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1 Uvod 
 

Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica izvaja 

projekt Mladi za ... Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023. 

Namen projekta je mladim ponuditi možnost, prostor in podporo, da aktivno 

sooblikujejo lokalne politike, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja. Mladinski 

center Nova Gorica v okviru projekta z različnimi aktivnostmi zbira želje in potrebe 

mladih s področij, ki se tičejo njihovega življenja, njihova menja o obstoječem 

delovanju na področju mladine, in predloge o potrebnih ukrepih v prihodnje. 

Rezultati ankete so ključnega pomena, saj služijo kot osnova pri oblikovanju 

predlogov ukrepov dokumenta Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 

2018−2023. 
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2 Metodologija 

 

Ciljno populacijo so predstavljali mladi iz Mestne občine Nova Gorica. Pričujoča 

raziskava je kvantitativnega tipa, zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo spletnega 

anketiranja. Anketni vprašalnik je bil izdelan v spletnem orodju, povezava na spletno 

anketo je bila vidna na spletni strani Mladinskega centra Nova Gorica 

(http://www.mc-ng.org), na spletni strani projekta (http://www.mladizamong.si) ter 

posredovana s spremnim pismom na spletne naslove vseh vladnih in nevladnih 

zavodov, organizacij, društev in drugih akterjev, ki pri svojem delu vključujejo (tudi) 

ciljno skupino mladih in delujejo v Mestni Občini Nova Gorica. Vsem sodelujočim je 

bila zagotovljena anonimnost. Vprašalnik je bil razdeljen na vsebinski in demografski 

del. Vsebinska vprašanja so nam dala razjasnila, kako mladi v občini ocenjujejo 

obstoječe ukrepe v okviru mladinske politike lokalne skupnosti, odnos občine do 

mladih in strategije, ki bi utegnile dolgoročno povečati njihovo zadovoljstvo, ter 

preverili področja, kjer so potrebne izboljšave.  

V povprečju je bil čas, potreben za reševanje ankete, ocenjen na slabih 19 minut. 

Obdobje zbiranja podatkov je potekalo od 9. 9. 2016 do 14. 10. 2016. 

Preglednica 1: Demografske statistike 

 2016 [%] 

Spol Moški 24,6  

Ženske 75,4  

   

Starost Minimum 14 

Maksimum 37 

Povprečje 20,0 

Standardni odklon 5,4 

Mediana 18,0 

   

Kraj bivanja Nova Gorica 23,0 

 Vrtojba 3,0 

 Renče 2,1 

 Solkan 2,1 

 Šempeter 3,4 

 Goriška brda 1,7 

 Drugo 64,7 

   

Status Dijak/inja 56,0 

 Študent/ka 17,6 

 Samozaposlen/a 3,2 

 Zaposlen/a 13,6 

 Brezposeln/a 8,8 

http://www.mc-ng.org/
http://www.mladizamong.si/


Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023 
Analiza rezultatov ankete med mladimi o mladinskih dejavnostih in mladinski politiki v Mestni občini Nova Gorica 

 

                                                                                                                                                                      8 

 Drug status 0,8 

 

V anketi je sodelovalo 235 mladih, starih med 14 in 37 let, med njimi je bilo 75,6 % 
žensk in 24,6 % moških, izmed katerih jih 23,0 % živi v Novi Gorici. Med anketiranci 
je bilo 56,0 % dijakov, 17,6 % študentov, 3,2 % samozaposlenih, 8,8 % 
nezaposlenih, 13,6 % zaposlenih in 0,8 % oseb z drugim statusom.  
 
Število sodelujočih v anketi predstavlja 1,3 % vseh mladih v Mestni občini Nova 

Gorica (N = 4276, 15−29 let). Vsi omenjeni podatki zagotavljajo reprezentativnost in 

veljavnost ankete, ki je bila pripravljena v skladu s standardi družboslovnega 

raziskovanja.  
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3 Mladinsko organiziranje in prosti čas 
 

Prvi sklop vprašanj se navezuje na mladinsko organiziranje in prosti čas. Anketa je 

pokazala, da je dobra polovica oz. 60,0 % mladih vključenih v mladinske 

organizacije, organizacije za mlade, športne klube ali druge organizacije.  

 

Slika 1: Članstvo v civilnodružbenih organizacijah 

 

  

40%

60%

Ali si član(-ica) katere mladinske organizacije/ 
organizacije za mlade/športnega kluba/druge 

organizacije?

Da Ne
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Slika 2: Dogodki, organizirani v Mestni občini Nova Gorica, ki se jih udeležujejo 

mladi   

 

Izmed mladinskih dogodkov, ki so organizirani v Mestni občini Nova Gorica, se mladi 

največ udeležujejo koncertov in zabav (76,5 %), sledijo kulturne prireditve (43,6 %), 

športne aktivnosti (25,2 %), kino večeri (23,1 %), izobraževanja/delavnice/seminarji 

(22,6 %), potopisna predavanja (9,0 %) in tabori/kampi (3,8 %) ali nič od navedenega 

(13,2 %). 

Nazivi društev in organizacij, katerih člani so sodelovali in jih zapisali v anketi: 

Atletski klub Nova Gorica, Baletno društvo, Bralni klub, CISV, Gasilsko društvo, DEŠ, 

GO FIT, KGŠ, AMO, Be funky, Spominčica za pomoč pri demenci Nova Gorica, 

Društvo Rod soških mejašev, Glasbena šola Nova Gorica, Ustanova Silvana Furlana, 

Go Volley, Kajak klub Soške elektrarne, Karate klub Tora, Konjeniški klub Mandrija, 

Košarkarski klub, Kotalkarski klub, Kreart, KUK Nova Gorica, Literarni krožek, Mika 

šport, Mirenski grad –  Vincencijeva zveza dobrote, Mladi forum Vrtnica, MC Nova 

Gorica, NK Brda Dobrovo, NoExcuse Slovenija, Nova filharmonija, Gen-i volley Nova 

13,2

3,8

9,0

22,6

23,1

25,2

43,6

76,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

nič od navedenega

tabori/kampi

potopisna predavanja

izobraževanja/delavnice/seminarji

kino večeri

športne aktivnosti

kulturne prireditve

koncerti in zabave

Dogodki − izmed dogodkov, ki so organizirani v 
Mestni občini Nova Gorica, ki se jih udeležuješ?  

Mogočih je več odgovorov. 
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Gorica, Pevski zbor, Pihalni orkester Komen, Plesni studio Element, Polet Nova 

Gorica, Pro dance company, Prostovoljstvo, Rokometni klub NG, SK Nova Gorica, 

ŠK Twist NG, Skavti, Športni klub, ŠD Nova Gorica – sabljaška sekcija, ŠD Partizan 

Renče, ŠK Raketa, ŠOU, Twirling mažoretno društvo NG, Kulturno umetniško 

društvo Plesne sanje, Wonderlab. 

Nabor društev, v katerih so mladi aktivni, je širok in kaže na pomembnost aktivne 

participacije mladih v občini. Podatki kažejo, da se mladi vključujejo tudi v društva, ki 

ne delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica. 

Na vprašanje, katere prostočasne aktivnosti manjkajo v Mestni občini Nova Gorica, 

so mladi najpogosteje odgovorili, da manjka predvsem kino, kvalitetnih zabav in 

koncertov, gledaliških predstav, festivalov, zanimivih delavnic (umetniških, tehničnih).  

Slika 3: Pogoji za širšo ponudbo aktivnosti v občini 

 

 

V Mestni občini Nova Gorica 73,0 % mladih meni, da bi bilo treba omogočiti pogoje 

za širšo ponudbo aktivnosti za mlade, kot so tečaji in delavnice, kulturni, glasbeni in 

umetniški dogodki, mednarodne izmenjave mladih, mladinski projekti in druge 

73%

5%

22%

Meniš, da bi v Mestni občini Nova Gorica bilo 
treba omogočiti pogoje za širšo ponudbo 

aktivnosti za mlade?

Da Ne Ne vem
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aktivnosti kakovostnega preživljanja prostega časa in pridobivanja znanja, veščin in 

kompetenc, proti je 5,0 % vprašanih.  

4 Izobraževanje 
 

Tretjina (32,0 %) mladih bi se odločila za izobraževanje lokalno značilnega poklica, 
če bi bilo za takšno izobraževanje mogoče pridobiti kadrovsko štipendijo, 29,0 % pa 
jih te možnosti ne bi izkoristilo. Večina (39,0 %) mladih ostaja neodločenih. 
 
Slika 4: Odločitev za izobraževanje za lokalno značilen poklic v primeru 

kadrovskega štipendiranja 

  

 
Zaskrbljujoče je, da kar 70,2 % vprašanih ne pozna možnosti štipendiranja, ki jih prek 

regionalne razvojne agencije ponuja Mestna občina Nova Gorica. Med štipendijami, 

ki jih poznajo, so navedli državno in Zoisovo štipendijo ter kadrovske štipendije. 

 

 

 

32%

29%

39%

Ali bi se odločil(a) za izobraževanje lokalno 
značilnega poklica, če bi za takšno 

izobraževanje dobil(a) kadrovsko štipendijo?

Da Ne Ne vem
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Slika 5: Študij v Mestni občini Nova Gorica 

 

V primeru, da bi bilo v Mestni občini Nova Gorica na voljo več visokošolskih 

izobraževalnih programov, bi se za študij v Novi Gorici odločilo 37,0 % vprašanih, 

medtem ko bi 34,0 % še vedno študiralo izven občine. Pri tem vprašanju so nas še 

posebej zanimali odgovori dijakov in dijakinj. Med srednješolci bi se za študij v Mestni 

občini Nova Gorica, če bi bilo na voljo več visokošolskih zavodov, odločilo 44,7 % 

vprašanih, medtem ko bi jih 58,5 % še vedno študiralo izven občine. 

  

37%

34%

29%

V primeru, da bi bilo v Mestni občini Nova 
Gorica več visokošolskih izobraževalnih 

programov, bi se odločil(a) za študij v tej občini?

Da Ne Ne vem
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Slika 6: Poznavanje neformalnega izobraževanja 

 

 

Večji del mladih (61 %) ne pozna pomena neformalnega izobraževanja. Tisti, ki 

poznajo pomen neformalnega izobraževanja (39,0 %), ga povezujejo z: 

- dodatnimi znanji za širšo osebno splošno razgledanost, 

- dejavnostjo izven izobraževalnega programa, 

- delavnicami, tečaji, delovnimi izkušnjami, pa tudi druženjem s prijatelji, 

- dodatnim pridobivanjem izkušenj, znanja, 

- izobraževanjem izven izobraževalnih ustanov, 

- izobraževanjem brez nekega končnega naziva, potrdila, 

- izobraževanjem izven formalnih obveznosti, kot so osnovne in srednje šole ter 

fakultete, torej neformalno izobraževanje povezujejo z učenjem za življenje, za 

dopolnitev in razširitev obzorij posameznika, za boljši jutri, 

- izobraževanjem prek interneta, e-učitelja, inštrukcijami, pomočjo pri učenju, 

- izobraževanjem brez uradnih akreditacij oz. raznimi delavnicami, tečaji, 

seminarji ipd., ki ne spadajo pod uradno priznane oblike šolanja, 

- praktično kompetentnostjo, 

- prostovoljstvom, 

- vseživljenjskim učenjem. 

  

39%

61%

Ali veš, kaj pomeni neformalno izobraževanje?

Da Ne
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Slika 7: Ponudniki neformalnega izobraževanja 

 

Med ponudniki neformalnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica mladi 

najbolje poznajo Mladinski center Nova Gorica (66,7 %), sledijo Klub goriških 

študentov (52,3 %), Ljudska univerza Nova Gorica, ki jo pozna 43,1 % mladih, 

lokalna športna in kulturna društva (26,4 %) in mladinske organizacije (19,5 %). 

Na vprašanje, ali se v Mestni občini Nova Gorica neformalno izobražujejo, je 60,8 % 

mladih odgovorilo nikalno, 18,1 % se jih neformalno izobražuje enkrat letno, 11,7 % 

večkrat letno in 9,4 % vsak mesec.  

Mladi menijo, da je ponudba neformalnega izobraževanja v Mestni občini Nova 

Gorica zadovoljiva (7,6 %), vendar pa jih 31,6 % želi več raznovrstnih programov 

neformalnega izobraževanja, 18,1 % mladih pa je nasprotnega mnenja (torej, da je 

ponudba neformalnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica nezadovoljiva), 

ostali so neodločeni. 

Dobra desetina (10,3 %) mladih meni, da jim neformalno izobraževanje na noben 

način ne pomaga pri pridobivanju zaposlitve, 58,8 % pa se strinja s trditvijo, da 

neformalno izobraževanje olajša pot do zaposlitve, ostali so neodločeni. 

Predlogi glede izboljšav na področju neformalnega izobraževanja na nivoju občine so 

naslednji: 

66,7

43,1

52,3

26,4

19,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Mladinski center Nova Gorica

Ljudska univerza Nova Gorica

Klub goriških študentov

Lokalna športna in kulturna društva

Mladinske organizacije

Katere ponudnike neformalnega izobraževanja 
v Mestni občini Nova Gorica najbolje poznaš? 

Mogočih je več odgovorov. 
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- zmanjšanje birokracije, potrebne za tovrstne organizacije; 

- zanimivi programi; 

- boljše oglaševanje, povezovanje z UNG; 

- več raznovrstnih izobraževanj; 

- dejavno širše, tudi po okoliških krajih in vaseh; 

- več izbire, več ustanov za neformalno izobraževanje; 

- možnost izobraževanja na več področjih; 

- da se gradi na kakovosti in povezuje vse segmente življenja oseb, ki so 

vključene v izobraževanje; 

- finančno naj se podpre organizacije, ki nudijo takšne programe; 

- več izbire tečajev tujih jezikov, ki bi bili zastonj; 

- več reklame na socialnih omrežjih; 

- povezovanje že osnovnošolskih otrok z lokalnimi podjetji vsaj v smislu, da bi si 

mladi lahko ogledali poklice v praksi; enako velja za srednješolce, za oboje pa 

mislim, da bi si lahko pridobili že kakšno bolj konkretno delovno izkušnjo; 

- program za načrtno širitev ponudbe, delo na izobraževanju na smereh, ki v 

občini primanjkujejo, štipendije; 

- s finančnimi sredstvi, ki bi npr. omogočala mladim dopolnitev in pridobitev 

novih znanj s področij, ki v javnem šolstvu niso obravnavana ali so 

obravnavana v premajhnem obsegu, subvencioniranje vozovnic, raznih 

tečajev, delavnic itd.; 

- s prirejanjem še več zanimivih in za mlade uporabnih dogodkov, sejmov, brain 

storming dogodkov; 

- samo z res vrhunskimi vsebinami in predavatelji; 

- v šolah bi morala spodbujati učence k dodatnemu izobraževanju, morda tudi s 

kako dobro oceno za spodbudo k udeležbi pri neformalnem izobraževanju; 

formalno bi morala izboljšati z več izmenjavami med državami, katerih jezike 

se učimo, več bi se lahko učili o zamejcih v Italiji, imeli z njimi stike itd.; 

- večje ozaveščanje mladih o možnostih izobraževanja, tako formalnega kot 

neformalnega; 

- več izmenjav; 

- z organizacijo seminarjev, delavnic na teme, ki zanimajo mlade, omogočanjem 

medgeneracijskih dejavnosti. 
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5 Zaposlovanje 

 
Anketirance smo povprašali po zaposlitvenem statusu. Ugotovitve so naslednje: 70,1 
% anketiranih je dijakov ali študentov, ki v času študija oz. šolanja ne delajo, 12,2 % 
jih dela prek študentskega servisa, 9,8 % je zaposlenih za določen čas, 6,7 % za 
nedoločen čas, 3,0 % je samozaposlenih, 2,4 % jih dela po podjemih in avtorskih 
pogodbah, 6,1 % pa jih je brezposelnih. 
 
Slika 8: Zaposlitveni status anketirancev 

 

Med brezposelnimi je 30,0 % (n = 3) takšnih, ki niso aktivni iskalci zaposlitve, 60,0 % 

(n = 6) jih aktivno išče delo, vendar ga ne dobi, medtem ko je 10,0 % (n = 10) mladih 

aktivnih iskalcev zaposlitve, vendar se soočajo s težavo, da so premalo kvalificirani 

za delo, ki si ga želijo opravljati. 
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Slika 9: Povprečni mesečni dohodek 

 

Večina anketirancev (37,5 %) v povprečju na mesec zasluži med 600 in 1000 EUR, 

28,6 % zasluži do 200 EUR, 17,9 % med 200 in 600 EUR, 14,3 % vprašanih zasluži 

med 1000 in 2000 EUR, 1,8 % pa nad 2000 EUR. 

Preglednica 2: Prikaz povprečnih mesečnih prihodkov glede na zaposlitveni 

status 

 Zaposlitveni status 

MESEČNI 
PRIHODEK 

Dijak(inja)/študent(ka) Delo prek 
študentskega 

servisa 

Zaposlitev 
za 

nedoločen 
čas 

Zaposlitev 
za 

določen 
čas 

Samozaposlitev Delo prek 
avtorskih 

oz. 
podjemnih 

pogodb 

do 200 € 75,0 % 40,0 %    66,7 % 

200−600 € 18,8 % 60,0 %  18,8 %  33,3 % 

600−1.000 € 6,3 %  54,5 % 62,5 % 80,0 %  

1.000−2.000 €   45,5 % 18,8 %   

nad 2.000 €     20,0 %  

 

Povprečen mesečni dohodek tistih, ki delajo prek študentskega servisa, je naslednji: 
40,0 % jih zasluži do 200 EUR, 60,0 % jih zasluži med 200 in 500 EUR.  
Povprečen mesečni dohodek anketiranih, ki so zaposleni za nedoločen čas, je 
naslednji:  
54,5 % med 600 in 1000 EUR, 45,5 % med 1000 in 2000 EUR.  
Povprečen mesečni dohodek anketiranih, ki so zaposleni za določen čas, je tak:  
18,8 % jih zasluži med 200 in 600 EUR, 62,5 % med 600 in 1000 EUR, 18,8 % med 
1000 in 2000 EUR. 
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Povprečen mesečni dohodek samozaposlenih je naslednji: 80,0  % jih zasluži od 600 do 

1000 EUR, 20,0 % pa nad 2000 EUR.  

Povprečen mesečni dohodek anketiranih, ki delajo prek avtorskih/podjemnih pogodb, 
je tak: 66,7  % jih zasluži do 200 EUR, 33,3 % med 200 in 600 EUR.  
 
Zaskrbljujoč je podatek, da bi se kar 71,8 % mladih zaradi zaposlitve izselilo iz 
Mestne občine Nova Gorica, obenem pa jih več kot 70 % odgovarja, da si želijo najti 
svojo zaposlitev prav v Mestni občini Nova Gorica, le 6,7 % si tega ne želi. 
 
Razlogi za iskanje zaposlitve drugod so: 
- neustrezne ponudbe delovnih mest, ki se ne skladajo s stopnjo izobrazbe in 
zanimanjem, 
- dvom o možnosti profesionalnega razvoja, napredovanja in perspektivnosti 
gospodarskega okolja v Novi Gorici. 
 
 

 Kot umetnik (skladatelj) sem odvisen od velikosti trga, ki je v Sloveniji veliko 
premajhen za zadovoljivo opravljanje mojega poklica. 

 Ker sem še mlad, imam večje cilje. Ko bom odrasel, bom pa še videl, glede na 
ponudbo delovnih mest. 

 Ker mi ni všeč. 

 Ker menim, da je Nova Gorica čudno okolje (s svojega vidika, kot dijak). 

 Ker bi rada delala v domačem kraju. 

 Ker bi rada delala izven Slovenije. 

 Ker je boljše delo v Nemčiji. 
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Slika 10: Zanimanje za podjetništvo 

 
 
Podjetništvo zanima skoraj polovico respondentov oz. 47,9 %. Ostala polovica je 
razdeljena med tiste, ki jih podjetništvo ne zanima (30,7 %) , in pa tiste, ki se ne 
morejo opredeliti (21,5 %). 
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Slika 11: Ustanavljanje podjetij 

 
 
 
Med respondenti, ki jih podjetništvo zanima, bi kar 62,8 % mladih svoje podjetje 
ustanovilo v Mestni občini Nova Gorica. Podjetje bi ustanovili na raznolikih področjih, 
kot so: znanstveno raziskovanje, zabava, prosti čas, izobraževanje, ponudna 
(zdrave) prehrane, odpravljanje zdravstvenih težav, turizem ali transport, 
računalništvo, elektronika, energetika, šport in rekreacija, prevajalske storitve, 
tehnika, gradbeništvo, strojništvo, živilska ali kozmetična pridelava, arhitektura in 
oblikovanje, migrantske problematike. 
 
Skoraj tretjina mladih oz. 33,3 % meni, da je Mestna občina Nova Gorica podjetništvu 
prijazno okolje, približno enak delež (31,4 %) pa meni nasprotno oz. ni opredeljen 
(35,3 %). 
Anketirani so predlagali naslednje ukrepe na občinski ravni, ki bi po njihovem mnenju 
olajšali zaposlovanje mladih v občini ter pomagali mladim pri iskanju dela in 
zaposlitve: 

- večje finančne spodbude in davčne olajšave,  
- nudenje finančno dostopnih prostorov, namenjenih mladim podjetnikom,  
- izobraževanje mladih na področju podjetništva oz. v zvezi z ustanovitvijo 

podjetja (strokovna podpora in svetovanje), 
- dostopnost poslovnih prostorov za nova podjetja, brezplačno svetovanje 

finančne službe novoustanovljenemu podjetju ali podjetju v nastajanju, pomoč 
pri logistiki (računovodske storitve, administrativne, PR),  

- izboljšanje povezav med turizmom in lokalnimi možnostmi za razvoj, 
- vzpostavitev podjetniškega ekosistema, s podporo Univerzi v Novi Gorici, 

25,6

62,8

11,5

Ali bi bil(a) pripravljen(a) ustanoviti podjetje v 
Mestni občini Nova Gorica?

Ne vem Da Ne
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- spodbujanje večje rodnosti in s tem bolj mladostno družbo, 
- znižanje davkov. 

 
Kar 61,4 % anketiranih meni, da nimajo dovolj informacij o zaposlovanju v občini. 
Večina jih informacije o zaposlitvah išče prek študentskega servisa, zavoda za 
zaposlovanje, agencij za posredovanje del, socialnih omrežij ter poznanstev. 
 
 
Slika 12: Podjetništvu prijazno okolje 
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Slika 13: Informacije o zaposlovanju 

 
 
Slika 14: Kanali iskanja zaposlitve 
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Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da si mladi v večini želijo živeti in delati v 
Mestni občini Nova Gorica, vendar se srečujejo z določenimi omejitvami in 
pomanjkanjem informacij pri možnosti ustanavljanja podjetij ali pri zaposlovanju, pri 
čemer si želijo aktivnejšo vlogo občine. Mladi imajo veliko idej, kaj bi delali, vendar bi 
potrebovali spodbudo na občinski ravni v smislu nudenja priložnosti zaposlitve in 
informiranja. 

6 Stanovanjska problematika 
 

Anketa je pokazala, da na stanovanjskem področju Mestna občina Nova Gorica od 

slovenskega povprečja bistveno ne odstopa. 73,1 % mladih v občini namreč živi pri 

starših ali skrbnikih. Samo 10,3 % mladih živi na svojem (v najemniškem, lastniškem 

stanovanju ali hiši). Pri tem velja izpostaviti povezanost z zaposlitvijo, ki prinaša 

redne dohodke. 

Slika 15: Bivanjske razmere mladih 

 

 

Mladi so v veliki večini zadovoljni s svojimi bivanjskimi razmerami, saj je zadovoljnih 
kar 75,6 %. Le 24,4 % misli drugače. Zanimiv je podatek, da si kar 85,4 % mladih želi 
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samostojno urediti svoje stanovanjsko vprašanje, vendar je poglavitna ovira pri tem 
pomanjkanje finančnih sredstev.  
 
 
Mlade smo tudi povprašali, ali poznajo kakšne ukrepe države ali občine, ki bi jim 
lahko pomagali pri urejanju stanovanjskega vprašanja. Kar 83,3 % jih je odgovorilo, 
da ukrepov ne poznajo. Zato tudi ni presenetljivo, da kar 46,4 % respondentov meni, 
da Mestna občina Nova Gorica ne skrbi dovolj za stanovanjske razmere mladih in le 
9,9 % meni nasprotno. 
Mladi predlagajo naslednje rešitve in spremembe na področju stanovanjske politike v 

občini, ki bi jim olajšale pot do stanovanja: 

- znižanje cen stanovanj, 

- zmanjšanje čakalnih vrst za pridobitev neprofitnega stanovanja, 

- stanovanjski sklad bi moral na trgu vsako leto odkupiti več stanovanj oz. 

graditi nova stanovanja, aktualnim najemnikom pa omogočiti odkup le-teh z 

brezobrestnim odplačevanjem obrokov, 

- več neprofitnih stanovanj za mlade in mlade družine, 

- možnost pridobitve kredita. 

Slika 16: Samostojno urejanje stanovanjskega vprašanja 
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Slika 17: Skrb Mestne občine Nova Gorica za stanovanjske razmere mladih 

 

 

Analiza anketnih odgovorov nam je prikazala stanje, kot ga poznamo že iz drugih 

primerljivih raziskav. Mlade poleg  težav z  iskanjem zaposlitvenih možnosti 

bremenijo tudi težave s samostojnim reševanjem stanovanjskega vprašanja. Pri tem 

bi občina lahko bolj pomagala predvsem s pomočjo pri kreditiranju mladih pri 

reševanju prvega stanovanjskega vprašanja ali z neposredno gradnjo stanovanj, ki bi 

jih namenili v neprofitni najem mladim ali mladim družinam. 
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7 Zdravje in dobro počutje 

 

Večina mladih (77,7 %) v Mestni občini Nova Gorica meni, da imajo dovolj možnosti 
za rekreacijo v prostem času, obenem pa jih 68,9 % odgovarja, da bi si želeli še več 
možnosti. 
 
 
Slika 18: Možnosti za rekreacijo 

 

 
 
Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da jih le 41,9 % meni, da imajo manj 
možnosti za rekreacijo skozi celo leto. Razlogi so pomanjkanje časa, slab dostop do 
športne dvorane, manjka pokrit plavalni bazen. 68,9 % bi si želelo več možnosti za 
rekreacijo v prostem času. 
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Slika 19: Več možnosti za rekreacijo 

 

Nekaj več kot polovica vprašanih (54,7 %) meni, da fizični aktivnosti in zdravemu 

prehranjevanju posvečajo dovolj časa. 46,9 % je fizično aktivnih več kot trikrat na 

teden. Občasno ali poredko je aktivnih 15 % anketirancev. 
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Slika 20: Telesna aktivnost 

 

 

Polovica vprašanih si želi več preventivnih programov na področju zdravja v občini 

(informiranje na področju zlorabe drog, spolne vzgoje, duševnega zdravja itd.). 39,9 

%  bi se jih večjega števila takšnih programov tudi udeležilo. 

S svojim psihičnim in fizičnim zdravstvenim stanjem je zadovoljna polovica vprašanih, 

medtem ko je zelo zadovoljnih med 20 % in 30 %. Večina tudi ni zaskrbljena glede 

pojava določenega tveganega vedenja (področje odvisnosti), in sicer kar 81,8 %. Več 

kot polovica, in sicer 57,3 %, meni tudi, da imajo dovolj znanja/informacij o tem, kako 

poskrbeti za dobro duševno zdravje. 
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Slika 21: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem 
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8 Participacija (udeležba) mladih 
 

Participacija mladih na volitvah in referendumih v Mestni občini Nova Gorica je nizka, 

saj se volitev in referendumov udeležuje manj kot polovica vprašanih oz. 40,6 %. 

Redko ali nikoli spremlja odločitve v lokalni samoupravi kar 74,9 % mladih oz. se 

redno zanima za te odločitve 16,8 % respondentov. 

Slika 22: Udeleževanje volitev in referendumov 

 

 

Zanimiva pa je ugotovitev, da je pri raziskovanju želje po večji vključenosti mladih v 

sprejemanje odločitev v lokalni samoupravi, takšno željo izrazilo 62,2 % vprašanih in 

le 10,2 % ni imelo tega mnenja.  
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Slika 23: Vključenost mladih v spremljanje odločitev v lokalni samoupravi 

 

Samo 14,9 % pa meni, da je na voljo dovolj mehanizmov (oblik sodelovanja) za 

vključevanje mladih v sprejemanje lokalnih odločitev. 

 

Med obstoječimi mehanizmi, ki jim omogočajo vključevanje v sprejemanje odločitev, 

je najbolj poznan Mladinski center. Pozna ga kar 83,7 % mladih, sledi študentska 

organizacija lokalne skupnosti (31,2 %).  
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Slika 24: Oblike participacije 

 

V občini se prek udeležbe na prireditvah, lokalnih akcijah, zborovanjih, podporah 

peticijam, javnih razprav in merjenja javnega mnenja udeležuje 45 % mladih. Le 9 % 

pa meni, da je njihovo mnenje upoštevano. 

Mladi si želijo več vključevanja: 

- pri vplivu na izdajo dovoljenj glede obratovalnega časa lokalov, ki so v 

neposredni bližini stanovanjske soseske; 

- na področju lokalne samouprave (iskanje rešitev še boljšega življenja v mestu 

in okolici); 

- na področju politične aktivnosti; mladi se morajo aktivno vključiti v delo in 

življenje v lokalni  skupnosti z delom v strankah, nevladnih organizacijah in v 

drugih društvih; 

- pri športnih dogodkih; 

- stanovanjski politiki; 

- problematiki zaposlovanja mladih; 

- pri soustvarjanju kulturnega življenja, organizaciji prireditev; 

83,7

17,7

31,2

41,1

14,2

15,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

mladinski center

mladinski svet lokalne skupnosti

lokalne mladinske organizacije, mladinske pobude, druge
nevladne organizacije

študentska organizacija lokalne skupnosti

lokalni odbor za mladino – odbor za mladino občinskega 
sveta, komisija za mladinska vprašanja

neorganizirani mladi

Katere od spodaj naštetih oblik 
participacije/udeležbe mladih na lokalni ravni 

poznaš? 
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- na področju socialne varnosti. 

9 Mobilnost 

 

Med respondenti 51,4 % živi v mestu, ostali na podeželju. Za prevoz v šolo, na 

delovno mesto ali na prostočasne aktivnosti preko 62,3 % vprašanih uporablja osebni 

avtomobil. Javni prevoz uporablja skoraj polovica vprašanih, in sicer  48,6 %. Kolo 

uporablja 40,6 %, nekaj manj pa se jih odpravi tudi peš. 

Slika 25: Prevozno sredstvo 

 

 

Z javnim prevozom v času začetka in konca šole ter službe je zadovoljnih več kot 60 

%. Povsem drugače je z zadovoljstvom z javnim prevozom v času popoldanskih in 

drugih prostočasnih aktivnosti, s katerim je zadovoljnih manj kot polovica. Za večino 

vprašanih oz. 59,1 % je cena javnega prevoza glede na njihove finančne zmožnosti 

sprejemljiva. 

  

48,6

62,3

40,6

37,0

4,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

javni prevoz

osebni avtomobil

kolo

odpravim se peš

druga prevozna sredstva

Katero prevozno sredstvo uporabljaš za prevoz v 
šolo/delovno mesto/prostočasne aktivnosti? 

Mogočih je več odgovorov. 
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Slika 26: Zadovoljstvo z javnim prevozom 

 

 

30,7 % mladih v občini meni, da prometna infrastruktura vpliva na njihovo mobilnost. 

Med slednjimi so kot razloge navedli predvsem: 

- premalo postajališč, 

- premalo načinov javnih prevoznih sredstev, predvsem za podeželje, 

- premalo brezplačnih parkirnih mest, 

- preslabo urejene kolesarske poti, 

- slabo stanje cest izven mesta, popravila na cesti povzročajo zamude, 

- prenizka frekvenca avtobusov v popoldanskem času ter zamude. 

 

Med tistimi, ki javnega prevoza ne uporabljajo, ga 39,4 % ne uporablja zaradi 

nedostopnosti. Več kot polovica pa prevoza ne uporablja zaradi: 

- bivališča v bližini središča,  

- preveč natrpanih avtobusov, 

- premajhne frekvence, 

- imajo rajši druge oblike prevoza. 

 

S kolesom se redno vozi 23,7 % anketirancev, samo ob lepem vremenu pa 26,7 %.  

 

65,0

46,7

Si zadovoljen(na) z javnim prevozom:

v času začetka in konca šole/službe? v času popoldanskih, drugih prostočasnih aktivnosti?
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Slika 27: Urejenost kolesarskih stez 

 

 

S kolesarskimi stezami je zadovoljnih več kot polovica vprašanih, in sicer 54,1 %. 

Nezadovoljnih je 20 %, ki kot glavne razloge navajajo: 

- slabe povezave, nova kolesarska povezava ob Soči "Solkan–Plave" in 

kolesarska steza Šempeter–NG ne zadostujeta, 

- neurejene in premalo označene kolesarske steze, 

- preslabo je poskrbljeno za varnost kolesarjev. 

 

Na vprašanje, ali je smiselna uvedba prevoza ponoči ali ob večjih oz. tradicionalnih 

dogodkih, je kar 91 % anketirancev odgovorilo z da in se strinjajo z ukrepom. 

Mladi pri ukrepih o možnostih izboljšanja mobilnosti v občini navajajo predvsem: 

- večjo frekvenčnost javnega potniškega prometa, 

- večjo pokritost avtobusnih linij (npr. Kromberk), 

- uvedbo novih avtobusnih linij in občasnih prevozov ob določenih dogodkih, 

- več mestnih avtobusov tudi zvečer, ponoči, 

- več taksijev, 

- subvencioniran nakup koles, 

54,1

20,0

25,9

Ali je po tvojem mnenju za kolesarske steze v 
občini dobro poskrbljeno?

Da Ne Ne vem
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- ohranitev brezplačnega mestnega avtobusa in optimizacijo linij (smiselno 

povečanje frekvenc in razširitev linij), 

- javni prevoz na elektriko. 

 

V povezavi z mednarodno mobilnostjo je 74,4 % mladih odgovorilo, da si želijo več 

možnosti za mednarodno mobilnost v smislu kratkotrajnih formalnih in neformalnih 

izobraževanj v tujini, izmenjav in praks.  

Slika 28: Mednarodna mobilnost 

 

 

Najpogosteje so mladi izpostavljali željo po izobraževanju in opravljanju delovnih 

praks v tujini, saj menijo, da jim bo to pomagalo pri iskanju zaposlitve in tudi pri delu 

samem, prav tako pa menijo, da je mednarodna mobilnost dobra priložnost za 

izboljšanje znanja tujih jezikov, katerih znanje je danes nujno. Pridobijo tudi nove 

izkušnje in stik s kulturno raznolikostjo ter si razširijo obzorja. 

Glavna ovira pri uresničevanju ambicij po mednarodni mobilnosti je pomanjkanje 

finančnih sredstev, izpostavljeno je tudi bilo, da so visokošolski zavodi majhni in ni 

mogoče sklepati novih sporazumov s tujimi univerzami in se moramo zadovoljiti le z 

ozkim naborom možnosti.  

74,4

8,3

17,3

Ali si želiš več možnosti za mednarodno 
mobilnost (kratkotrajna formalna in 

neformalna izobraževanja v tujini, izmenjave, 
praksa ipd.)?

Da Ne Ne vem
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10 Informiranje 
 

Na vprašanje o zadostni informiranosti o možnostih zaposlovanja, izobraževanja, 

stanovanj, mobilnosti, prostočasnega udejstvovanja, vključevanja v procese 

odločanja itd. v občini je kar 62,5 % mladih odgovorilo, da to ni zadostno.  

Slika 29: Informiranje v Mestni občini Nova Gorica 

 

 

78,9 % vprašanih ni seznanjenih s spodbudami, ki jih občina namenja izobraževanju 

in zaposlovanju mladih. 

Prav tako 79,7 % mladih ne pozna spodbud občine, ki mladim zagotavljajo ureditev 

stanovanjskega vprašanja. 

83 % vprašanih meni, da bi morale biti informacije o možnostih zaposlovanja, 

izobraževanja, stanovanj, mobilnosti in prostočasnega udejstvovanja na voljo na 

spletni strani občine, skoraj 60 % jih meni, da bi morale biti na voljo na Zavodu za 

zaposlovanje, okoli polovica pa jih meni, da na spletni strani Mladinskega centra. 

37,5

62,5

Ali imaš dovolj informacij o možnostih 
zaposlovanja, izobraževanja, stanovanj, 

mobilnosti, prostočasnega udejstvovanja, 
vključevanja v procese odločanja itd. v Mestni 

občini Nova Gorica?

Da Ne
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Za mladinsko dogajanje v občini se zanima oziroma spremlja informacije 58,6 % 

vprašanih mladih. Anketiranci predlagajo, da se te informacije objavljajo na spletu, v 

Mladinskem centru, na socialnih omrežjih (predvsem na Facebooku), po elektronski 

pošti, v časopisih, na plakatih in letakih ter z drugimi oblikami oglaševanja.  

Slika 30: Mladinfo 

 

11 Nacionalni kontekst 

 

Analiza ankete je pokazala, da si mladi v Mestni občini Nova Gorica delijo nekatere 

karakteristike s svojimi vrstniki po vsej Sloveniji, kar je razvidno na podlagi raziskave 

Mladina 2010 in Mladina 2013. Mladi po vsej Sloveniji se zelo pozno preselijo v 

samostojno bivanjsko enoto in jih zaznamuje tako imenovani mediteranski vzorec 

družine.  

Na področju zaposlovanja je delež zaposlenih za določen čas višji od deleža 

zaposlenih za nedoločen čas, kar je skrb zbujajoče na celotni nacionalni ravni. Mladi 

se pri iskanju zaposlitve srečujejo s pomanjkanjem informacij in poznavanjem 

možnosti za spodbujanje podjetniškega potenciala. 

Apatičnost mladih do odločanja na lokalni ravni in delovanja lokalnih institucij je na 

podobno visoki ravni kot pri slovenski mladini na splošno, je pa participacija mladih 

na volitvah in referendumu višja od povprečja. 

 

58,6

41,4

Mladinfo Ali te zanima oz. spremljaš informacije 
o mladinskem dogajanju v občini?

Da Ne
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Z nacionalno populacijo mladih je primerljiva tudi percepcija zdravja. Prav tako je 

visoka tudi želja po mobilnosti, pri odločanju zanjo pa je v celotnem slovenskem 

prostoru največja ovira pomanjkanje finančnih sredstev. 

Pridobljene podatke iz analize ankete je treba skupaj z znanjem, ki ga premorejo 

mladinske organizacije, lokalni mladinski svet, občina, druge institucije in 

posamezniki, upoštevati pri pripravi Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica. 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 

 
  Anketa o mladinskih dejavnostih in mladinski politiki v Mestni občini Nova Gorica 

 
Možnosti in priložnosti v življenju … nekatere se nam ponudijo, nekatere pa ustvarimo sami. 
Vabljen(a), da skupaj ustvarimo pogoje, da bodo ponujene možnosti in priložnosti v naši lokalni 
skupnosti doprinesle k še večji kakovosti življenja vas mladih. Anonimna anketa o položaju in potrebah 
mladih v Mestni občini Nova Gorica bo služila za pripravo predlogov ukrepov mladih na področjih, ki se 
tičejo življenja mladih (izobraževanje, zaposlovanje, stanovanjska politika, zdravje, mobilnost itd.). 
Reševanje ti bo vzelo približno 15 minut. S klikom na gumb Naslednja stran pričneš z izpolnjevanjem 
ankete. Vnaprej se ti zahvaljujemo za tvoj dragoceni doprinos (odgovore, mnenja in predloge).   
 
 
IF (1)  (Mladinsko organiziranje in prosti čas)    
Clanorg - Prvi sklop vprašanj se navezuje na mladinsko organiziranje in prosti čas. Ali si član(-
ica) katere mladinske organizacije/organizacije za mlade/športnega kluba/druge organizacije?   
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (1)  (Mladinsko organiziranje in prosti čas)    
IF (2) Clanorg = [1]   
Imeorg - Katere organizacije si član(-ica)?  
 
 

  

 
 
IF (1)  (Mladinsko organiziranje in prosti čas)    
Dogodki - izmed dogodkov, ki so organizirani v Mestni občini Nova Gorica, ki se jih 
udeležuješ?   
Mogočih je več odgovorov.  
 

 koncerti in zabave  
 kulturne prireditve  
 kino večeri  
 izobraževanja/delavnice/seminarji  
 potopisna predavanja  
 športne aktivnosti  
 tabori/kampi  
 nič od navedenega  

 
 
IF (1)  (Mladinsko organiziranje in prosti čas)    
Prostocas - Katere prostočasne aktivnosti v Mestni občini Nova Gorica po tvojem mnenju 
manjkajo?  
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IF (1)  (Mladinsko organiziranje in prosti čas)    
Sirsaponud - Meniš, da bi v Mestni občini Nova Gorica bilo treba omogočiti pogoje za širšo 
ponudbo aktivnosti za mlade, kot so tečaji in delavnice, kulturni, glasbeni in umetniški 
dogodki, mednarodne izmenjave mladih, mladinski projekti in druge aktivnosti kakovostnega 
preživljanja prostega časa in pridobivanja znanja, veščin in kompetenc?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Kadrovstip - Sledijo vprašanja, vezana na izobraževanje. Ali bi se odločil(a) za izobraževanje 
lokalno značilnega poklica, če bi za takšno izobraževanje dobil(a) kadrovsko štipendijo?   
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Stipendir - Katere vrste štipendiranja poznaš?   
 
 

  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Neform - Ali poznaš možnosti štipendiranja, ki jih sofinancira občina?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Moznstip - V primeru, da bi bilo v Mestni občini Nova Gorica več visokošolskih izobraževalnih 
programov, bi se odločil(a) za študij v tej občini?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Kajneform - Ali veš, kaj pomeni neformalno izobraževanje?  
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 Da  
 Ne  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
IF (4) Kajneform = [1]   
Nefizobr - S čim povezuješ neformalno izobraževanje?  
 
 

  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Ponudnizob - Katere ponudnike neformalnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica 
najbolje poznaš?  
Mogočih je več odgovorov.  
 

 Mladinski center Nova Gorica  
 Ljudska univerza Nova Gorica  
 Klub goriških študentov  
 Lokalna športna in kulturna društva  
 Mladinske organizacije  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Alinefizob - Ali se v Mestni občini Nova Gorica neformalno izobražuješ?  
 

 Da, vsak mesec  
 Da, večkrat letno  
 Da, enkrat letno  
 Ne, nikoli  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Zadovponud - Ali meniš, da je ponudba neformalnega izobraževanja v Mestni občini Nova 
Gorica zadovoljiva?  
 

 Da  
 Da, vendar bi si želel(a) še več možnosti  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
Potdozapos - Ali meniš, da ti neformalno izobraževanje lahko olajša pot do zaposlitve?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (3)  (Izobraževanje)    
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Izboljizob - Kako meniš, da bi občina lahko prispevala k izboljšanju formalnega in 
neformalnega izobraževanja mladih?   
 
 

  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
Zaposlstat - Tematika naslednjih vprašanj je zaposlovanje in podjetništvo. Kakšen je tvoj 
zaposlitveni status?   
Mogočih je več odgovorov.  
 

 dijak(inja)/študent(ka)  
 delam prek študentskega servisa  
 redno zaposlena(a) za nedoločen čas  
 redno zaposlen(a) za določen čas  
 brezposeln(a)  
 samozaposlen(a)  
 delam prek podjemnih/avtorskih pogodb  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (6) Zaposlstat = [Zaposlstate]   
Brezpospol - V kakšnem položaju si kot brezposelna oseba?   
 

 sem aktiven iskalec zaposlitve, vendar dela ne dobim  
 sem aktiven iskalec zaposlitve, vendar sem premalo kvalificiran za delo, ki si ga želim opravljati  
 nisem aktiven iskalec zaposlitve  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (7) Zaposlstat = [Zaposlstatb, Zaposlstatc, Zaposlstatd, Zaposlstatf, Zaposlstatg]   
Dohodek - Koliko povprečno znaša tvoj mesečni dohodek?  
 

 do 200 €  
 200–600 €  
 600–1.000 €  
 1.000–2.000 €  
 nad 2.000 €  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
ZaposlMong - Ali bi si želel(a) najti zaposlitev v Mestni občini Nova Gorica?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (8) ZaposlMong = [2]   
Nezapmong - Zakaj ne?  
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IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
Izselitev - Ali bi se zaradi zaposlitve bil(a) pripravljen(a) izseliti iz občine?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
Podjetn - Ali te zanima podjetništvo?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (9) Podjetn = [1]   
Ustanpod - Ali bi bil(a) pripravljen(a) ustanoviti podjetje v Mestni občini Nova Gorica?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (10) Ustanpod = [1]   
Podrocpodj - Na katerem področju bi ustanovil(a) podjetje?  
 
 

  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (11) Ustanpod = [1]   
Prijazpodj - Meniš, da je Mestna občina Nova Gorica podjetništvu prijazno okolje?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
IF (12) Prijazpodj = [2]   
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Izboljspod - S čim meniš, da bi se to lahko izboljšalo?  
 
 

  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
Infzapos - Ali meniš, da imaš dovolj informacij o zaposlovanju v občini?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
Kanalinf - Prek katerih kanalov iščeš informacije o zaposlitvah?  
Mogočih je več odgovorov.  
 

 zavod za zaposlovanje  
 študentski servisi  
 agencije za posredovanje del  
 socialna omrežja  
 poznanstva  
 drugo:  

 
 
IF (5)  (Zaposlovanje in podjetništvo)    
Ukrepizap - S katerim ukrepom(i) bi po tvojem mnenju olajšali zaposlovanje mladih v občini ter 
pomagali ljudem pri iskanju dela in zaposlitve?   
 
 

  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
Bivanjrazm - Sledijo vprašanja o bivanjskih razmerah. Kakšna je tvoja trenutna ureditev 
bivanjskih razmer?   
Mogočih je več odgovorov.  
 

 živim pri starših/skrbnikih  
 stanujem v zasebnem najemnem stanovanju  
 stanujem v neprofitnem najemnem stanovanju  
 stanujem v lastnem stanovanju/lastni hiši  
 stanujem v stanovanju/hiši od staršev, vendar brez staršev  
 sem študent(ka) in med tednom bivam izven domačega kraja, čez vikend pri starših  
 stanujem pri partnerju(ki)  
 drugo:  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
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Zadovrazm - Ali si s svojimi bivanjskimi razmerami zadovoljen(a)?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
Samostbiva - Ali si v prihodnje želiš samostojno urediti svoje stanovanjsko vprašanje?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
Stansituac - Kaj meniš glede stanovanjske situacije v Mestni občini Nova Gorica (cene 
stanovanj, število neprofitnih stanovanj, število najemniških stanovanj)?  
 
 

  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
Skrbstan - Ali po tvojem mnenju Mestna občina Nova Gorica dovolj skrbi za stanovanjske 
razmere mladih?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
Ukrepidrz - Ali poznaš kakšne ukrepe države ali občine, ki bi ti lahko pomagali pri urejanju 
stanovanjskega vprašanja?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (13)  (Bivanjske razmere mladih)    
Q29 - Kateri ukrepi in spremembe na področju stanovanjske politike v Mestni občini Nova 
Gorica bi ti olajšali pot do stanovanja? 

  
 
 

  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
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Q30 - Naslednji sklop vprašanj se nanaša na zdravje in dobro počutje. Ali meniš, da imaš v 
Mestni občini Nova Gorica dovolj možnosti za rekreacijo v prostem času?   
 

 da, čez celo leto  
 da, vendar bolj spomladi in poleti  
 ne  
 ne vem  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
IF (15) Q30 = [3]   
Q31 - Kateri so razlogi za to? 

  
 
 

  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q32 - Ali bi si želel še več možnosti za rekreacijo v prostem času?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q33 - Ali po tvoji oceni namenjaš dovolj časa fizični aktivnosti in zdravemu prehranjevanju?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q34 - Kolikokrat si telesno dejaven?  
 

 več kot 3 x na teden  
 2 x na teden  
 1 x na teden  
 občasno, 2–3 x na mesec  
 zelo poredko  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q35 - Ali si želiš več preventivnih programov na področju zdravja v Mestni občini Nova Gorica 
(informiranje na področju zlorabe drog, spolne vzgoje, duševnega zdravja ipd.)?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 



Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023 
Analiza rezultatov ankete med mladimi o mladinskih dejavnostih in mladinski politiki v Mestni občini Nova Gorica 

 

                                                                                                                                                                      49 

IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q36 - Ali bi se takšnih programov tudi udeležil?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q37 - Kako bi ocenil(a) zadovoljstvo s svojim zdravstvenim stanjem na lestvici od 1 do 5 (1 
pomeni zelo slabo, 5 pa zelo dobro)?  
 

 1 - Zelo 
slabo 

2 - Slabo 3 - Niti 
slabo niti 

dobro 

4 - Dobro 5 - Zelo 
dobro 

Fizično zdravje:      
Psihično zdravje:      
 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q38 - Ali si v zadnjem mesecu/mesecih bil(a) zaskrbljen(a) glede pojava določenega tveganega 
vedenja v tvojem življenju (področje odvisnosti)?   
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (14)  (ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE)    
Q39 - Meniš, da imaš dovolj znanja/informacij o tem, kako poskrbeti za dobro duševno zdravje?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q40 - Sledeča vprašanja se tičejo participacije mladih. Ali se udeležuješ volitev in 
referendumov?   
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q41 - Ali spremljaš odločitve v lokalni samoupravi?  
 

 Da, redno  
 Da, a le tiste, ki vplivajo name, na moje delo ali organizacijo  
 Da, vendar zelo redko  
 Ne, nikoli  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q42 - Ali si želiš večjo vključenost mladih v sprejemanju odločitev v lokalni samoupravi?  
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 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q43 - Ali meniš, da je na voljo dovolj mehanizmov (oblik sodelovanja) za vključevanje mladih v 
sprejemanje lokalnih odločitev?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q44 - Katere od spodaj naštetih oblik participacije/udeležbe mladih na lokalni ravni poznaš?  
Mogočih je več odgovorov.  
 

 mladinski center  
 mladinski svet lokalne skupnosti  
 lokalne mladinske organizacije, mladinske pobude, druge nevladne organizacije  
 študentska organizacija lokalne skupnosti  
 lokalni odbor za mladino – odbor za mladino občinskega sveta, komisija za mladinska vprašanja  
 neorganizirani mladi  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q45 - Ali se javnega življenja v Mestni občini Nova Gorica udeležuješ prek udeležbe na 
prireditvah, lokalnih akcijah, zborovanjih, podporah peticijam, javnih razprav in merjenja 
javnega mnenja?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q46 - Ali meniš, da je tvoje mnenje glede javnih zadev v Mestni občini Nova Gorica 
slišano/upoštevano?   
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (16)  (Participacija (udeležba) mladih)    
Q47 - Na katerih področjih bi si želel(a) biti bolj vključen(a)?  
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IF (17)  (Mobilnost)    
Q48 - Mobilnost je tematika sledečih vprašanj. Živim:   
 

 na podeželju/v vasi  
 v mestu  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q49 - Katero prevozno sredstvo uporabljaš za prevoz v šolo/delovno mesto/prostočasne 
aktivnosti?  
Mogočih je več odgovorov.  
 

 javni prevoz  
 osebni avtomobil  
 kolo  
 odpravim se peš  
 druga prevozna sredstva  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
IF (18) Q49 = [Q49b, Q49d, Q49e, Q49c] and Q49 != [Q49a]   
Q50 - Iz katerega razloga ne uporabljaš javnega prevoza?  
 

 nedostopnost  
 cena  
 drugo:  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q52 - Si zadovoljen(na) z javnim prevozom v občini 

  
 

 Da Ne 
v času začetka in konca šole/službe?   
v času popoldanskih, drugih prostočasnih 
aktivnosti?   

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q51 - Ali je cena javnega prevoza glede na tvoje finančne zmožnosti sprejemljiva?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q53 - Ali meniš, da prometna infrastruktura v občini vpliva na tvojo mobilnost?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  
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IF (17)  (Mobilnost)    
IF (19) Q53 = [1]   
Q55 - Kateri so razlogi za to?  
 
 

  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q54 - Ali je po tvojem mnenju za prometno infrastrukturo v občini dobro poskrbljeno?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q56 - Ali za prevoz uporabljaš tudi kolo?  
 

 Da, vsak dan  
 Da, večkrat tedensko  
 Ne, nikoli  
 Ne, skoraj nikoli  
 Samo ob lepem vremenu/poleti  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q57 - Ali je po tvojem mnenju za kolesarske steze v občini dobro poskrbljeno?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
IF (20) Q57 = [2]   
Q59 - Zakaj ne?  
 
 

  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q58 - Kaj meniš o uvedbi prevoza ponoči ali ob večjih oz. tradicionalnih dogodkih?  
 

 Se strinjam  
 Se ne strinjam  
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IF (17)  (Mobilnost)    
Q60 - Katere ukrepe predlagaš za izboljšanje mobilnosti mladih v občini in izven nje?  
 
 

  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q61 - Ali si želiš več možnosti za mednarodno mobilnost (kratkotrajna formalna in neformalna 
izobraževanja v tujini, izmenjave, praksa ipd.)?  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q62 - Meniš, da je mednarodna mobilnost dobra, in če da, zakaj?   
 
 

  

 
 
IF (17)  (Mobilnost)    
Q63 - Ali vidiš kakšno oviro/ovire na področju mednarodne mobilnosti, in če da, katero/katere?  
 
 

  

 
 
IF (21)  (Informiranje)    
Q64 - Zadnji sklop vprašanj se nanaša na informiranje. Ali imaš dovolj informacij o možnostih 
zaposlovanja, izobraževanja, stanovanj, mobilnosti, prostočasnega udejstvovanja, vključevanja 
v procese odločanja itd. v Mestni občini Nova Gorica?   
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (21)  (Informiranje)    
Spodbizob - Ali veš, katere spodbude občina namenja izobraževanju in zaposlovanju mladih?  
 

 Da  
 Ne  
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IF (21)  (Informiranje)    
Obcinaspod - Ali poznaš spodbude občine, ki mladim zagotavljajo ureditev stanovanjskega 
vprašanja?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (21)  (Informiranje)    
Infokje - Kje bi po tvojem mnenju moral(a) dobiti te informacije?  
Mogočih je več odgovorov.  
 

 na spletni strani občine  
 na spletni strani mladinskega centra  
 v mladinskem centru  
 na zavodu za zaposlovanje  
 drugo:  

 
 
IF (21)  (Informiranje)    
Mladinfo - Ali te zanima oz. spremljaš informacije o mladinskem dogajanju v občini?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
IF (21)  (Informiranje)    
Objavainfo - Kje predlagaš, da se te informacije objavljajo?  
 
 

  

 
 
IF (22)  (Demografska vprašanja)    
Starost - Prišlo smo do konca ankete, za potrebe analize podatkov pa ti bomo zastavili le še 
nekaj kratkih demografskih vprašanj. Prosimo, vpiši svojo starost.   
 
 

   

 
 
IF (22)  (Demografska vprašanja)    
Spol - Kakšen je tvoj spol?  
 

 Moški  
 Ženski  

 
 
IF (22)  (Demografska vprašanja)    
Krajbiv - Kateri je tvoj kraj bivanja?  
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IF (22)  (Demografska vprašanja)    
Trenstatus - Kakšen je tvoj trenutni status?  
 

 Dijak/inja  
 Študent/ka  
 Samozaposlen/a  
 Zaposlen/a  
 Brezposeln/a  
 Drug status  
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