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UVOD
Mladinski center Trbovlje v sodelovanju z Občino Trbovlje pripravlja mnenjsko raziskavo mladih
z namenom pridobivanja osnovnih informacij o ciljni publiki delovanja zavoda. Zadnja lokalna
raziskava o mladih je bila izvedena leta 2008 in je bila predstavljena na statističnih dnevih v
Radencih, po tem letu v Trbovljah ni bilo izvedene nobene raziskave, ki bi ustrezno in predvsem
celovito nagovarjala mladino. Precej jasno je postalo, da se je delo v mladinskem centru zadnjih
10 let korenito spremenilo, saj mladi izražajo druge potrebe in drug način komuniciranja in
delovanja, o katerem odrasli in tudi mladinski delavci ne vedo dovolj. Delovanje in razmišljanje o
mladih je tako postalo pavšalno ugibanje, ki ne temelji na celostnem in strokovnem pristopu
delovnega področja, od katerega se to pričakuje. To je tudi glavni namen te raziskave.
Izsledki raziskave bodo uporabljeni predvsem pri pripravi prihodnih vsebin delovanja zavoda,
koristili pa bodo hkrati tudi kot izhodišče za izvedbo ti. Strukturiranega dialoga, orodja, ki ga je
razvila Evropska Komisija z namenom neposrednega povezovanja mladih z lokalnimi,
nacionalnimi in evropskimi odločevalci, pa najsi bodo to iz področja zdravstva, sociale, šolstva,
športa, gospodarstva, politike ali drugo.
Mnenjska raziskava posega na tri glavna področja:
1. Presek mladine v Trbovljah (ocena njihovega prostega časa, zdravja in kakovosti
odnosov)
2. Prispevek mladine v Mladinski center Trbovlje in funkcija Mladinskega centra Trbovlje
(vključenost v aktivnosti mladinskega centra)
3. Politična in družbena funkcija mladih (vključenost in pripadnost v družbi, ter ocena
kakovosti življenja mladih v Občini Trbovlje)
Raziskava bo izvedena v dveh delih. V času med februarjem in aprilom 2018 je bila izvedena
kvantitativna analiza. Osnovno orodje za zbiranje podatkov je bil vprašalnik. Ciljna skupina
raziskave so mladi med 13 in 26 let, ki živijo v Občini Trbovlje. Po podatkih Statističnega urada
RS iz junija 2017, v občini Trbovlje živi 1.617 mladih v starosti med 15 in 26 let, od tega tretjina v
starosti med 15 in 18 let, spolna struktura pa kaže rahlo prednost moških (52 %). Cilj je bil v
raziskavi doseči skupaj vsaj 160 anketirancev. V drugem delu raziskave pa se bo izvedla
kvalitativna analiza poglobljenih intervjujev s po enim predstavnikom iz vsake podskupine, ki jo
dosega anketni vprašalnik. Nagovorjene skupine so sledeče:
 osnovnošolci, ki živijo v občini Trbovlje.
 dijaki, ki živijo v občini Trbovlje in se šolajo v občini Trbovlje.
 dijaki, ki živijo v občini Trbovlje in se šolajo izven občine Trbovlje (Zagorje, Litija, Celje,
Ljubljana).
 študenti, ki živijo v občini Trbovlje in se dnevno vozijo na študij.
 študenti, ki živijo in študirajo izven občine Trbovlje, vendar preživljajo konce tedna v občini
Trbovlje.
 mladi, evidentirani v bazi brezposelnih oseb, ki živijo v občini Trbovlje.
 mladi, ki so vključeni v druge programe kot na primer PUM ali pa se šolajo na Zasavski
Ljudski univerzi.
 mladi zaposleni, ki živijo in delajo v občini Trbovlje.
 mladi zaposleni, ki živijo v občini Trbovlje, delajo pa izven občine Trbovlje.
Vzorec je bil prilagojen deležu posamezne podskupine, kot ga prepoznavajo statistični podatki na
Občini Trbovlje, ter uravnotežen glede na spol.
Anketni vprašalnik je vključeval osnovna demografska vprašanja in vprašanja, ki zahtevajo
mnenje sogovornika na določeno temo, medtem ko bo intervju pripravljen po končani prvi analizi
vprašalnikov, kjer bo mogoče opredeliti dodatne vsebine, ki v anketnem vprašalniku niso bile
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predstavljene, so pa predmet raziskave in ponujajo zgolj dodaten, podrobnejši pogled v določeno
temo.

DEMOGRAFIJA
V analizi je sodelovalo 162 anketirancev. Struktura vzorca je bila sledeča:
 V anketiranje je bilo vključenih 50 % moških in 50 % žensk.
 Najnižja starost anketiranca je bila 13 let.
 Najvišja starost anketiranca je bila 29 let.
 Povprečna starost anketirancev je bila 20 let.
 Starost anketirancev je bila razporejena kot prikazuje graf 1.

Graf 1: Starost anketirancev

V spodnjem grafu (graf 2) je razvidna porazdelitev glede na status, kar izraža predhodno
dogovorjeni vzorec, ki sovpada z realnim stanjem mladine v Trbovljah.
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Graf 2: Porazdelitev glede na status

Podatke o mladini v Trbovljah smo dobili iz Statističnega urada, Zavoda za zaposlovanje.
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Za izbrani vzorec velja, da jih večina (67,28 %) živi v tri članskih oziroma štiri članskih družinah,
vendar ta podatek pri nobenem izračunu korelacij ni bil statistično pomemben, zato ga pri analizi
ni opaziti.
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MLADINA V TRBOVLJAH
Prosti čas mladih
Mladi svojemu prostemu času namenjajo med 0 in 90 ur tedensko, pri čemer imajo v povprečju
29 ur prostega časa na teden. Podatki so pokazali tudi, da ima tri tretjine mladih manj kot 45 ur
prostega časa tedensko.
Mladi imajo načeloma občutek, da jim prostega časa ne primanjkuje, vendar pa se ta občutek z
leti spreminja. Starejši kot so mladi, večji občutek imajo, da imajo premalo prostega časa. Mlajši
mladi najpogosteje ne upravljajo sami s svojim prostim časom, saj jim ga v dopoldanskem času
določa šolski sistem, v popoldanskem pa starši. Starejši ko so, bolj so sami odgovorni za svoj
prosti čas, študij je nekoliko bolj časovno razpršen in zahteva še več individualnega vložka po
predavanjih, prav tako pa prosti čas zapolni študentsko delo ali pa redna zaposlitev, ki zahteva
tretjino dneva.
Vozači, ki predstavljajo približno 39 % mladih imajo občutek, da imajo manj prostega časa od
tistih, ki se ne vozijo dnevno na študij, vendar ni njihovo zadovoljstvo nič manjše od ostalih.
Podobna in pričakovana razporeditev se pokaže tudi za šolajoče. Opaziti je majhno statistično
povezanost, da imajo ljudje z večjo izobrazbo občutek, da jim primanjkuje prostega časa.
Razlik med spoloma ni opaziti.
Grafa prikazujeta razporeditev zadovoljstva s količino in kakovostjo prostega časa. Večina (52 %)
meni, da ima ravno pravo količino prostega časa, slaba tretjina pa, da ima premalo prostega časa,
vendar je kljub vsemu opaziti splošno zadovoljstvo s kakovostjo prostega časa (62 % je označilo
pozitivni del odgovorov). Podatki potrjujejo, da več ko imajo mladi prostega časa, bolj so
zadovoljni z njegovo kakovostjo, pri čemer pa razlik v starosti ni opaziti. Razlik z zadovoljstvom
med vozači in ostalimi ni opaziti.
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Graf 3: Zadovoljstvo s količino in kakovostjo prostega časa
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Mladi za svoj prosti čas porabijo med 0 in 600 EUR na mesec, pri čemer v povprečju porabijo
okrog 90 Eur mesečno, 22 % mladih pa na mesec porabi več kot 100 EUR. Denar najpogosteje
(označili so lahko tri najpogostejše dejavnosti) porabijo za prijatelje (69 %), Internet in TV (48 %),
ter šport (29 %).
Spodnji graf prikazuje primerjavo med količino časa in količino denarja, ki ga mladi namenijo
različnim aktivnostim prostega časa. Razlik v letih in spolu ni opaziti.
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Graf 4: Primerjava količine časa in količine denarja za prosti čas

Opaziti je bilo pozitivno statistično povezanost med spremenljivkama količina denarja in športom
kot priljubljeno aktivnostjo. To pomeni, da več kot mladi trošijo denarja, večja je verjetnost, da ga
bodo porabili za športne aktivnosti. Prav tako je bilo opaziti, da nezaposleni mladi namenijo
bistveno manj časa za šport. Podatki nakazujejo, da je šport morda tretiran nekoliko elitistično
oziroma za mlade, ki imajo nekoliko več denarja in je torej mladim z manj denarja težje dostopen.
Vprašanje ali bi mladi več časa namenili športu, če bi se odstranile finančne ovire?
Primerjave so tudi pokazale statistično povezanost med starostjo in uporabo interneta. Starejši
ko so mladi, manj časa preživijo na internetu. Preverili smo tudi razlike med nezaposlenimi in
zaposlenimi mladimi in ugotovili, da nezaposleni mladi namenijo veliko več časa z družino kot
zaposleni mladi. Iz zgornjega grafa je razvidno, da je 35 % mladim preživljanje prostega časa z
družino ena izmed treh najbolj priljubljenih aktivnosti, da pa zgolj 6 % mladih ocenjuje, da za
družino zapravijo veliko denarja. Podatki potrjujejo tezo, da nezaposleni mladi preživljajo prosti
čas z ukvarjanjem z aktivnostmi, ki zahtevajo manj financ.
Nezaposleni mladi pa tudi namenijo veliko manj denarja za dodatno izobraževanje kot zaposleni
mladi. Zanimiva je primerjava količine časa in količine denarja za internet in televizijo. Kar 48 %
mladih internet predstavlja eno od treh najbolj priljubljenih aktivnosti prostega časa, 50 % mladih
pa ga tudi postavlja v tri najpogostejše aktivnosti, za katere porabijo največ denarja. Zanimivo bi
bilo izvedeti, kar konkretno predstavljajo ti stroški (morda nakup igric, glasbe, filmov, aplikacij in
podobno), saj podatki tega ne razkrijejo. Nasprotno pa televizija kot orodje za preživljanje
prostega časa samo 10 % mladim predstavlja eno izmed treh najbolj priljubljenih aktivnosti, pa
vendar kar 47 % mladih omeni, da spada strošek gledanje televizije eno izmed treh aktivnosti, za
katero porabijo največ denarja. Tudi tokrat podatki iz vprašalnika žal ne postrežejo s pojasnili.
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Primerjave so pokazale razlike med mladimi, ki živijo izven Trbovelj in tistimi, ki živijo v Trbovljah.
Študenti, ki živijo izven Trbovelj več časa in denarja namenjajo druženju s prijatelji, medtem kot
v Trbovljah živeči porabijo več denarja in časa za šport.
Razlik med spoloma ni bilo opaziti.

Zadovoljstvo z odnosi mladih
Preverili smo zadovoljstvo mladih z odnosi s pomembnimi ljudmi v njihovem življenju. Ocenjevali
smo odnose :
 S prijatelji.
 S partnerjem.
 Z družino.
 S sošolci.
 Z učitelji.
 Z nadrejenimi.
 S sosedi.
Načeloma z odnosi mladi nimajo težav. Frekvenčna porazdelitev je pri vseh sedmih odgovorih
pokazala več kot 60 odstotne pozitivne odgovore (zadovoljen in zelo zadovoljen). Najvišje
nezadovoljstvo (11 %) so podatki pokazali za odnose s partnerji. Podatki so največjo
neodločenost (tretjina odgovorov) pokazali za odnose z učitelji, nadrejenimi in sosedi.
Zelo šibka statistično povezanost je bilo opaziti pri povezavi med starostjo in z odnosom z učitelji
ter starostjo in z odnosi s sosedi. S starostjo se odnos do učiteljev rahlo izboljšuje, se pa zato
odnos do sosedov rahlo slabša.

Zdravje
Mladi svoje zdravje jemljejo precej resno, saj kar 86 % mladih označuje, da jim je zdravje
pomembno ali zelo pomembno. Kljub vsemu pa skoraj 8 % o zdravju sploh ne razmišlja. Skoraj
70 % mladih je z zdravjem zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih, medtem ko je nezadovoljnih
skoraj petina (19 %).
Polovica (51 %) mladih meni, da so športno dovolj aktivni, vendar pa hkrati tudi 38 % mladih meni,
da niso dovolj športno aktivni. Polovico mladih prav tako meni, da se prehranjujejo zdravo, vendar
je hkrati pri tem odgovoru opaziti tudi 28 % neodločenih. 15 % mladih ocenjuje, da popijejo preveč
alkohola, 24 % pa da pokadijo preveč cigaret.
Mladi večinoma (83 %) imajo nekoga, s katerim se lahko pogovarjajo. Skoraj dve tretjini mladih
(62 %) ocenjuje, da imajo dovolj časa za sprostitev, vendar 20 % mladih hkrati pravi, da nimajo
dovolj časa sprostitev. Kljub vsemu se kaj 57 % mladih pogosto počuti pod stresom, 18 % pa je
pri tem neodločenih. Najbolj enakovredne porazdelitve je podal odgovor, da se bojijo spolno
prenosljivih bolezni, saj se 36 % mladih spolno prenosljivih bolezni boji, hkrati pa se 43 % mladih
teh bolezni ne boji. Ostali so neodločeni.
Zdravje je tematika, ki precej deli mladino. Po eni strani lahko rečemo, da je zavedanje o
pomembnosti o zdravju na visokem nivoju in da skoraj dve tretjini mladih (64 %) meni, da dodatnih
informacij o zdravju ne potrebuje, medtem ko četrtina (25 %) mladih meni, da informacij nimajo
dovolj, medtem ko na drugi strani obstajajo precej veliko odstotki mladih, ki se zavedajo, da niso
dovolj športni, da popijejo preveč alkohola in preveč kadijo. Podatki so pokazali razliko med
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mladimi, ki študirajo in živijo izven Trbovelj in tistimi, ki se v Trbovljah šolajo ali pa se na študij
dnevno vozijo. Mladi, ki ne živijo v Trbovljah, pogosteje menijo, da pijejo preveč alkohola in da se
bolj bojijo spolno prenosljivih bolezni. To je lahko povezano z nekoliko bolj liberalnim življenjskim
stilom. Kljub vsemu, je vzorec premajhen, da bi lahko z za gotovostjo sklepali na populacijo.
Podatki so potrdili domnevo, da so mladi, ki imajo nekoga, s katerim se lahko pogovarjajo, tudi
sicer zadovoljni z različnimi odnosi v svojem življenju. Ta povezanost je zelo močno pozitivno
izražena do prijateljev in partnerjev.

Uporaba socialnih omrežij
Pri preverjanju uporabe socialnih omrežij in orodij za komuniciranje so rezultati pokazali
statistično povezanost s starostjo, ne pa tudi s spolom. Podatki kažejo na sledeče trende:
 Mlajši mladi pogosteje uporabljajo Instagram kot starejši mlajši. Opaziti je bilo, da
Instagram najpogosteje uporablja generacija v starosti med 15 in 23 let.
 Mlajši mladi pogosteje uporabljajo Snapchat kot starejši mlajši. Opaziti je bilo, da
Snapchat najpogosteje uporablja generacija v starosti med 14 in 18 let.
 Facebook najpogosteje uporabljajo starejši mlajši. Opaziti je bilo, da Facebook
najpogosteje uporablja generacija v starost med 19 in 29 let.
 Starejša generacija mladih pogosteje uporablja elektronsko pošto kot mlajša. Podatki so
pokazali, da elektronsko pošto uporablja generacija starejših od 26 let.
 Twitter je socialno omrežje, ki ga skoraj nihče ne uporablja. Kar 73 odstotkov anketiranih
je Twitter postavilo na zadnje mesto socialnih omrežij.
 Opaziti je bilo tudi, da mladi, ki pogosteje uporabljajo Instagram, bistveno manj pogosteje
ali celo ne uporabljajo Facebook. Podobna povezava je med Instagramom in elektronsko
pošto.
 Obstaja pa pozitivna povezanost med elektronsko pošto in Facebookom, ki pojasnjuje, da
tisti, ki uporabljajo Facebook, tudi pogosteje uporabljajo elektronsko pošto kot
komunikacijsko orodje.
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Graf 5: Uporaba socialnih omrežij komunikacijske navade
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MLADINSKI CENTER TRBOVLJE
Mladi so v zadnjih dveh letih sodelovali tako z Mladinskim centrom Trbovlje kot tudi z drugimi
organizacijami. V obeh primerih je 49 % mladih označilo, da so bili aktivni. Večjih razlik v starosti
ni opaziti, prav tako ne med spoloma, so pa podatki pokazali, da starejši ko so mladi, bolj aktivni
postajajo tudi v organizacijah izven Mladinskega centra Trbovlje, ter da so dekleta malenkost bolj
aktivna v Mladinskem centru Trbovlje kot fantje.
Statistike so pokazale močno pozitivno povezanost med mladimi, ki so aktivni v Mladinskem
centru Trbovlje in tistimi, ki so aktivni v drugih organizacijah, kar pomeni, da so aktivni mladi v
Mladinskem centru Trbovlje najpogosteje (68 % aktivnih mladih) aktivni tudi v drugih
organizacijah.
Ponudba Mladinskega centra Trbovlje nikjer ni povsem prevladujoča v primerjavi z drugimi
organizacijami, je pa opaziti, da mladi pogosteje obiskujejo seminarje in treninge, ter debate in
okrogle mize v organizacijah, ki ni Mladinski center Trbovlje.
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Graf 6: Primerjava obiska aktivnosti Mladinskega centra Trbovlje in aktivnosti drugih organizacij

V spodnjem grafu je mogoče razbrati zadovoljstvo z aktivnostmi na katerih so sodelovali v
Mladinskem centru Trbovlje in ostalimi organizacijami. Skoraj dve tretjini (63 %) mladih je
zadovoljnih z aktivnostmi drugih organizacij, medtem ko je z aktivnostmi Mladinskega centra
Trbovlje zadovoljna dobra polovica (56 %). Nezadovoljstvo z aktivnostmi je enako. Prav tako je
opaziti visok odstotek odgovorov Nisem razmišljal o tem, kar nakazuje, da mladi nimajo razvitega
občutka ali veščin za refleksijo. Razlik v starosti ni bilo opaziti.
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Graf 7: Zadovoljstvo s programom Mladinskega centra Trbovlje in programom drugih organizacij

Mladim, ki so druženje z družino postavili med prvi tri najpogostejše prosto-časovne aktivnosti,
nakazujejo manjše zadovoljstvo z aktivnostmi Mladinskega centra Trbovlje. Družine so pogosto
ovira pri raziskovanju novih priložnosti izven družinskih okvirjev. Prav tako je zanimiv podatek, da
so mladi, ki so bolj aktivni na internetu, bolj zadovoljni z aktivnostmi drugih organizacij kot z
aktivnostmi Mladinskega centra Trbovlje. Ti podatki lahko nakazujejo, da imajo tisti, ki so
aktivnejši na internetu, tudi večji vpogled v novejše trende in so zato tudi bolj kritični do programa
Mladinskega centra Trbovlje. Prav ti ljudje pa bi bili zanimivi tudi za intervjuje, ker imajo zaradi
večjega in širšega vpogleda najverjetneje dobre predloge za prihodnost in za razvoj.
Mladinski center Trbovlje je pomemben v življenju 32 % mladih, prav tako je 28 % mladih
nepomemben. Pomemben podatke pa je, da kar 40 % mladih o Mladinskem centru Trbovlje kot
o pomembni organizaciji za mlade ne razmišlja.
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MCT mi ni pomemben.
Ne razmišljam o tem.

28%

Graf 8: Pomembnost Mladinskega centra Trbovlje v življenju mladih

Informacije in ponudba Mladinskega centra Trbovlje
V spodnjem grafu smo primerjali občutek o dovoljšni ponudbi Mladinskega centra Trbovlje ter
dovoljšni količini informacij, ki jih Mladinski center Trbovlje ponuja. Vidimo lahko, da 38 % mladih
meni, da je informacij o programu ravno prav, skoraj isti odstotek (36%) mladih pa je hkrati
mnenja, da je ponudbe premalo, 12 % pa meni celo, da je ponudbe Mladinskega centra celo zelo
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premalo. Petina mladih (22 %) meni, da je ponudba na zelo zadovoljivi ravni, četrtina mladih pa,
da je tudi informacij o programu precej.
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Graf 9: Ponudba programa in informacij v Mladinskem centru Trbovlje

Podatki so pokazali močno pozitivno povezanost med ponudbo in količino informacij o programu
Mladinskega centra Trbovlje, kar pomeni, da mladi, ki menijo, da je dovolj ponudbe, hkrati menijo
tudi, da je o tej ponudbi tudi dovolj informacij.
Mladi, ki živijo izven Trbovelj, pogosteje menijo, da je v Trbovljah dovolj ponudbe za mlade, kot
tisti, ki živijo v Trbovljah, hkrati pa so isti mladi tudi bolj zadovoljni s ponudbo drugih organizacij
kot s ponudbo Mladinskega centra Trbovlje. Mladi, ki živijo v Trbovljah, so bolj zadovoljni s
ponudbo Mladinskega centra Trbovlje, kot s ponudbami drugih organizacij.
Trije najpogostejši kanali za pridobivanje informacij o Mladinskem centru Trbovlje so socialni
mediji (78 %), sledita pa jim kanala preko posterjev in preko socialnih mrež (prijatelji in družina).
Šola ne promovira aktivnosti v zadostni meri, prav tako sta oglaševanje na TV in časopisih skoraj
brez pomena (4 %).
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Graf 10: Kanali pridobivanja informacij o programu Mladinskega centra Trbovlje

Razporeditev torej pojasnjuje, da se informacije najbolj delijo preko mrež oziroma skupnosti, najsi
bodo to informacijske ali socialne mreže, še vedno pa imajo velik domet tudi splošna oglaševalna
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mesta in oglaševalne metode. Šola ne izvaja funkcije informiranja, kar gre mogoče pripisati
dejstvu, da v Mladinskem centru Trbovlje ne vidi ustreznega sogovornika.

Podporna vloga Mladinskega centra Trbovlje mladim
Skoraj polovica mladih je v zadnjih dveh letih sodelovala v Mladinskem centru Trbovlje, 32 %
mladim pa Mladinski center Trbovlje tudi zelo veliko pomeni. Z lahkoto lahko potrdimo, da
Mladinski center Trbovlje načeloma v svoje prostore privabi vsaj polovico vseh mladih v Trbovljah,
da pa ima konkretnejši, osebni domet v velikosti tretjine mladih.
Četrtina mladih meni, da je načrtovanje oziroma postavljanje življenjskih ciljev potrebno, 73 % pa,
da je to pomembno ali celo zelo pomembno.
Podatki o podpori pri sprejemanju odločitev so pokazali, da si najpomembnejše vloge pri dajanju
podpore delijo prijatelji, družina in šola, da pa so mediji in organizacije na predzadnjem in zadnjem
mestu.
Pri odgovorih Podpora pri postavljanju ciljev in Kje si se največ naučil, kar 52 % mladih meni, da
je to družina. Nekoliko bolj enakomerni odgovori so pri vprašanju Kje bi se želel najbolj učiti, kjer
so prvi trije odgovori precej izenačeni (med 27 in 29 odstotki). Postavljanje življenjskih ciljev ni
pokazalo razlik med mladimi, ki so bolj aktivni v Mladinskem centru Trbovlje in med mladimi, ki
so aktivni drugje, so pa pokazali razliko med mladimi, ki ne živijo v Trbovljah in tistimi, ki živijo v
Trbovljah. Mladi, ki živijo izven Trbovelj menijo, da so se več naučili v šoli in iz medijev kot iz
družine, medtem ko mladi, ki živijo v Trbovljah postavljajo družino na prvo mesto. Ti podatki
potrjujejo, da je družina pomembni element pri osamosvajanju, ustvarjanju lastnih izkušenj in
vrednot in da zna biti tako spodbuda kot tudi ovira na poti mladega človeka.
Iz teh številk je razvidno, da mladi Mladinski center Trbovlje ne prepoznavajo kot organizacijo, ki
jim lahko nudi učno podporo in izkušnjo, temveč ima bolj zabavno in prosto-časovno funkcijo.
Razlogov zakaj Mladinski center Trbovlje nima razvite podporne identitete pri mladih vprašalnik
ni pokazal, zato bi bilo smiselno to vprašanje dodati na intervjujih ali na prihodnjih podobnih
raziskavah.
So pa podatki prepoznali povezanost, ki pojasnjuje, da so mladi, ki so načeloma manj zadovoljni
s socialnim življenjem in odnosom do ljudi v njihovem življenju, veliko pogosteje vključeni v
aktivnosti Mladinskega centra Trbovlje, kar lahko pomeni, da Mladinski center Trbovlje kljub
vsemu ponuja socialno oporo mladim, ki niso najboljše socialno integrirani v okolje.
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PARTICIPACIJA MLADIH IN ODNOS DO TRBOVELJ
Odločanje in sodelovanje
Mladi so bili v zadnjih dveh letih aktivni tako v športnih klubih, kulturnih organizacijah ter drugih
organizacijah kot so mladinski centri in študentski klubi v Zasavju, skavti, gasilska društva,
prostovoljske in humanitarne organizacije v Zasavju in izven in druga interesna združenja.

26%
38%

Aktivnost v športnem klubu
Aktivnost v kulturni organizaciji
Aktivnost v drugi organizaciji

36%

Graf 11: Aktivnost mladih v organizacijah

Mladi, ki so aktivni v kulturnih organizacijah, so pogosto aktivni ali vključeni tudi v druge tipe
organizacij. To pa ne velja za mlade, ki so aktivni v športu. Analiza je pokazala dve interesni
skupini, mladi športniki in skupino mladih, ki so družbeni angažirani v več organizacijah in imajo
različne interese.
Mladi, ki so aktivni v kulturnih organizacijah si ne želijo novosti, saj je zgolj 9 % mladih odgovorilo,
da bi se ukvarjali s kulturno umetniško aktivnostjo, s katero se trenutno v Trbovljah ni mogoče
ukvarjati. Mladi na področju kulturno umetniških aktivnosti pogrešajo predvsem filmsko umetnost
in pa med disciplinarne umetnosti. Omenili pa so tudi koncerte, kiparstvo, likovne delavnice in
stand up komedije. Podoben rezultat je pri odgovoru ali bi se ukvarjali s katerokoli drugo
dejavnostjo, s katero se v Trbovljah trenutno ni mogoče ukvarjati. Zgolj 13 % mladih je na to
vprašanje odgovorilo pritrdilno, njihovi predlogi pa so obsegali humanitarne aktivnosti, tehnični
razvoj, kuharske delavnice in uporaba novih infrastrukturnih objektov kot so jezera, parki, vrtovi.
Povsem drugače pa je v primeru športnih aktivnosti. Več kot tretjina mladih si želi novih športnih
aktivnosti. Najpogosteje si želijo odbojko in različne borilne veščine, kot so boks, ju-jitsu, judo in
podobno (oba odgovora po 28 % tistih, ki si želijo novih športov). Pogosto pa so omenili tudi
plavanje z zimskem bazenu, ter zimske športe kot so hokej, drsanje, tek na smučeh, ples ob
drogu in svili in podobno. Prav tako niso zanemarljivi predlogi kot so downhill, ameriški nogomet,
različne discipline atletike, badminton, speedcross, plezanje, jahanje in drugo.
Ti odgovori nakazujejo, da so mladi načeloma zadovoljni s kulturno-umetniško ponudbo, saj je
novih predlogov precej malo, da ponudbo drugih organizacij (tistih, ki ne delujejo na kulturnem ali
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športnem področju) v Trbovljah ne poznajo precej dobro, saj so podani predlogi ustrezali
predvsem na športna področja. Podatki tudi nakazujejo, da mladi s športno ponudbo niso
zadovoljni, saj so nanizali zelo različne primere za izboljšanje športne ponudbe v Trbovljah.
Vendar pa podatki nakazujejo tudi, da so športno aktivni mladi bolj pripravljeni na spremembe,
saj so za nove športe odprti predvsem mladi, ki so že trenutno vključeni v športne aktivnosti in
klube.
Primerjave različnih podatkov so pokazale, da je ukvarjanje s športom nekoliko privilegirana
aktivnost, saj je povezana s količino denarja, ki ga mladi namenijo za prosti čas, je pa tudi
interesno ločen od drugih aktivnosti.
Spodnji graf prikazuje razloge, ki so jih mladi navedli zakaj, se ne odločajo za sodelovanje v
športnih in kulturnih organizacijah. Trije najpogostejši razlogi tako za šport kot tudi za kulturne
vsebine so pomanjkanje interesa, pomanjkanje časa in pomanjkanje motivacije.
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Graf 12: Razlogi za nesodelovanje v lokalnih organizacijah

Primerjave med kulturno aktivnimi in športno aktivnimi se med seboj dopolnjujejo. Iz podatkov je
razvidno, da mladi, ki se ukvarjajo s športom, nimajo interesa za kulturno-umetniške aktivnosti
(39 %). Kulturno aktivni mladi bi se s športom morda celo ukvarjali, pa obstajajo prepreke kot je
pomanjkanje ustrezne podpore in s tem povezane motivacije (32 %).
Razlik med spoloma in statusom ni opaziti
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Sprejemanje odločitev
84 % mladih je že bilo v položaju, kjer se je pri sprejemanju odločitev upoštevalo njihovo mnenje.
Spodnji graf prikazuje v kakšnih primerih se je to zgodilo.

60

52

47

50
34

40

22

30

10

20

4

10
0

V družini

Pri
izobraževanju

Pri športu

V kulturi

v drugih
primerih

V politiki

Graf 13: Področja odločanja

Največ priložnosti za sodelovanje pri sprejemanju odločitev imajo v družini (52 %) ter pri
izobraževanju (47 %). Pri odločitvah športne ali kulturne narave pa podatki kažejo, da je športne
aktivnosti in organizacije omogočajo več priložnosti za sodelovanje pri odločitvah (34 %) kot
kulturne organizacije (22 %). Temu je morda tako, ker je šport v Trbovljah nekoliko bolj razvit v
zasebnem sektorju (društva), medtem ko je kultura bistveno bolj razvita v javnem sektorju (javni
zavodi). 4 % mladih je sodelovalo pri odločitvah politične narave, kar daje slutiti, da je politični
potencial v Trbovljah okrnjen.
Večina (65 % mladih) je zadovoljna s priložnostmi sodelovanja pri sprejemanju odločitev ali
podajanju mnenj, 27 % pa ne razmišlja o teh temah. Zadovoljstvo s priložnostmi pri sprejemanju
odločitev pa z leti pojenja. Starejši kot so mladi, manj zadovoljni so s priložnostmi pri sprejemanju
odločitev.
Pri primerjanju zadovoljstva z odnosi in zadovoljstva s sodelovanju pri odločevanju je bilo mogoče
opaziti, da zadovoljstvo z odnosi z ljudmi v svojem družbenem okolju predstavlja tudi večje
zadovoljstvo s sodelovanjem pri odločevanju.
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Odnos do Trbovelj
Sledeča vprašanja so bila namenjena, da preverimo, kakšno mnenje imajo mladi o Trbovljah.
Povprašali smo jih ali menijo, da se v Trbovljah naredi dovolj za sledeče družbene kategorije ali
pojave: prebežnik, mladino, starostnike, invalide, okolje, gospodarstvo, varnost, brezposelnost,
družbeno raznolikost, infrastrukturo.

80

73

70
60

30

55

52

50
40

42

55

55
50
45

44
39

37

35

32

37

35

32

26

25
18

16

20
10

65

62

4

6

11

10

6

8

15

10

0

Ne

Da

Me ne zanima

Graf 14: Aktivnost Trbovelj

Mladi menijo, da se v Trbovljah najmanj naredi za gospodarstvo, brezposelnost in okolje, največ
pa za varnost, starostnike in mladino. Mlade zelo očitno ne zanimajo prebežniki. Razlik v starosti,
med spoloma in statusom ni bilo opaziti, kar pomeni, da se mnenja mladih o teh temah
spreminjajo precej počasi.
Mladim smo zastavili osem trditev, ki so jih ocenili na petstopenjski lestvici. Trditve, ki so prinesle
največ neodločenosti, pa tudi precej nestrinjanja (med 28 in 43 % negativnih odgovorov) so:
 Trbovlje so moderno mesto.
 Trbovlje so zanimivo mesto.
 Prebivalci Trbovelj so odprtega duha.
Največ strinjanja (med 69 in 80 % pozitivnih odgovorov) so prejele sledeče trditve:
 V Trbovljah je prijetno živeti.
 V Trbovljah je prijetno odraščati.
 V Trbovljah se počutim varno.
Trditev, »Pri 30 bom najverjetneje živel v Trbovljah« pa je prejela najbolj enakomerno
porazdeljene odgovore. Vsi odgovori so prejeli okrog petino glasov. Noben drug odgovor ni
prinesel tako neodločenega izida. Skoraj 39 % (sploh se ne strinjam in načeloma se ne strinjam)
mladih si ne predstavlja življenja v Trbovljah pri 30. letih. Te številke izgledajo kot opozorilni signal,
v kolikor mesto ne želi izgubiti pomembnega dela prihajajoče generacije. Te številke odražajo
pomembno stališče mladih in jih ne gre zanemariti.
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Pri primerjavi teh številk z drugimi specifikacijami v vprašalniku, smo dobili nekaj zelo zanimivih
podatkov, ti pa nam lahko pomagajo odgovoriti na sledeče vprašanje: »Kdo so mladi, ki si ne
predstavljajo svojega življenja v Trbovljah po 30. letu«?
Mlajši mladi so pogosteje podali odgovor, da si ne želijo živeti v Trbovljah. Ta odgovor je
pričakovan, saj so se starejši mladi z željo po odselitvi, najverjetneje že odselili.
Mladi, ki so med svoje tri najljubše aktivnosti uvrstili šport, potovanja ali internet si prav
tako ne predstavljajo življenja v Trbovljah. Tudi ta odgovor je pričakovan, saj vse tri
dejavnosti odpirajo pogled na drugačno življenje.
Prav tako si življenja v Trbovljah manj predstavljajo mladi, ki so aktivni v športnih klubih.
Ravno obratno pa velja za ljudi, ki so aktivni v kulturnih in drugih organizacijah. Tukaj je
ponovno potrebno poudariti razlike med ljudmi, ki so po naravi športni in ljudmi, ki so po
naravi družbeno kulturni.
Mladi, ki so zadovoljni z odnosi, povezanimi s šolo (sošolci in učitelji), si bistveno manj
predstavljajo življenje v Trbovljah. Temu morda botruje tudi dejstvo, da se skoraj 60 %
mladih šola izven Trbovelj.
Mladi, ki so manj zadovoljni z osebnimi odnosi (partnerji, družino, sosedi) pa si življenja v
Trbovljah ne predstavljajo tako pogosto.
Mladi, ki študirajo na univerzah, si življenje v Trbovljah manj predstavljajo kot mladi, ki
študirajo na visokih in višjih šolah.
Starejši kot so, bolj so kritični do aktivnosti za določene skupine v Trbovljah. Starejši mladi menijo,
da v Trbovljah ni dovolj narejeno za gospodarstvo in infrastrukturo. Šibkejša statistična
povezanost je očitna tudi za tematiko invalidnosti, starejših in socialne raznolikosti. Pri drugih
temah starost niti status nista povezana s kritiko.
V spodnjem grafu so nanizane izjave mladih o tem, česa zares primanjkuje v Trbovljah. Z oranžno
so označene vsebine, ki nagovarjajo zunanje deležnike in so neodvisne od prebivalcev samih
(zgolj posredno preko gospodarstva in politike), z modro pa vsebine, ki so osebne narave in so
predmet posameznikove volje. V grafu je moč videti opis sreča, ki jo mladi opredelijo s sledečimi
opisi: spoštovanje do sebe in drugih, ljubezen, zadovoljstvo, veselje, družbena povezanost,
pozitivna naravnanost, spodbuda in prostovoljstvo, medtem ko je zabava opredeljena kot
ponudba zabave in kakovostno preživljanje prostega časa. Raznolikost gostinske ponudbe se
navezuje predvsem na različne kulinarične okuse, ter na hitre gostinske lokale kot je McDonalds.
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Razvidno je, da še vedno največja kritika leti na pomanjkanje služb v Trbovljah, kar pa
presenetljivo ni razlog, zakaj bi se mladi odselili iz Trbovelj. Podatki pojasnjujejo, da so mladi
kritični do gospodarstva, okolja in infrastrukture in si želijo več sprememb in izboljšav na tem delu.
Selitev iz Trbovelj ni povezana z gospodarstvom, temveč življenjskim stilom. Mladi se zavedajo,
da služb ni in so to dejstvo sprejeli in se nanj prilagodili. Več priložnosti za službe seveda
posredno vpliva tudi na spremenjeni življenjski stil, tako da ne moremo povsem izločiti službe kot
dejavnik, ki ne vpliva na odselitev.
Navedli so, da razlog za odselitev tiči bistveno bolj razlogih kot so:
 družbeni odnosi (odnosi do soljudi, starejših, drugačnih in podobno),
 pogled na svet (pozitivizem, radost, podpora, sodelovanje) in
 življenjski stil (modernost in zanimivost).
Za tiste, ki menijo, da Trbovlje ni varno, zanimivo in moderno mesto, je večja verjetnost, da se
bodo odselili pred svojim 30 letom. To so potrdile tudi primerjave med mladimi, ki imajo različna
prebivališča (v Trbovljah in izven Trbovelj). Mladi, ki živijo v Trbovljah, pogosteje menijo, da je v
Trbovljah dovolj storjeno za mladino, starejše in invalide, kot to menijo tisti, ki ne živijo v Trbovljah.
Prav obratno pa so podatki pokazali tudi, da mladi, ki ne živijo v Trbovljah, pogosteje menijo, da
so Trbovlje dovolj naredile za gospodarstvo, varnost, zaposljivost in infrastrukturo, kot pa mladi,
ki živijo v Trbovljah. Ti podatki nakazujejo, da mladi, ki živijo v Trbovljah vidijo pomanjkljivo
strukturno politiko, medtem ko mladi, ki živijo izven Trbovelj vidijo Trbovlje s pomanjkljivo socialno
(morda humanistično) politiko.
Podatki nakazujejo tudi, da ljudje, ki imajo razvit pozitiven odnos do življenja pogosteje odhajajo
iz Trbovelj kot tisti, ki imajo bolj kritičen ali celo negativen odnos do življenja. Tisti, ki se odseljujejo,
bodo tudi sicer pogosteje pohvalili Trbovlje kot lepo mesto.
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POVZETEK
Analiza je močno izpostavila sledeče točke:


Mladi so načeloma zadovoljni tako s količino kot tudi kakovostjo prostega časa.



Mladi so načelom zadovoljni z odnosi z ljudmi v njihovem življenju.



Mladi so načeloma zadovoljni s svojim zdravjem.



Obstaja opazna razlika v starosti pri uporabi socialnih mrež. Mladi imajo različne navade
pri uporabi socialnih omrežij. Veliko odstopanje je bilo opazno že v generaciji med 13 in
30 let.



Mladi se delijo na dve večji skupini: mladi, ki se ukvarjajo s športom in mladi, ki so jim bliže
kulturno-umetniške in družbene aktivnosti. Lastnosti teh dveh skupin so si pri mnogih
vsebinah povsem nasprotujoče. Mladi, ki se ukvarjajo s športom, si ne želijo ukvarjati tudi
z ostalimi aktivnostmi.



Prav tako so mladi, ki se ukvarjajo s športom precej bolj kritični tako do ponudbe
(gostinske, trgovinske in športne) v Trbovljah kot tudi do družbeno političnih ureditev.



Mladi, ki so usmerjeni v družbene aktivnosti niso tako kritični ne s ponudbo, ne z družbeno
politično ureditvijo.



Polovica mladih se je v zadnjih dveh letih udeležila aktivnosti Mladinskega centra Trbovlje.
Isto število mladih se je udeležilo aktivnosti drugih organizacij.



Dve tretjine aktivnih mladih je aktivnih tudi v drugih organizacijah.



Realni domet Mladinskega centra Trbovlje za nudenje osebne podpore je okrog 30 %
mladih v Trbovljah.



Mladinski center Trbovlje nima razvite identitete učne podporne organizacije, saj ga mladi
postavljajo na zadnje mesto, kjer so se največ naučili ali pa bi se želeli učiti. Ima pa razvito
socialno vrednost med mladimi, ki so manj uspešno integrirani v okolje. Neformalno
učenje kot znamka tudi ni prepoznavno v splošnem okolju, kot je recimo šola.



Mladi so povprečno zadovoljni z aktivnostmi Mladinskega centra Trbovlje, vendar so s
ponudbo Mladinskega centra bolj zadovoljni mladi, ki živijo v Trbovljah.



Obstajajo velike razlike v mnenju in navadami med mladimi, ki živijo v Trbovljah in se ali
šolajo v Trbovljah ali pa se dnevno vozijo na študij in med mladini, ki živijo in se šolajo
izven Trbovelj in se vračajo domov zgolj med vikendi, vendar je vzorec premajhen, da bi
lahko sklepali na populacijo. V kolikor bo v prihodnosti ponovna priložnost za raziskavo,
predlagamo, da se vzorec poveča in se temeljito preuči razlike o navadah in mnenju teh
dveh skupinah mladih. Ti podatki bi lahko pojasnili razloge za odselitev.



Skoraj 40 % mladih nima želje ostati v Trbovljah po 30. letu, medtem ko je 20 % o tem
neodločenih. Temu botruje občutek, da se mesto ne razvija, da ni moderno, da ne poskrbi
za družbeno raznolikost in ustrezno ponudbo za dobro kakovost življenja in odnosov.
Slabši gospodarski položaj v Trbovljah nepričakovani ni razlog za odselitev. Pozitivno
naravnani ljudje pogosteje zapuščajo Trbovlje, kar pomeni, da ostajajo ljudje, ki so
bistveno bolj kritični in negativni do soljudi in okolja, kar postaja začaran krog odseljevanja.
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PRIPOROČILA
Vzgoja političnega potenciala.
Mladi ne izkazujejo povezanosti s političnimi odločitvami. Razvili so kritičnost do gospodarstva,
saj se zavedajo pomanjkanja služb, slabše infrastrukture, ker ni dobre povezanosti z ostalimi deli
Slovenije, svojih kritik pa ne izražajo konstruktivno, če sploh. Zavedajo se, da sreča ni samo v
materialnosti in se zavzemajo za ideale, ki nimajo zgolj uporabne vrednosti. Niso omadeževani s
preteklimi političnimi vsebinami in si življenje predstavljajo drugače. Smiselno bi bilo najti ali razviti
nove načine politične participacije mladih.
Razviti drugačen pristop do različnih generacij.
Raziskava je pokazala velika odstopanja pri uporabi komunikacijskih orodij med različnimi
starostnimi skupinami mladih. Smiselno bi bilo razviti komunikacijsko strategijo, ki nagovarja
različne starostne skupine. Več morda pokaže drugi del analize, ki opredeljuje odnos mladih do
Mladinskega centra Trbovlje.
Razviti ustrezne različne programske ponudbe glede na izražene interese
Podatki jasno nakazujejo razliko v razmišljanju in nekaterih navadah med mladimi, ki so aktivni v
športu in mladimi, ki so aktivni v družbenih in kulturnih aktivnostih. Športno aktivni mladi nimajo
interesa sodelovati v kulturno umetniških in družbeno angažiranih vsebinah, obratno pa obstaja
interes, ni pa ustrezne podpore. V intervjuju bomo poskusili preveriti ali je to psihološka specifika
ljudi z različnimi interesi ali je to specifika Trboveljske mladine. V vsakem primeru je smiselno
razviti različen program za posamezne skupine in jim prilagoditi tudi promocijo.
Iskati priložnosti za uvajanje novosti, modernosti.
Mladi jasno izražajo, da si želijo novosti, modernosti, različnih ponudb, aktivnosti, ki povezujejo
in ustvarjajo. Smiselno bi bilo razvijati, spodbujati ali vsaj nuditi podporo kreativnim predlogom ali
inovativnim projektom mladih. Analiza je večkrat zelo očitno pokazala, da mladi menijo, da
Trbovlje v celoti ne izkazuje dovolj kreativnosti, napredka in modernosti, kar močno moti mlajše
generacije. V kolikor si Trbovlje želi ohranitev kreativnih in pozitivnih mladih, mora narediti
strukturni kreativni preskok.
Razviti športno ponudbo
Povsem nepričakovano se je pokazalo, da v Trbovljah ni ustrezne športne podpore mladim. Šport
je predstavljen nekoliko elitistično, torej za tiste, ki si ga lahko privoščijo. Prav tako je slaba in
nekreativna ponudba, čeprav Trbovlje ponuja mnogo infrastrukturnih priložnosti. Smiselno bi bilo
razviti športni program ali vsaj nuditi podporo pri promociji in razvoju obstoječih športnih
organizacij. Morda bi bilo smiselno predstaviti piloten projekt športa kot družbeno sistemske
ureditve, kot je na primer razvit v Nemčiji ali razviti nove priložnosti.
Razvijati skupnost, podporni sistem.
Mladi so izpostavili pomanjkljiv občutek skupnosti, povezanosti in sodelovanja. Omenili so, da so
to lastnosti, ki jih zelo cenijo in so ene izmed ključnih razlogov za odločitev ali ostati v Trbovljah
ali se iz Trbovelj odseliti. Smiselno bi bilo razvijati aktivnosti, ki združujejo družbo, ki meddisciplinarno in medgeneracijsko povezujejo različne družbene kategorije, ki poudarjajo vrednote
in pozitivne vsebine kot so prostovoljske in humanitarne aktivnosti in podobno.
Razvijati čustveno inteligenco in socialne kompetence mladih.
Mladi so pokazali močno povezanost na vrednote in lastnosti kot so sreča, veselje, radost,
povezanost, sprejemanje in podobno, je pa očitno, da jim tega primanjkuje. Smiselno bi bilo
razvijati programe, ki se osredotočajo na razvoj ali podporo socialnih kompetenc mladih.
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Okrepiti prepoznavnost mladinskega centra.
Mladinski center Trbovlje je bolj prepoznan kot prostor, kjer se nudijo prosto-časovne in zabavne
dejavnosti, nima pa razvite znamke neformalnega učenja in ustrezne podpore, ki ga ta znamka
nudi. Menimo sicer, da je to generalna težava vseh mladinskih centrov v Sloveniji, vendar na tem
mestu ne želimo posploševati. Mladinski center Trbovlje pa ima socialno funkcijo za mlade, ki
imajo pogosto težave pri integraciji v splošno družbo. Smiselno bi bilo poudariti podporno vlogo
mladinskega centra ali ponovno opredeliti namen organizacije, na področja, kjer je organizacija
močnejša.
Zdravje
Mladim je zdravje pomembno in zadevajo se tudi svojih pomanjkljivosti pri ohranjanju zdravja.
Smiselno bi bilo izvesti kakšno kampanjo za povečanje športne aktivnosti in informiranja o zdravju
oziroma o rizičnih dejavnostih mladine.
Družina
Vloga družine pri mladih je bila večkrat zelo poudarjena, ponekod kot podpora in pozitivni element
pri razvoju, ponekod pa kot ovira. Dobro bi bilo razdelati strategijo za pristop in negovanje
odnosov do družine mladih, ki sodelujejo z Mladinskim centrom Trbovlje.
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