prostor, da se lahko v tem prostoru izvedejo neke 

aktivnosti, neke delavnice, ustvarjalne delavnice, pa tudi da se notr lahko izvedejo tudi neke 

športne aktivnosti včasih … In pa da je zraven nek prostor, kjer lahko tisti, ki ta dnevni center 

al pa ta center za otroke in mladostnike ima, načrtuje aktivnosti, to je po navadi fajn, da je en 

manjši prostor, kjer je verjetno shranjena ta oprema, kjer se je možno usest za eno mizo in 

sestanek nardit /…/ Da bi tam imel nekoga, pa je zelo pomembno, je pravzaprav ključnega 
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pomena, ki zna vzpostavit nek stik in se tam peljejo neke aktivnosti, ki te mlade in otroke 

motivirajo, se mi zdi, da je to potem res ena super stvar«. Tudi Mrgole (2003) kontinuiranost 

povezuje s pomembno lastnostjo, ki naj bi bila lastna vsakemu mladinskemu programu. 

Kontinuiranost razume v smislu predvidljivosti, tj. da se stvar odvija na točno določenem 

kraju, ob točno določenem času in da so tam bolj ali manj točno določeni izvajalci programa. 

Meni, da ta stabilnost pogojev daje udeležencem varnost in je pogoj za razvoj poglobljenih 

odnosov.  

»UPOŠTEVANJE MNENJ IN POBUD VKLJUČENIH« 

V povezavi s podrobnejšimi karakteristikami kreiranja prostora OT meni, da bi bile na tej 

točki dobrodošle ideje otrok in mladostnikov. Njihova vključenost bi po njegovem mnenju 

prispevala k dejstvu, da bi si prostor vzeli za svoj. To pa je en najpomembnejših ciljev centra 

za otroke in mladostnike. OT: »Kok veliko in na kšn način notr narejeno je pa predvsem stvar 

razmisleka tistih, ki bi te dejavnosti načrtoval. Včasih pa je preprosto treba otrokom prostor 

prepustit, da si ga ustvarijo tako, kot si ga oni sami želijo. Malo jih usmerjat, ampak na ta 

način še malo bolj čutijo pripadnost temu prostoru. /…/ Ker če si vključen, potem je to prav 

neki drugega. Saj imam tudi jaz sam majhne otroke, pa včasih malo spregledaš otroško 

razmišljanje. In včasih spregledaš nekaj, kar bi nekdo res rabil. Zlo težko razumem, da se 

neke stvari pelje brez da bi vključil tiste, na katere se tiste odločitve nanašajo. To se mi ne zdi 

prav in mislim, da je to predpogoj za slabo voljo. Za jezo, pa tudi napačne odločitve. Ljudje 

smo radi vključeni, radi povemo svoje mnenje. Saj ni možno zmeri vsega upoštevat, ampak že 

če ta proces izpelješ, se mi zdi da potem so vsi pogoji, da se zadeve boljš načrtujejo.« 

»BREZPLAČNA UDELEŽBA« 

Poleg pogojev, ki se navezujejo na prostor in ključno osebo centra za otroke in mladostnike, 

KŠM1 izpostavi še en nujen pogoj, to je brezplačna udeležba otrok oziroma mladostnikov v 

centru: »Če čmo to zagnat, mora bit brezplačno«. 
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RV5: Na kakšne načine bi se center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in 

mladostnikov Mala hiša lahko vzpostavil?  

KATEGORIJA:  MOŽNOSTI ZA SISTEMSKO VZPOSTAVITEV CENTRA 

Ključni moment celotne zgodbe o centru za otroke in mladostnike v občini Tolmin so 

konkretne ideje in priložnosti, na kakšen način bi se ta lahko vzpostavil.  

»RAZISKOVANJE MOŽNOSTI« 

Nadalje OT predstavi strategijo občine pri vpeljavi novih dejavnosti, ki sledi točno določenim 

korakom. Pogovorom o pobudah sledi pilotno izvajanje dejavnosti, preko katere se preverja 

odziv in prisotnost potreb. Pilotnemu izvajanju sledi analiza, ki pokaže, ali potreba po 

vpeljavi nečesa novega obstaja. Če so rezultati analize pozitivni, tj. se dokaže, da potreba 

obstaja, je to podlaga za sistemsko ureditev dejavnosti. OT: »Če pa jo želimo sistemsko 

uredit, jo je treba najprej, po mojem, preverit. In naš pristop, sploh v teh zadnjih primerih, je 

bil tak, da smo šli stvari najprej pilotno izvajat. In če se potem izkaže potreba, je to potem 

podlaga za sistemsko ureditev.« 

OT pove, da je Društvo Mala hiša preko analize pilotnega izvajanja dejavnosti potrdilo 

potrebo po vzpostavitvi centra za otroke in mladostnike v občini Tolmin, obstaja. OT: »Tako 

da potrebe otrok, recimo tu v Tolminu, pa več kot očitno so, na podlagi te raziskave, ki ste jo 

vi opravile, pa sem tudi zdej bral v Goriški, da mate 32 povprečno na dan na teh aktivnostih. 

Kar je ogromno. Ampak to govori, ne samo o tem, da je potreba otrok al pa staršev, ampak 

pomeni tudi to, da so te aktivnosti ble zelo kvalitetno peljane. Če niso kvalitetno peljane, 

potem otroc zlo hitro zgubijo svoj interes. In tudi starši potem ne zaupajo. Pri tistih 

najmlajših je treba starše prepričat. Ker pri tistih najmlajših praviloma jih tja tud starši 

pripeljejo, je zelo pomembno to, da starši zaupajo tistemu izvajalcu, ki neke aktivnosti pelje.« 

OT nadaljuje, da analiza ne le dokazuje potrebe, temveč govori tudi o tem, na kakšen način bi 

bilo dejavnost primerno vzpostaviti, to pa je v obliki dnevnega centra. OT: »Ampak tisto, kar 

pa se zdej kaže kot neka potreba, pa je ta dnevni center. To, ane. Tako da to je ena taka stvar, 

o kateri moramo razmislit in ugotovit, na kakšen način odgovorit tem potrebam.« Evalvacija 

pilotnega projekta Mala hiša (februar–junij 2017) kaže smer za naprej in prinaša rezultate, na 

katerih je potrebno graditi.  

OT na podlagi tega navede nekatere naslednje možne korake: »Jaz mislim, da je ta vaša 

evalvacija tega pilotne projekta ali pa programa pokazala neko smer za naprej. In tud veste, 
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da smo letos potem podprli te vaše aktivnosti še do zaključka šolskega leta. Da to obdobje 

vrednotenja evalvacije pa pregleda tega stanja še malo bolj intenzivno raziščemo in potem 

imamo neke rezultate, na katerih mormo tud gradit, ane«.  

»AKTIVNI DIALOG MED DRUŠTVOM MALA HIŠA IN OBČINO TOLMIN PRI 

KONCEPTUALNI ZASNOVI CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE« 

V tem, da je dejavnost centra za otroke in mladostnike Mala hiša potrebno sistemsko urediti, 

OT ne vidi več dvoma. Pri sami vzpostavitvi centra pa OT navaja, da bo potreben aktivni 

dialoga z Društvom Mala hiša kot idejnim vodjo in izvajalcem. OT: »Kar bom odgovoril, je 

moje osebno mnenje, to ni nujno odraz stanja, potreb in tko. Jaz mislim, da tisto, kar je moje 

mnenje al pa nas kot tu lokalne skupnosti je, da poskušamo to dejavnost sistemsko uredit. Da 

jo poskušamo dat kot neko dejavnost, ki jo bo nekdo izvajal. In tu pa se bomo seveda morali z 

vami pogovarjat. Kako te stvari naprej peljat in kakšno je tukaj tudi mnenje in stališče 

Društva Mala hiša kot tist, ki se je to spomnu in tist, ki to izvaja. Mislim, da je treba od tu 

naprej nadgradit vse te pogoje, ki so zdej, da se lahko ta zadeva potem v bodoče naprej tud 

izvaja.« 

»VZPOSTAVLJANJE PODROČJA MLADINE ZNOTRAJ ZAVODA KŠM« 

KŠM1 navaja, da Zavod sestavljajo tri področja dela. To so šport, kultura in mladina. 

Dejavnost zavoda se je začela na področju športa, nato se je razširila na področje kulture. 

Naslednja stopnja je mladina. KŠM1: »Najprej na področju športa, potem pa se je to razširlo 

še na ta kulturni del in očitno bo zdej naslednja stopnja tudi mladinski, ker je zdej tudi še 

zmeri pod ZTMD, kot veste, verjetno. Ampak mislim, da bo v zlo kratkem času, bo tud tuki 

prišlo do podobne situacije, kot je blo pr športu in pa pr kulturi. Pri mladini sm pa povedal, 

da smo v bistvu po nazivu res tudi zadolženi zanjo, ampak v tem momentu še ne živi tako, kot 

bi morala, formalno so naši. Razpis za mladino gre, oziroma sredstva za mladino grejo skozi 

naš zavod, v bistvu pa so v tem momentu še dost samostojni in se ta sprememba šele 

pripravlja.« 

KŠM1 poudarja, da je področje mladine tisto področje zavoda, ki bi ga bilo potrebno urediti, 

začenjši z definiranjem, kaj mladinske dejavnosti sploh so in komu so namenjene. KŠM1: 

»Zagotovo tale del mladinskih dejavnosti. Tud morem rečt, se bo treba kmal izjasnit, kaj te 

naše mladinske dejavnosti so, al so mladinske za tisto mladino od štirinajstega al ne vem 
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katerga leta gor, al so, al bomo mi posegal tud na to področje nekoliko mlajših. Ni problem s 

programi, kot sem rekel, za šport in kulturo, ampak na sploh z populacijo.«  

Poleg morebitnega sodelovanja na področju mladinske dejavnosti KŠM1 izpostavlja, da bi se 

z Zavodom KŠM vsekakor lahko povezovali na različne načine. Izpostavi pripravljenosti po 

brezplačni uporabi njihovih storitev enkrat leto, druga stvar pa je možnost uporabe prostorov, 

ki jih imajo v najemu in so namenjeni vzpostavitvi mladinske dejavnosti. KŠM1 pravi, da se 

lahko povezovali »[n]a vse možne načine. He-he. No, jst mislim, da kar mi sicer ponujamo, 

bomo zagotovo lahko tudi vam ponudli. Mi imamo za neprofitne organizacije iz občine zmeraj 

toliko posluha, da vsaj enkrat letno so, na primer naše usluge popolnoma zastonj, vse ostale, 

kadar gre za neprofitne stvari, so pa na stroškovnem nivoju, ne na komercialnem nivoju. Tko 

da to je ena zgodba. Drugo so prostori, ki jih imamo in so tako ali tako namenjene tem 

stvarem. Treba se je tu samo usklajevat s termini in s temi podobnimi stvarmi. Tko da, pa 

tudi, konc koncev s tistimi ljudmi, ki pri nas delajo, če je kakršnakoli želja, potreba po 

programih, ki bi jih mi podprli, da so zravn«. 

»LOKALNI PROGRAM ZA MLADE 2017–2022« 

V občini Tolmin se je v trenutku izvajanja intervjujev zaključevala strategija mladinske 

dejavnosti, ki naj bi s seboj prinašala tudi spremembe glede upravljanja nekaterih stavb. 

KŠM1 pove, da obstajajo možnosti, da jih v upravljanje dobi Zavod ali pa, da bodo ti prostori 

na voljo preko koncesij. KŠM1: »Zdej se zaključuje nek mladinski program, oziroma neka 

strategija mladinskih dejavnosti za področje občine Tolmin. In tuki bodo po mojem 

predlagane podobne rešitve in postopoma se bo Mink, tako imenovani Mink, kot zgradba, pa 

še tisto drugo, kar uporablja zdej ZTMD, ne vem, tam gor bivši SDK, verjetno ravno tko dal v 

upravljanje ali nam ali pa skozi koncesijo. Ena al druga varianta.«  Ob razmisleku o možnih 

vzpostavitvah dejavnosti centra za otroke in mladostnike v občini Tolmin OT navaja 

spremembo na področju financiranja organizacij za mlade, ki se navezuje na leto 2018 in bi v 

tem kontekstu lahko odigralo pomembno vlogo. OT: »V naslednjem letu se nam bo malo 

spremenil sistem financiranja mladinskih organizacij oziroma organizacij za mlade. In to so 

neki izzivi, s katerimi se bomo mogli soočit.« OT poroča, da je en izmed ukrepov, ki naj bi jih 

lokalni mladinski program prinašal, tudi zaposlitev nekoga, ki bi se ukvarjal s področjem  

otrok in mladostnikov v občini Tolmin v sklopu Zavoda KŠM. Na tej točki OT vidi  možnost 

združenja ter načrtnega vodenja dejavnosti centra za otroke in mladostnike. OT: »Mi smo zdej 

v tej fazi, da tudi razmišljamo o tem, da bi na Zavodu za kulturo, šport in mladino, naslednje 
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leto zaposlil nekoga, ki bi se ukvarjal s področjem mladih, otrok. In tu mislim, da je možnost 

združit vse te aktivnosti, tko za otroke kot za mlade. In potem to res bolj načrtno naprej peljat. 

Izkoristit naš mladinski center oz. Center mladih in kreativnih, ki ga bomo zdej dal 

upravljanju Zavodu za kulturo, šport in mladino, in tam postavli malo bl pravila, kako naj se 

stvari tam, v tem klubu dogajajo. Hkrati pa tudi že malo razmišljamo o nekih prostorih za 

dnevni center. Vi, vaše društvo ma trenutno neke bl začasne prostore, ampak če bi se to 

izkazalo in očitno se kaže to kot neka potreba, bi bilo potem potrebno zagotovit malo bolj 

primerne in trajne prostore za izvajanje neke take dnevne dejavnosti otrok pa verjetno tud 

mladostnikov.« 

 »IDEJA O CENTRU, KI BI ZDRUŽEVAL ORGANIZACIJE, KI DELUJEJO NA 

PODROČJU DELA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI« 

Obisk dejavnosti govori o tem, da to brez dvoma je potreba okolja. Udeležba tako narekuje 

razvoj dejavnosti. OT pri možnih vzpostavitvah dejavnosti centra navede tudi idejo s strani 

mladinskih organizacij po vzpostavitvi večjega centra, ki bi združeval vse organizacije, ki 

delujejo na področju dela z otroki in mladostniki v občini Tolmin. OT: »Ker če jo obišče in 

ker jo obišče dnevno tok otrok, je to treba potem tud podpret. So pa v zadnjem času tu tudi 

neke druge pobude teh mladinskih organizacij, da bi nastal nek mal večji center, kjer bi pod 

isto streho bile vključene vse te organizacije, ki se ukvarjate s področjem otrok, mladih in 

delujete na področju nevladnega sektorja. To bi po oceni tistih, s katerimi sem se jaz 

pogovarjal, prispevalo k mreženju, k izmenjavi idej, k nadgraditvi obstoječega stanja. To pa 

je zadeva, ki jo mormo in je ne mormo mi sami, kot in tudi ne želimo predpisat kr sami, saj 

ves čas zagovarjamo ta pristop vključitve, da potem skupi se pogovorimo o idejah in potem 

vidimo, ali je to prava pot za naprej.« 

KATEGORIJA: IZRAŽENA POMOČ PRI VZPOSTAVITI CENTRA  

»POMOČ PRI PROMOCIJI DEJAVNOSTI IN PRIDOBIVANJU CILJNE SKUPINE«  

Če bi do vzpostavitve centra za otroke in mladostnike prišlo, bi bila na tej točki dobrodošla 

pomoč pri vzpostavljanju dejavnosti. Obe osnovni šoli, vključeni v raziskavo, sta do tega 

naklonjeni. Z lastnimi idejami sta oba ravnatelja pokazala pripravljenost za sodelovanje. R1: 

»Ja, jst mislim da brez sodelovanja s šolo boste težko pridobil kšno večje število učencev. 

Mislim, komot bi se povezal tako, da bi vse te vaše aktivnosti objavljal pri nas, lahko bi mi, 

recimo tudi delili te vaše razpise, letake al kaj vem …  Tko da bi bli učenci tu v šoli 
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seznanjeni. Ja, to lahko. To ni noben problem. Glede na to, da ne gre za neko profitno 

dejavnost. Čeprav to je tko, tudi klubom mi, zdej mi ne smemo nobenega reklamnega 

materiala delit, lahko pa vi npr. obeste plakat, lahko letake postavimo v recimo tam po 

garderobnih omarcah, lahko jih damo na mize pred razredi, ker staršem pa mi lahko damo te 

stvari, mi učencem ne smemo. Tko da to lahko mi nardimo. Na roditeljskih sestankih če mate 

vi pripravljeno gradivo, mi staršem tam lahko delimo. Tisto lahko tam damo, ni noben 

problem.« in R2: »Če bi to obrodilo sadove, sem jst takoj za to (sodelovanje, op. a.). Tud mi 

damo prostor. Poskrbimo za to, ker na Mostu vemo, da ni takih prostor na razpolago. Če bi 

se pojavili kakršnikoli interesi in pa potrebe. Mi vam lahko pomagamo na čisto konkreten 

način priti do staršev, priti do tega, da dobite odziv od staršev.« Tudi ŠSS izrazi mnenje, da 

če do vzpostavitve centra pride, to vsekakor vidi kot priložnost povezovanja. Meni tudi, da če 

bi pri udeleženih v dejavnosti zaznali kakšen problem, bi do tega lahko pristopili skupaj in na 

ta način na zadevo pogledali z različnih zornih kotov. ŠSS: »Seveda je priložnost. Že to, da bi 

preko nas se predstavljal, jih povabili k dejavnosti. In če bi morda vi zaznali kakšen problem, 

bi bilo prav, da bi ga reševali tudi skupaj s šolo.« 

 

RV6: Katere bi bile pridobitve, če bi do sistemske ureditve centra za kakovostno 

preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov Mala hiša prišlo? 

Če bi do vzpostavitve centra za otroke in mladostnike Mala hiša prišlo, bi to po mnenju 

strokovnjakov na področju dela z otroki in mladostniki prineslo rezultate v pridobitvah na 

različnih nivojih.  

KATEGORIJA: PRIDOBITVE ZA OTROKE/MLADOSTNIKE   

»PRIDOBITVE V SMISLU DODATNEGA PROSTORA ZA PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA« 

R1 v povezavi s tem, kaj bi otrok oziroma mladostnik z vključenostjo v center pridobil, 

izpostavlja prostor, kjer bi se lahko zadrževali in tako preživljal čas na kakovosten način. R1: 

»Priložnost? Priložnost, da se učence, predvsem govorim za naše učence, da bi se lahko tam 

notr zadrževal in aktivno, predvsem pa kvalitetno preživljal prosti čas. Predvsem pa, da bi 

lahko nekje, namesto da bi recimo, al kako bi rekel, da se potepa po Tminu, bi nekje bil in se z 

nečim ukvarjal, kvalitetno preživel ta svoj del prostega časa. Al pa da je sam doma, al pa da 

sedi doma za računalnikom, bo pršu dol, pa tud če bo na računalniku, bo pod kontrolo in bo 
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nekaj usmerjeno delal.« Tudi R2 kot bistveno pridobitev vidi v varnem prostoru, kamor bi se 

otrok oziroma mladostnik lahko šel družit z vrstniki: »Jst vidim bistveno pridobitev v tem, da 

se druži z vrstniki. Al pa z otroki, tako čisto. Na tak način. Druženje in pogovor, ker tega 

danes ni več«. 

Vsekakor pa je pridobitev po mnenju ŠSS že v povečanju možnosti. Možnosti izbire, ko otrok 

in mladostnik ve, da se lahko nekam odpravi, kjer bo sprejet in časa ne bo preživljal sam: »To 

je vse dobrodošlo. In tudi če sem sam, vem, da lahko nekam grem in bom tam imel družbo. Že 

sam ta občutek, da nisem sam«. 

»NOVA ZNANJA, SPRETNOSTI« 

Naslednja pridobitev, ki jo izpostavljajo strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki, 

je, da bi bil center Mala hiša prostor, kjer bi vključeni pridobivali različna znanja, spretnosti. 

Nekatera izmed teh bi bila bolj klasična, v smislu spoznavanja novih vsebinskih tem, druga pa 

bi bila taka, ki bi vplivala na celosten razvoj posameznika. R1: »Marsikaj bi lahko pridobil. 

Različna znanja, veščine.« Tudi ŠSS meni podobno: »Brusil komunikacijske spretnosti, se 

učil sodelovanja. Pridobival nova znanja«. KŠM1 pridobitve, v smislu novih znanj in 

spretnosti, povzema v besedi socialna inteligenca: »Zlo na kratko bi js temu rekel socialna 

inteligenca. Ki pa je zlo širok pojem. Če ti v tem obdobju, mladostniškemu, ne vzpostaviš 

načina komuniciranja, če ne znaš zmagovat in bit poražen, če ne znaš pristajat na različne 

poglede na posamezne stvari, če se ne znaš skregat in potem pomirit, potem ne boš tega nikoli 

znal in se tudi ne boš, kasneje se ne boš več naučil. Ko maš ti enkrat dvajset, petindvajset let, 

je to učenje bistveno težje. To morš nardit pri otroku, med … Takoj, praktično ko shodi skor 

pa tja do petnajstega, šestnajstega leta. Od takrat dalje, za moje pojme, je bistveno, bistveno 

težje«.   

»PONUDBA NESPECIFIČNIH VSEBIN« 

Trenutna ponudba prostočasnih aktivnosti je specifična in vnaprej definirana. KŠM1 

izpostavlja, da bi center Mala hiša ponujal nekaj drugačnega, nekaj ne vnaprej določenega. 

Ponujal bi prostor, v katerem bi otrok oziroma mladostnik sam izbral, kaj bo počel. KŠM1: 

»Ker recimo, v šoli so zadeve zdefinirane. V klubu so zadeve zdefinirane. V vsaki organizaciji 

so neka pravila, ki jim hočeš – nočeš, moraš nekako sledit. Pri taki stvari, ki pa ti prideš 

prostovoljno in kjer stvari niso, bom rekel zdefinirane do te mere, da trening: to, to, to, to. Al 

pa šola: pouk, ta ura, druga ura, gor dol. Ampak kjer ti lahko sam kaj predlagaš, kjer ti lahko 
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sam prepričaš al pa drugi tebe. In potegneš en druzga. Tu se razvijajo mogoče tiste stvari, ki 

jih po navad pri otrocih ne zaslediš. /…/ Možnost izven teh sedanjih, institucionalnih stvari in 

vsega tega, razvijat svoje potenciale, po svojih lastnih željah in to v interakciji z ostalimi 

otroci. Ane, z drugimi, ki imajo lahko podobne ali različne interese in poglede. Ta 

samostojnost.« 

»PRILOŽNOST VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV Z VRSTNIKI«  

Nadalje ŠSS navaja, da bi to lahko bil prostor, ki bi omogočal priložnosti sklepanja novih 

prijateljstev, ter prostor, kjer bi vključen otrok oziroma mladostnik lahko razvijal 

komunikacijske in socialne veščine: »Sklepal nova prijateljstva, v novem okolju«. Mnenju se 

pridružuje tudi OT: »Pripomoglo bi k socialni vključenosti, če so otroci vključeni v neke 

aktivnosti, kjer se dobro počutijo, potem to sigurno pozitivno vpliva tudi na vzpostavljanje 

odnosov z vrstniki, v končni fazi tudi s starejšimi«. 

Avtorica M. Nastran Ule (1996) na tej točki poudarja, da je participacija v različnih socialnih 

mrežah sicer ključna v vseh obdobjih življenja, ta pa ima še znatnejši pomen v dobi otroštva 

in mladostništva. Posamezniki preko vključenosti v različne socialne skupine namreč 

pridobivajo občutek varnosti in izkušnjo izmenjav s socialnim svetom. Kvaliteta odnosov v 

tem obdobju ima po mnenju avtorice močan vpliv tudi na posameznikovo samopodobo. 

 »VARNA TOČKA« 

Pridobitev, če bi do vzpostavitve centra prišlo, OT vidi v smislu prostora, ki bi pravzaprav bil 

varna točka. Varna točka v smislu, da bi otrok in mladostnik svoje trenutne izzive imel 

priložnost zaupati ter bi za spoprijemanje z njimi lahko dobil ideje in podporo tako s strani 

sovrstnikov, kot tudi mentorja. Prostor bi zaradi svoje sproščene narave dejavnosti lahko 

pomembno vplival na soočanja otrok in mladostnikov z njim pomembnimi stvarmi. OT: »Ne 

glede na to, od kje otrok prihaja, ga probamo združit v neke programe kakovostnega 

preživljanja prostega časa, ker tist, ki se sooča z mal večjimi izzivi, pa tist, ki se sooča z mal 

manjšimi izzivi, oba se lahko en od druzga učita, delita neke dobre izkušnje in, bom rekel, se v 

končni fazi lepo skupi imata. In varno se skupi družta.« Tudi ŠSS kot pomembno pridobitev 

izpostavi lastnost vpletenosti novih ljudi, mentorja/-ev v otrokovo oziroma mladostnikovo 

življenje, kar bi lahko imelo pozitiven učinek na njegov razvoj in poteke, saj osrednja oseba, 

tj. mentor, ne deluje v sklopu šole. ŠSS: »Ponujali bi še nekaj, kar otroci v osnovni šoli 

nimajo, a vseeno potrebujejo. Otroci bi bili bolj sproščeni, bi se lažje vključevali.«  
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»KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA KOT PREVENTIVNI 

DEJAVNIK OTROKOVEGA OZIROMA MLADOSTNIKOVEGA RAZVOJA« 

Če bi do vzpostavitve centra za otroke in mladostnike prišlo, bi to pomenilo tudi dopolnitev 

na področju preventivnega dela v občini Tolmin. KŠM preventivo razume v širšem in ožjem 

pomenu. Meni, da je preventiva tudi to, da nekomu ponudiš alternativno možnost preživljanja 

prostega časa: »Preventiva je tud to, da nekomu nekaj ponudiš, pa ga s tem preusmeriš,   da 

se s tem ukvarja, kar je recimo dobro, kot pa da zaide na stranpoti«. Podobno razmišlja tudi 

OT, ki meni, da »imajo mladi, pa še prej tudi otroci, možnost kakovostnega in varnega 

preživljanja prostega časa. To je, po mojem, zlo dober preventivni dejavnik, da mladi niso, pa 

tud otroci, prepuščeni sami sebi. Ker če so prepuščeni sami sebi, so hkrati prepuščeni tudi 

dejavnikom tveganja«. OT svojo misel razvija naprej in v smislu preventive opozori še na en 

pomemben vidik. Pravi, da je en izmed pozitivnih učinkov preventivnih programov, da otrok 

preko sekundarne vzgoje lahko kompenzira primanjkljaje primarne vzgoje. OT: »Tok, kot da 

starš svojim otrokom, tok potem tud dobi. Jaz vem, da če se z njima dvema zlo ukvarjam, 

potem bom od njiju dva tudi zlo dobil. In zato se mi zdijo tud zlo pomembni ti, k smo prej 

govoril, preventivni programi. Ker tam vsem tistim otrokom, ki se starši ne zmorejo, mislim, 

tko pravim, ukvarjat z njimi, lahko to kompenzira na en drug način. Potreba vsakega otroka 

pa vsakega posameznika je pozitivna izkušnja.« Zaključi z mislijo, v kateri v imenu Občine 

Tolmin izrazi naklonjenosti vlaganju v otroke, mlade in v preventivo. OT: »Vsem nam se zdi, 

da je vložek v otroke, mlade, v preventivo res tisto, kar je pravi pristop, in da že zlo zgodi, 

praktično že od rojstva, začnemo ustvarjat eno tako spodbudno okolje, v katerega so mladi 

vključeni. Če so vključeni v spodbudno okolje že od začetka, se bodo v njega tud vrnil, bodo 

že od začetka dobival neke pozitivne izkušnje.« 

»CELOSTNI POGLED PRI OBRAVNAVI TEŽAV« 

ŠSS izpostavlja, da bi bila pridobitev, če bi do vzpostavitve dejavnosti prišlo, tudi v smislu 

novega načina obravnavanja težav, kjer bi različne institucije in posameznik lahko na stvar 

pogledali skupaj ter tako na težavo pogledali celostno: »Pridobitev tudi v primeru, če bi 

potrebovali pomoč – morda za to rabijo ljudi, ki niso v povezavi s šolo«. Podobno meni tudi 

OT: »Če bi začutil, bi se lahko povezal tudi z drugimi institucijami, in če bi bila kšna stvar 

taka, bi lahko potem skupaj pripomogli, da bi bilo za tega otroka soočenje s stiskami lažje«. 
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KATEGORIJA: PRIDOBITVE V RAZVOJU PODROČJU DELA Z OTROKI IN 

MLADOSTNIKI 

»DOPOLNJEVANJE PONUDBE NA PODLAGI ZAZNANIH POTREB OKOLJA« 

KŠM1 pridobitve vidi tudi v dopolnjevanju ponudbe s točno tistimi stvarmi, ki so v okolju 

trenutno slabše zastopane, saj bi tako v ponudbi zakrpali pomembno luknjo. KŠM1: »V 

popolnjevanju tistih stvari, ki so trenutno najšibkejše pri nas. Teh vakuumov, o katerih sem 

prej govoril. Ker prostorov, bodisi da je to specifično obdobje, starostno ali pa tudi specifične 

dejavnosti, kjer smo do slej še prekratki. Tisto, kar smo prej omenli.« 

»MOŽNOST KONTINURANE VZPOSTAVITVE DEJAVNOSTI« 

Pridobitve, če bi do vzpostavitve centra na sistemski ravni prišlo, OT vidi predvsem v 

možnosti kontinuiranega izvajanja dejavnosti: »Predvsem v tem, da je to potem možno izvajat 

kontinuirano. In da je to nek prostor, res združevanja otrok, mladih … Pa ne samo 

kakovostno preživljanje prostega časa. Tudi vse drugo, kar bi tam center lahko imel, to pa je 

pomoč pri soočanju z ... Pomoč tistim otrokom, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi izzivi, 

stiskami. Tisti, ki to potrebuje, se mi zdi, da če bi mel en tak varen prostor, kamor lahko vsak 

dan gre, da ne bi bil prepuščen samemu sebi ali pa ulici, da bi tam imel nekoga, pa je zelo 

pomembno, je pravzaprav ključnega pomena, ki zna vzpostavit nek stik in se tam peljejo neke 

aktivnosti, ki te mlade in otroke motivirajo, se mi zdi, da je to potem res ena super stvar«. 

Pridobitve bi torej bile v smeri možnosti varne oblike preživljanja prostega časa, prostora za 

druženje, kar bi se kazalo tudi v pridobitvi v smislu možnosti socialnega vključevanja. OT: 

»Pripomoglo bi k socialni vključenosti, če so otroci vključeni v neke aktivnosti, kjer se dobro 

počutijo,  potem to sigurno pozitivno vpliva tudi na vzpostavljanje odnosov z vrstniki, v končni 

fazi tudi s starejšimi.« 

KATEGORIJA: PRIDOBITVE ZA OBČINO 

Vzpostavitev centra za otroke in mladostnike bi poleg pridobitev in pozitivnih učinkov, ki bi 

jih imela na vključene osebe, nekatere pridobitve prinašala tudi na ravni občine kot lokalne 

skupnosti in Občine kot institucije. 

»LOKALNA SKUPNOST BI PRIDOBILA PROSTOR, NAMENJEEN OTROKOM IN 

MLADOSNTIKOM« 
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Lokalna skupnost bi pridobila nov prostor, v katerem bi se odvijala ponudba 

dejavnosti,namenjene otrokom in mladostnikov. OT: »Lokalna skupnost bi po moje ogromno 

pridobila. Za njih bi to bil prostor z vsemi tistimi lastnostmi, z vsemi tistimi pozitivnimi učinki, 

o katerih sva govorila.« 

»VZPOSTAVLJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV,  KI IZHAJAJO IZ POTREB 

OKOLJA« 

Občina kot ustanova pa bi z ustanovitvijo centra pridobila predvsem v smislu vpeljevanja 

novih programov, ki izhajajo iz zaznanih potreb okolja. OT: »Če pa govoriva o Občini z 

veliko, se mi pa preprosto zdi, da je to neka, nek del naših dolžnosti, aktivnosti, ki jih 

moramo, kot nekdo, tisti ljudje, ki se s tem področjem ukvarjamo, peljat. Tako da bolj se mi 

zdi pomembno tisto, kar bi občina z malo začetnico pridobila, kot tisto, kar bi Občina z veliko 

začetnico pridobila. Ker tisto, kar pridobiva občina z malo, je tisto naše osnovno poslanstvo. 

To pa je v lokalni skupnosti peljat vse tiste programe, jih podpirat, ki ustrezajo potrebam 

okolja in so načrtovane in izvajane kvalitetno. In ta vaš center, se mi zdi, da ima vse te 

lastnosti. Vsem nam se zdi, da je vložek v otroke, mlade, v preventivo res tisto, kar je pravi 

pristop, in da že zlo zgodi, praktično že od rojstva, začnemo ustvarjat eno tako spodbudno 

okolje, v katerega se mladi vključeni. Če so vključeni v spodbudno okolje že od začetka, se 

bodo v njega tud vrnil, bodo že od začetka dobival neke pozitivne izkušnje. In zaradi česa ne 

bi mogli tu v Tolminu bit pionirji na nekem področju? Sej se lahko spomnemo neko stvar, ki jo 

v Sloveniji tud še ni, pa jo lahko pripeljemo kot primer dobre prakse, recimo tudi iz tujine in 

jo poskušamo tu vzpostavit. Mislim, da smo vsi skupi, kar se tiče Občine z veliko, zelo odprti 

za neke take stvari. Predvsem pa je naše osnovno merilo to, da če se odločimo eno stvar 

podpret, mora za to obstajat javni interes, se pravi potreba okolja. Javni interes po navadi 

pomeni interes širše skupnosti.« 
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IV. SKLEPNO RAZMIŠLJANJE S KONKRETNIMI  PRIPOROČILI ZA 

NADALJNJE DELO  

Načini in možnosti preživljanja prostega časa pomembno vplivajo na otrokov oziroma 

mladostnikov razvoj. Okupacija prostega časa je odvisna od različnih dejavnikov: 

individualnih dejavnikov, dejavnikov družine in dejavnikov okolja. Slednji se navezujejo na 

ponudbo in možnosti vključitve v prostočasne dejavnosti, ki jih otrokom in mladostnikom 

ponuja določen kraj.  

Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki trenutno ponudbo v občini Tolmin 

ocenjujejo kot solidno. Del ponudbe, ki jo že umeščamo v prosti čas, predstavlja ponudba šol. 

Na tem področju gre predvsem za različne krožke s športnimi, ustvarjalnimi, tehničnimi ali 

kulturnimi vsebinami. Ponudbo dejavnosti za otroke in mladostnike v Tolminu dopolnjujejo 

različni zavodi, organizacije, klubi in društva, kot so Zavod za kulturo, šport in mladino, 

Zveza tolminskih mladinskih društev, Klub tolminskih študentov, Posoški razvojni center, 

Zveza prijateljev mladine Slovenije, športni klubi.  

Razkorak med navedeno ponudbo s strani strokovnjakov predstavljajo odgovori otrok in 

mladostnikov na vprašanje, kje preživljajo prosti čas. Nanj namreč v večini odgovarjajo s 

kraji, ki niso vezani na ponudbo institucij, zavodov ali društev. Kot najpopularnejši prostor 

preživljanja prostega časa se pojavlja Brajda, oziroma tolminski športni park. Sledijo ji 

različni kotički v naravi, npr. ob rekah, na razglednih točkah ali v mestnem parku. Otroci in 

mladostniki pogosto omenjajo, da prosti čas preživljajo pri prijateljih ali sorodnikih doma. 

Nekateri izpostavljajo, da se v prostem času odpravijo tudi na ulico oziroma pred blok. Ena 

udeleženka skupinskega intervjuja kot lastno izbiro preživljanja prostega časa navede tudi 

Malo hišo (pilotni projekt izvajanja centra za otroke in mladostnike, februar–junij 2017). 

Razlago za diskrepanco med navedeno ponudbo prostočasnih dejavnosti ter odgovori otrok in 

mladostnikov po konkretnih praksah preživljanja prostega časa bi lahko iskali v pojmovanju 

prostega časa otrok in mladostnikov. Tu bi krožke, treninge in ostale podobne dejavnosti 

lahko dojemali kot del obveznega programa in ne kot izključno tisti čas, v katerem počnejo 

tisto, kar sami želijo. 

Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki menijo, da je ponudba v občini Tolmin 

zadovoljiva ter, da tisti, ki ima željo po ukvarjanju z nečim dodatnim, to zagotovo najde. Pri 



Marina Laharnar (2018): Mala hiša – primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. 

106 
 

ocenjevanju ponudbe je po mnenju strokovnjakov potrebno upoštevati, da je Tolmin relativno 

majhno mesto, čemur primerne so tudi možnosti ponudbe prostočasnih dejavnosti.  

Ne glede na to, da strokovnjaki ocenjujejo, da je ponudba solidna oziroma zadovoljiva, pa 

opozarjajo, da v lokalnem okolju opažajo nekakšno sivo polje v ponudbi dejavnosti, 

namenjene izključno osnovnošolski populaciji. Izpostavljajo, da je ponudba trenutnih 

dejavnosti na področju prostega časa otrok in mladostnikov specifična in vnaprej jasno 

definirana, tj. v obliki treningov, krožkov, ki se navezujejo na točno določeno področje. 

Strokovnjaki menijo, da bi bilo prav zato dobrodošlo ponuditi tudi nekaj nespecifičnega, 

nekaj alternativnega, v smislu oblikovanja ponudbe na podlagi udeležbe vključenih, ter nekaj, 

kar bi otroku oziroma mladostniku omogočalo razvijanje splošnih znanj in kompetenc.  

Po mnenju strokovnjakov je pomembno, da bi na tej točki ponudili svež kontinuiran program 

v obliki javno dostopnega, varnega prostora, v katerega bi lahko otroci in mladostniki prišli 

ter tam čas preživeli na kakovosten način in bili pri tem sprejeti v vsej svoji individualnosti. S 

tem, ko otroci in mladostniki ne bi bili prepuščeni sami sebi, bi posegli na področje 

zmanjševanja dejavnikov tveganja posameznikovega razvoja. Pomen tovrstnih nizkopražnih 

programov preventive se po mnenju strokovnjakov kaže tudi v zmanjševanju škode, saj način 

dela omogoča kompenzacijo nekaterih primanjkljajev primarne vzgoje. Otrok oziroma 

mladostnik bi v centru zaradi različnih dejavnosti, s katerimi bi se lahko ukvarjal ali jih 

razvijal, ter z vzpostavljenim odnosom in klimo pridobival pozitivno izkušnjo, ki je potreba 

vsakega posameznika, njeno zadovoljevanje pa ni tako samoumevno.  

Strokovnjaki menijo, da bi center za otroke in mladostnike predstavljal pridobitev v smislu 

drugačnega načina odraščanja. Na voljo bi imeli nov prostor združevanja, ki bi omogočal 

priložnosti sklepanja novih poznanstev, prijateljstev. Otrok oziroma mladostnik bi pridobil 

občutek, da ni sam. Imel bi namreč možnost, da se v  prostem času odpravi v prostor, kjer bi 

bil sprejet in kjer bi se lahko zaposlil na različne načine ter bil v družbi ostalih udeležencev.  

V centru za otroke in mladostnike bi po mnenju strokovnjakov pomembno vlogo imela 

osrednja oseba oziroma mentor, ki bi bil zadolžen za vodenje dejavnosti in bi skrbel za 

spoštljive odnose. Bil bi ključna oseba, na katero bi se otrok oziroma mladostnik lahko obrnil, 

ko bi potreboval pomoč ali bi se želel o neki stvari zaupati. Skupaj bi soustvarjali spodbudno 

okolje, ki bi vključene krepilo in jih opremljalo pri spoprijemanju z izzivi na različnih 

področjih življenja.  
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V sklopu razmisleka o dopolnjevanju ponudbe strokovnjaki izrazijo pomen vpliva načina 

izrabe prostega časa na razvoj otrok in mladostnikov. Menijo, da je ponudba kakovostnega 

načina preživljanja prostega časa v varnih okoljih dejavnik, ki zmanjšuje dejavnike tveganja 

in na posameznikov razvoj vpliva pozitivno. To predstavlja še en argument v prid 

dopolnjevanju ponudbe prostočasnih dejavnosti v obliki centra za otroke in mladostnike Mala 

hiša.  

V prid dopolnjevanju ponudbe strokovnjaki navajajo tudi pomen mladostnikove izkušnje 

pripadnosti kraju, v katerem odrašča. V primeru, da je mladostnikovo okolje na posameznika 

delovalo spodbudno ter mu omogočalo pridobivanje nekih pozitivnih izkušenj, to lahko 

pomembno vpliva na odločitve o njegovem življenju v odraslosti, tj. ali se bo v okolje vračal, 

ali se bo zaradi morebitnih negativnih izkušenj raje usmerjal drugam.  

Strokovnjaki poročajo tudi o pobudah razvijanja ponudbe s strani staršev. Poročajo o mnenjih 

staršev, ki bi si ob različnih praznikih želeli ponudbe, preko katere bi otroci in mladostniki 

praznik lahko resnično doživeli. Potreba po tovrstni obliki ponudbe bi se navezovala na 

tematike božičnih praznikov, velike noči, pusta, noči čarovnic in podobno.  

Širjenje ponudbe prostočasnih dejavnosti je po mnenju strokovnjakov načeloma vedno 

dobrodošlo, saj to povečuje možnost izbire, vendar ob tem opozarjajo, da to s seboj lahko 

prinaša tudi nekatere manj zaželene posledice. Ker govorimo o zelo posebnem času – prostem 

času – strokovnjaki menijo, da udeležba otrok in mladostnikov v tovrstnih oblikah 

preživljanja prostega časa nikakor ne sme nadomeščati časa, ki ga otroci oziroma mladostniki 

preživijo skupaj s svojimi starši. Skupni čas med otroki oziroma mladostniki in starši je 

namreč ključen za vzpostavljanje in ohranjanje odkritega medsebojnega odnosa.  

Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki spregovorijo tudi o izzivih trenutnega 

stanja ponudbe. V tem sklopu kot pomembno navajajo potrebo po dodatnih možnostih, ki se 

nanašajo predvsem na čas šolskih počitnic. Šolske počitnice so namreč mnogo daljše od 

zmožnosti dopustov večine staršev. Poročajo o tem, da se nekateri starši pri urejanju varstva 

svojih otrok poslužijo pomoči svojih staršev, drugi pa te možnosti nimajo. Varstvo slednjim 

lahko predstavlja velik problem. Problem pa ni samo to, da otroka nimajo možnosti kam 

vključiti, temveč tudi to, da ti otroci potem ostajajo brez nadzora. Strokovnjaki menijo, da je 

to za otoke do 5. razreda osnovne šole lahko zelo rizično. Če starš nima možnosti otroka dati 

nekomu v varstvo ali ga vključiti v neko dejavnost, ki jo tretira kot otroku varno, otrok tisti 

čas preživi prepuščen samemu sebi, kar je že samo po sebi vprašljivo. Čas, ki ga preživi sam, 
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mu lahko predstavlja potencialen dejavnik tveganja njegovega razvoja, saj se možnosti za 

doživljanje stiske pri tem povečajo.   

Strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki izpostavijo tudi nekatere izzive, ki se 

navezujejo na oblikovanje ponudbe. Navajajo specifiko občine Tolmin, ki s svojo geografsko 

razgibanostjo in poselitvijo marsikomu lahko predstavlja težave z mobilnostjo. Na tej točki se 

pojavljajo dileme glede smiselnosti dejavnosti izključno v mestu Tolmin. Ravnatelja 

opozarjata, da so nekateri otroci oziroma mladostniki po koncu pouka vezani na organizirane 

prevoze osnovnih šol, ki jih odpeljejo domov. Možnosti za vključitev teh otrok in 

mladostnikov v center za kakovostno preživljanje prostega časa so tako majhne. Tudi 

predstavnik Občine je mnenja, da centralizacija dejavnosti ni najustreznejši pristop ter pri tem 

navaja tudi primer prakse Centra za socialno delo, ki del dejavnosti izvaja v mestu Tolmin, 

del pa po več zbranih krajih v okolici. Na tej točki bi bilo potrebno razmisliti o oblikah in 

načinih organiziranja zastavljene dejavnosti, da bi jo  lahko približali čim večjemu številu 

otrok in mladostnikov.   

Mnenje glede širjenja ponudbe so izrazili tudi otroci in mladostniki. Povedali so, da so s 

trenutnim stanjem oziroma ponudbo na področju preživljanja prostega časa zadovoljni. V 

večini menijo, da imajo na voljo dovolj možnosti. Izstopata zgolj dve mnenji. Ena izmed 

udeleženk pove, da je s ponudbo zadovoljna, pri čemer kot pogoj njene pozitivne ocene 

navaja udeležbo v centru Mala hiša. Tudi druga udeleženka upošteva prisotnost ponudbe 

centra Mala hiša in pravi, da je ponudbe še preveč, saj včasih na koncu niti ne ve, za katero bi 

se odločila.  

Če bi do vzpostavitve centra za otroke in mladostnike prišlo, strokovnjaki menijo, da bi ta 

moral zagotavljati točno določene pogoje. Bistveno je, da bi center zagotavljal kontinuirano 

izvajanje dejavnosti, kar zajema urejenost prostora, stabilnost prostora in stalnost mentorja. 

Urejeni pogoji in zanesljiv človek, mentor, pri katerem otroci in mladostniki ne bi naleteli na 

zaprta vrata, bi omogočali vzpostavljanje zaupanja in razvijanje poglobljenih odnosov. Med 

konceptualnimi usmeritvami dejavnosti, ki bi jih center moral zagotavljati, strokovnjaki 

navajajo, da bi storitve ter vključenost v center morale bazirati na povsem prostovoljni ravni 

in brezplačni vključenosti. 

Prostori centra bi morali biti urejeni na način, ki bi omogočal čim več raznolikih oblik dela in 

dejavnosti. Poleg osrednjega prostora pa bi bilo po mnenju strokovnjakov ustrezno imeti še 
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prostor, ki bi omogočal individualno delo, v katerem bi mentor lahko shranjeval pomembne 

stvari ali izpeljal kakšen sestanek.  

Strokovnjaki na področju otrok in mladostnikov priporočajo tudi nekatere konkretne predloge 

glede ponudbe. Menijo, da je pri oblikovanju ponudbe najpomembneje upoštevati starost 

otrok. Poročajo o tem, da otroke in mladostnike zelo privlačijo šport, dejavnosti na področju 

računalništva, kulture, ustvarjalnosti. Dobrodošle bi bile tudi sprostitvene dejavnosti ter 

dejavnosti, preko katerih bi posamezniki lahko razvijali socialne in komunikacijske veščine. 

Poleg ponudbe, namenjene otrokom, bi nekatere vsebine lahko ponujali tudi staršem. 

Strokovnjaki so namreč mnenja, da starši danes potrebujejo priložnost pogovora o aktualnih 

temah, saj bi prav to lahko pripomoglo k izboljšanju kompetentnosti starševske vloge. 

Ob razmisleku o tem, kakšno dejavnosti ponuditi, da bi v čim večji meri odgovarjale na 

potrebe ter želje otrok in mladostnikov, slednji spregovorijo tudi sami. Poročajo o tem, kaj 

jim je v prostem času všeč in kaj ne.  

Najpogosteje navajajo, da v prostem času ne želijo, da jim kdo ukazuje oziroma govori, kaj 

naj počnejo. Za to, kaj bodo počeli, se želijo odločati sami. Izpostavljajo, da jim je všeč, če se 

v prostem času lahko družijo s prijatelji, saj si ga ne želijo preživljati sami. Na vprašanje, kaj 

si v občini Tolmin še želijo, pa otroci in mladostniki navajajo predvsem stvari, značilne za 

večja mesta: nakupovalne centre, trgovine, stojnice, restavracije s hitro hrano, zabaviščne 

parke. Izrazijo tudi željo po prostorih, kjer bi se lahko kopali. Manj pogosto so zaznamovani 

tudi želja po več parkih, kjer bi se lahko igrali, želja po prostoru, kjer bi se lahko plesno, 

pevsko in gledališko udejstvovali, ter želja po še več podobnih prostorih, kot je Mala hiša 

(Pilotni projekt centra za otroke, februar–junij 2017). 

Rezultati raziskave kažejo, da so strokovnjaki realizaciji ideje sistemske vzpostavitve centra 

za otroke in mladostnike naklonjeni. Ob tem predstavnik Občine navaja, da naj bi za pobude, 

ki prihajajo od spodaj navzgor, posluh imela tudi Občina Tolmin. Še posebej za tiste, ki 

izhajajo iz analize obstoječega stanja, iz analize potreb, iz nekega načrta, uresničevanja in 

ponovne evalvacije, vsega tistega, kar si je zadala, kot je to naredilo tudi Društvo Mala hiša. 

Če se vse navedeno izkaže kot odgovor na potrebo lokalnega okolja, kot se je v primeru 

pilotnega izvajanja dejavnosti centra za otoke in mladostnike, temu sledijo dogovarjanja o 

možnih načinih trajnejše vzpostavitve dejavnosti.   
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S konkretnimi idejami možne sistemske ureditve centra za otroke in mladostnike postrežeta 

direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino ter predstavnik Občine Tolmin. Direktor Zavoda 

KŠM med intervjujem večkrat omeni, da ima Zavod v imenu resda tri področja; tj. šport, 

kulturo in mladino, pri čemer na prvih dveh področjih že uspešno delujejo, zadnje pa še vedno 

ostaja izziv, na katerem želijo delati ter si ga želijo tudi čim prej vzpostaviti. Predstavnik 

Občine na tej točki vidi priložnost sodelovanja in možnosti, da bi znotraj mladinske 

dejavnosti Zavoda KŠM deloval tudi center za otroke in mladostnike Mala hiša. Meni, da je 

ugodno, da se je ideja po vzpostavitvi tovrstnega centra pojavila ravno v času, ko se v občini 

pripravlja nova strategija dela na mladinskem področju.  

V raziskavi nam predstavnik Občine Tolmin to podrobneje predstavi. Navaja, da se je v letu 

2016 v sklopu občine oblikovala delovna skupina, ki je vključevala predstavnike različnih 

organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. Njihova naloga je bila pripraviti predlog 

strateškega dokumenta, imenovanega Lokalni program za mlade, ki bi se navezoval na 

obdobje petih let, od 2017 do 2022. Gre za strateški dokument, ki po posameznih področjih 

točno določa strategije in cilje dela na področju mladih. Eno izmed področij dokumenta je 

tudi Zavod KŠM s svojo željo po ureditvi dejavnosti mladinskega dela.  

Predstavnik Občine Tolmin v nadaljevanju uresničevanja sistemske ureditve centra za otroke 

in mladostnike predlaga konkretnejša dogovarjanja med Društvom za kakovostno preživljanje 

prostega časa Mala hiša, Zavodom za kulturo, šport in mladino ter Občino Tolmin. Pogovori 

bi potekali v povezavi z vsebinskimi, organizacijskimi in vsemi ostalimi vidiki, ki bi jih 

center na podlagi spoznanj izvajanja dejavnosti pilotnega projekta Mala hiša moral 

zagotavljati v obliki trajno vzpostavljenega centra za otroke in mladostnike.   

Opravljena raziskava dokazuje, da strokovnjaki na področju dela z otroki in mladostniki 

prepoznavajo potrebo po vzpostavitvi dodatnih možnostih preživljanja prostega časa otrok in 

mladostnikov v občini Tolmin. Prav tako podpirajo idejo Društva za kakovostno preživljanje 

prostega časa Mala hiša po sistemski ureditvi dejavnosti v obliki centra za otroke in 

mladostnike, saj bi bila to smiselna dopolnitev do sedaj obstoječe ponudbe na področju 

preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Mnenja in razmišljanja strokovnjakov ter 

otrok in mladostnikov, ki so bili v raziskavo vključeni, na tej poti predstavljajo pomembna 

spoznanja v smislu nadaljnjega razvijanja dejavnosti na področju preživljanja prostega časa 

otrok in mladostnikov v občini Tolmin.  
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Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa je v nadaljevanju sledilo ugotovitvam 

raziskave magistrskega dela in se o naslednjih korakih, kot predlagano, pogovarjalo z 

direktorjem Zavoda za kulturo, šport in mladino ter predstavnikom družbenih dejavnosti na 

Občini Tolmin. V tem obdobju se je na občinskem svetu odvijala tudi obravnava 

predlaganega lokalnega programa za mlade.  

Lokalni program je uradno stopil v veljavo 29. junija 2017 s potrditvijo na občinskem svetu. S 

tem začnejo veljati tudi ukrepi, ki posegajo na dejavnost mladih v okviru Zavoda KŠM. Eden 

izmed ključnih je, da Zavod KŠM znotraj svojih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 ter v bodoče 

izvajal za mlade oziroma otroke, umesti tudi dejavnost centra za otroke in mladostnike.  
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PRILOGE 

1 PRIMER VPRAŠALNIKA ZA INTERVJU S STROKOVNIM DELAVCEM 

NA PODROČJU DELA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI 

1. Katere so dejavnosti in naloge oddelka za družbene dejavnosti na občini Tolmin? 

2. Ali ima občina izdelano strategijo za mlade? In če da, kakšna je? Kakšni so 

programi za mlade? 

3. Kakšna je trenutna aktivnost občine na področju mladih? 

4. Kako občina vidi mladinsko politiko? 

5. Kakšni so načrti za prihodnost na področju dela z mladimi v občini Tolmin? 

6. Kako razumete pojem »preventiva«? Kakšen pomen ji pripisujete? Je pomembna? 

Ni pomembna? Vpletate principe preventive v vaše delo? Če da, na kakšen način? 

Na katera področja preventive posegate? 

7. Beseda bo v nadaljevanju tekla bolj v povezavi z našo ciljno populacijo, tj. otroci, 

ki so vključeni v osnovno šolo. Zanima me, katere dejavnosti po vašem mnenju 

otroke najbolj pritegnejo? In kaj jim po vaših izkušnjah morda ni všeč? 

8. Katere potrebe prepoznavate pri otrocih? Oziroma katere potrebe so po vašem 

mnenju dandanes, v t. i. informacijski dobi, v ospredju pri otrocih? 

9. Kako razumete pojem »prosti čas«?  

10. Kje in na kakšen način po vašem mnenju otroci v Tolminu preživljajo prosti čas? 

11. Kaj po vašem mnenju otrok pridobi, če svoj prosti čas preživlja kakovostno? In kaj 

izgubi, zamudi, če le-tega preživi na nasprotni način?  

12. Je po vašem mnenju ponudba dejavnosti in prostorov za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok v občini Tolmin dovolj kvalitetna? 

13. Zaznavate potrebe po vzpostavitvi dodatnih možnostih v lokalnem okolju? Menite, 

da naša lokalna skupnost potrebuje poseben prostor za otroke za kakovostno 

preživljanje prostega časa? 

14. V čem vidite priložnost, če bi do vzpostavitve centra za otroke Mala hiša prišlo?  

15. Kakšni pogoje bi po vašem mnenju moral center za otroke zagotavljati? Kakšna 

ponudba bi po vašem mnenju bila v taki obliki za otroke dobrodošla? 

16. Kaj bi osnovnošolski otrok, vključen v center za otroke, po vašem mnenju lahko 

pridobil? 

17. Bi želeli še kaj dodati? 
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2 DEL KODIRNE TABELE INTERVJUJA S STROKOVNJAKOM NA 

PODORČJU DELA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI 

 

OT KODA 1. REDA KODA 2. REDA KATEGORIJA 

Kaj po vašem mnenju otrok pridobi, če 

svoj prosti čas preživlja kakovostno?  

In kaj izgubi, zamudi, če le-tega preživi 

na nasprotni način?  

Ma tisto, kar sem prej rekel. Jaz mislim, 

da je kakovostno preživljanje prostega 

časa zelo pomemben preventivni dejavnik 

za uspešen ali primeren razvoj otroka.  

Če bi bil en otrok ves čas prepuščen samo 

sebi, izzivom ali pa dejavnikom tveganja, 

ki jih vsakodnevno lahko izkuša na ulici, 

ki se pojavljajo tudi v enem takem kraju, 

kot je Tolmin ali pa naša občina, sigurno 

prisotni, bi to na njegov razvoj lahko 

negativno vplivalo, ni pa to nujno. Če bi 

pa tist čas bolj kakovostno preživljal, na 

vse tiste načine, ki sem jih prej naštel, bi 

pa to za njega pomenilo pozitivno 

izkušnjo in pa nove izkušnje in ves čas 

neko učenje in izmenjava nekih izkušenj. 

Pa sigurno preventiva prispeva k temu, da 

se otrok potem tudi neki novega nauči in 

da se potem lažje sooči z nekimi izzivi, ki 

mu jih ulica prinaša. Če pa je … Mamo 

pa tudi tle v Tolminu otroke, ki so 

dobesedno vsak dan na ulici. Sej jih 

vidmo, če se malo mudimo tle okoli. Ja, 

opozarjajo ves čas na sebe ti otroci.  

Včasih na malo manj konstruktiven način, 

včasih pa tud na dost nekonstruktiven  

način. Rekel bi, da je za vsakega otroka to 
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stiska, če je prepuščen oziroma ni deležen 

nekih pozitivnih izkušenj.  

Je po vašem mnenju ponudba 

dejavnosti za kakovostno preživljanje 

prostega časa otrok in mladostnikov v 

občini Tolmin dovolj kvalitetna? 

Nikol ne smeš bit zadovoljen s tistim, kar 

maš. Zmeri je treba spremljat, kakšno je 

stanje. Zmeri je treba analizirat potrebe in 

ves čas je treba težit k nekim dodatnim 

ponudbam, ki odgovarjajo na neke 

potrebe, ne vem, staršev, otrokov in 

mladostnikov. Jaz bi rekel, da s ponudbo, 

ki je v Tolminu ali v občini, smo po 

mojem lahko relativno zadovoljni, to pa 

ne pomeni, da ne upoštevamo vseh tistih 

pobud, kot je recimo bila tudi vaša, ki 

tako pa res izhaja iz spodaj navzgor. Iz 

neke analize obstoječega stanja, iz analize 

potreb, iz nekega načrta, z nekim 

uresničevanjem in spet evalvacija vsega 

tistega, spet pogledamo pozitivne in 

negativne stvari tistega, kar se je nekdo 

lotil in kar je poskušal v končni fazi tudi 

peljat. Recimo po teh vaških okoljih 

imamo kar precej športnih igrišč, kjer 

otroci lahko preživljajo kakovosten prosti 

čas. Kar pa je predlog lokalnega 

programa pa je to, da poskušamo tud 

aktivirat mlade po krajevnih skupnostih. 

Centralizacija vseh aktivnosti za eno tako 

okolje, kot je občina Tolmin, sigurno ni. 

Ni po mojem delu primeren pristop. 

Recimo na področju socialnega varstva in 

oskrbe starejših delamo programe na ta 

način, da jih izvajamo en del v Tolminu, 
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potem pa, ker vemo, da je naše območje 

zelo razgibano, jih peljemo potem tudi po 

vaških okoljih. Da grejo potem izvajalci v 

vaško okolje seveda za določene stvari 

izvajat. Po moje je pri ukrepih za mlade 

al pa za otroke to zelo pomembno. Pa tudi 

naše podružnične šole in vrtci so zlo 

aktivni, so malo številčni, ampak so za 

razvoj teh vaških okolij ključnega 

pomena. Tam je življenje, tam se zbirajo 

mladi, tam je nek javni program. In če je 

poleg tega javnega programa še neka 

nadstandardna dejavnost, je to potem zlo 

pozitivno. Tako da s stališča lokalne 

skupnosti, se mi zdi, da je tisti, ki se s tem 

ukvarjamo na ravni občinske uprave pa 

na ravni družbene dejavnosti, zlo 

pametno, da spremljaš stanje, da se 

pogovarjaš, da pobude preverjaš, da na 

njih reagiraš in da jih najprej izvajaš tako, 

kot izvajamo ta program, pa še kakšnega 

drugega, pilotno. Ker marsikdo pride z 

neko idejo, ki se njemu zdi zlo atraktivna, 

pa lahko tudi na prvi pogled izgleda, 

ampak če pa jo želimo sistemsko uredit, 

jo je treba najprej po mojem preverit. In 

naš pristop, sploh v teh zadnjih primerih, 

je bil tak, da smo šli stvari najprej pilotno 

izvajat. In če se potem izkaže potreba, je 

to potem podlaga za sistemsko ureditev.   
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kakovostno preživljanje prostega časa? 

Ma to je tisto, kar sem prej govoril. Jaz 

mislim, da je ta vaša evalvacija tega 

pilotne projekta ali pa programa pokazala 

neko smer za naprej. In tud veste, da smo 

letos potem podprli te vaše aktivnosti še 

do zaključka šolskega leta. Da to obdobje 

vrednotenja evalvacije pa pregleda tega 

stanja še malo bolj intenzivno raziščemo 

in potem imamo neke rezultate, na katerih 

mormo tud gradit, ane.  

Mi smo zdej v tej fazi, da tudi 

razmišljamo o tem, da bi na Zavodu za 

kulturo, šport in mladino naslednje leto 

zaposlil nekoga, ki bi se ukvarjal s 

področjem mladih, otrok. In tu mislim, da 

je možnost združit vse te aktivnosti, tko 

za otroke kot za mlade. In potem to res 

bolj načrtno naprej peljat. Izkoristit naš 

mladinski center oz. Center mladih in 

kreativnih, ki ga bomo zdej dal 

upravljanju Zavodu za kulturo, šport in 

mladino in tam postavli malo bl pravila, 

kako naj se stvari tam, v tem klubu 

dogajajo. Hkrati pa tudi že malo 

razmišljamo o nekih prostorih za dnevni 

center. Vi, vaše društvo ma trenutno neke 

bl začasne prostore, ampak če bi se to 

izkazalo in očitno se kaže to kot neka 

potreba, bi bilo potem potrebno zagotovit 

malo bolj primerne in trajne prostore za 

izvajanje neke take dnevne dejavnosti 

otrok, pa verjetno tud mladostnikov.  
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