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PROGRAM

9.15-9.30: UVODNI POZDRAV

9.30-10.15: SEKCIJA 1 - COOLTURA
»Kino in koncerti ja, balet in opera pač ne?«: Kulturna potrošnja mladih

Duel okusov: Stereotipizacija množičnih in alternativnih glasbenih prizorišč 

10.15-11.15: SEKCIJA 2 - BIVANJE IN IZOBRAŽEVANJE V LJUBLJANI
Konec srednje šole po srednji šoli: Preprečevanje in percepcija osipništva
MOL – moj novi dom: Mnenja in izkušnje tujih študentov na izmenjavi   

Poskus omejitve »hotela mama«: Stanovanjska problematika mladih

11.15-11.30 ODMOR

11.30-12.30: SEKCIJA 3 - SEKS, DROGE IN McCHICKEN
»Zbog svetske krize, imam za rizle«: Problematizacija prepovedanih substanc med mladimi

Preden greš čez cesto, pogledaš levo in desno: Ozaveščenost in tvegana spolnost med mladimi
S krožnikom po Ljubljani: raziskava študentske prehrane v MOL
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POVZETKI PREDSTAVITEV

»Kino in koncerti ja, balet in opera pač ne?«: 
Kulturna potrošnja mladih
Eva Andolšek, Tjaša Anžič, Nikolina Dorić, Doris Horvat, Ana Jenko, Aleš Okoren

Raziskovalna naloga se osredotoča na področje abonmajske kulture 
med dijaki in študenti v Ljubljani. Želeli smo poiskati in obrazložiti 
vzorce kulturne potrošnje in razloge za kulturno (ne)udejstvovanje 
med mladimi ter hkrati primerjati načine percepcije kulture in zaviralnih 
dejavnikov kulturne potrošnje med dijaki in študenti. Podrobneje smo 
obravnavali zanimanje mladih za kulturo, vpliv vrstnikov na kulturno 
potrošnjo, vpletenost staršev pri tem in pomen časa, denarja ter kraja 
bivanja. Skozi leta se opaža osip kulturnega zanimanja med mladimi, 
predvsem med dijaki, področje kulture pa je pomembno za socializacijo 
mladih, zato smo glede na dobljene rezultate pripravili nekaj priporočil, 
kako kulturo mladim čim bolj približati.

Konec srednje šole po srednji šoli: Preprečevanje 
in percepcija osipništva 
Kaja Komatar, Tina Pirnat, Tina Bašan in Izidora Dešnik

Raziskovalna naloga je temeljila na raziskovanju osipništva med študenti 
v Mestni občini Ljubljana. Na eni strani smo preverjale percepcijo in 
vrednotenje izobrazbe ter izobraževalnega sistema, na drugi strani pa 
ekonomski status tako posameznikov kot njihovih družin. S pomočjo 
poglobljenih intervjujev in osebnih zgodb mladih smo preučevale 
nasičenost vpisa v gimnazijsko, poklicno in srednje strokovno 
izobraževanje in njihovo vrednotenje mladih. V raziskavi med drugim 
ugotavljamo, da je preprečevanje šolskega neuspeha in neodločenosti 
oziroma nezadovoljstva s šolskim sistemom družbena nujnost. Pri tem 
bi se morali šola in družina pravočasno zavzemati zato, da mladostnik 
prebrodi svoje stiske ob vstopu v srednješolsko izobraževanje in si 
izboljša samopodobo.

»Zbog svetske krize, imam za rizle«: 
Problematizacija prepovedanih substanc 
Biljana Arsovska, Nejc Gornik, Anja Tkalec

V Ljubljani kot tudi drugod se pri mladih pojavlja problem potrošnje 
ilegalnih substanc, kar potrjuje tudi obstoj raznih organizacij, ki se ukvarjajo 
z zmanjševanjem potrošnje in negativnih posledic prepovedanih substanc. 
Skladno s tem smo se osredotočili na raziskovanje različnih skupin mladih, 
ki se v večernih urah družijo na javnih lokacijah Ljubljane. V naši raziskavi 
smo raziskali uporabo in dostopnost drog ter izkušnje posameznikov z 
drogami na območju Kongresnega trga in Metelkove. Po pregledu aktualne 
ponudbe pomoči in informiranja na področju konzumacije drog ter alkohola 
med mladimi smo se odločili, da dogajanje s tega področja prikažemo tudi 
s pomočjo predstavitvenega videa. 

Preden greš čez cesto, pogledaš levo in desno: 
Ozaveščenost in tvegana spolnost med mladimi
Erina Rener Borovič, Kaja Jablanovec, Amadeja Kavšek, Doris Rojo, Lucija Meznarič

Izhodiščna tema našega raziskovanja je bila tvegana spolnost med študenti 
Univerze v Ljubljani. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so študenti ozaveščeni 
o tej temi in kako dojemajo tvegano spolno vedenje. Na podlagi ključnih 
ugotovitev, da so študenti o teh problemih premalo informirani, smo se 
raziskovanja lotile še na druge načine. Zanimalo nas je, kje lahko mladi sploh 
pridobivajo informacije in kako je tematizacija spolnosti uokvirjena v diskurzu 
v osnovnih šolah, medijih in družbi nasploh. Pregledale smo učne načrte za 
osnovne šole, ki predvidevajo obravnavo teh tem, poleg tega pa smo 
spremljale tudi medijsko poročanje na temo tvegane spolnosti. Ugotovile smo, 
da je tema v izobraževalnem sistemu na splošno premalo obravnavana, 
diskurz medijskega poročanja pa je predvsem reprodukcijsko naravnan. V 
medijskem diskurzu je tema spolnosti sicer obravnavana različno, informacije 
pa najpogosteje podajajo ravno strokovnjaki iz medicinskega področja.

Duel okusov: Stereotipizacija množičnih in 
alternativnih glasbenih prizorišč 
Eneja Šuštaršič, Kristina Davidovič, Melisa Hrapić Cvetko, Tjaša Čebulj, Špela Zadnikar

Prvotno poglobljeno raziskavo o glasbeni potrošnji mladih smo razširile 
z analizo stereotipov do nekaterih glasbenih preferenc, ki smo jih odkrile 
s pomočjo kvalitativne in kvantitativne raziskave. Ugotovile smo, da so t.i. 
»univorni posamezniki«, torej tisti z bolj homogenim in enoznačnim 
glasbenim okusom, bolj nagnjeni k stereotipizaciji alternativnih prizorišč 
in posameznikov, ki le te obiskujejo.  S pomočjo intervjujev med mladimi, 
ki obiskujejo alternativna in množična glasbena prizorišča, smo zato 
raziskovali, kako vpliva okolje na njihov izbor glasbene zvrsti ter ali jih pri 
tem vodijo tudi morebitni predsodki do obiska različnih prizorišč. Skozi 
analizo smo ugotovile, da družinsko okolje pri tem sicer nima velikega 
vpliva, večji pomen pa imajo prijatelji oz. vrstniki.

MOL – moj novi dom: Mnenja in izkušnje tujih 
študentov na izmenjavi 
Lucija Vuk, Eva Lep, Klemen Babnik

V nalogi smo raziskovali percepcijo zadovoljstva tujih študentov v MOL 
in ugotavljali kvaliteto njihovega življenja v Ljubljani. Kot pokazatelje 
zadovoljstva smo obravnavali razmerje med finančno pomočjo, 
zadovoljstvom z bivanjskimi razmerami in udejstvovanjem študentov 
pri družbenih ter kulturnih dejavnostih. Prav tako smo se osredotočali 
na različne tipologije tujih študentov, ki prihajajo na študijsko izmenjavo 
v Ljubljano. Rezultati raziskovanja kažejo tudi predvidene rezultate, med 
drugim recimo to, da večina tujih študentov na izmenjavi prihaja 
v Ljubljano zaradi akademskih ambicij ter želje po raziskovanju tujih kultur.

Poskus omejitve »hotela mama«: Stanovanjska 
problematika mladih 
Mojca Grizold, Katja Kotnik, Ingrid Kozole, Irma Mušić, Luka Rautar

Slovenija sodi med države, v katerih mladi najdlje ostajajo pri starših. 
Na njihove bivanjske razmere vpliva ekonomski položaj staršev, kar 
predstavlja oviro pri osamosvajanju. V sklopu raziskave smo se 
osredotočili na vprašanje, kdo oziroma kakšni so iskalci stanovanj, 
ki jih ponujajo razpisi (Javni stanovanjski sklad MOL) ter kakšne so 
njihove želje in njihove možnosti. S pomočjo poglobljenih intervjujev 
smo mlade povprašali o trenutni bivanjski situaciji, o pogledu na 
samostojno življenje ter dojemanju trenutne politike do stanovanjske 
problematike mladih. Mladi so izpostavili, da bi svojo stanovanjsko 
problematiko želeli urediti drugače, sploh če bi bili v boljšem 
finančnem položaju, a slednji ni edini razlog, ki omejuje stanovanjske 
želje mladega posameznika. 

S krožnikom po Ljubljani: raziskava študentske 
prehrane v MOL
Iza Logar, Neža Bajželj, Anja Geč, Pia Erman, Nina Piskar, Sara Klopčič

Ena najbolj priljubljenih študentskih bonitet so zagotovo študentski boni, ki 
študentom olajšajo študentsko življenje. Raziskovanje prehranjevalnih praks 
študentov in omejitev, s katerimi se srečujejo v okviru študentske prehrane, 
nas je pripeljalo do pomembnih iztočnic za nadaljevanje raziskave, ki se loteva 
problematike ponudbe tovrstne prehrane v smislu njene kakovosti, odnosov 
samih ponudnikov do študentov in raznovrstnosti ponudbe. Končne ugotovitve 
opravljenih analiz so namreč opozorile na nizko kakovost ponudbe v bližini 
študentskih nahajališč, zato smo zastavile potencialno rešitev v prototipu 
spletne strani in mobilne aplikacije, ki bi študentom ponujala hitro in učinkovito 
iskanje ponudnikov ter nasvete o zdravem življenjskem slogu, poleg tega pa še 
ocenjevanje posameznih ponudnikov. Cilj je študentom ponuditi interaktivno in 
privlačno platformo za udejstvovanje, ponudnikom pa ponuditi nove ideje za 
izboljšavo in kakovost študentske prehrane.




