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1. Uvod
Katalog želja mladih je nastal v okviru projekta Mladi za … Strategija za mlade v
Mestni občini Nova Gorica, ki ga izvaja Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju z
Mestno občino Nova Gorica. Njegova vsebina neposredno prenaša glas mladih,
njihove želje z različnih področij njihovega življenja.
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 mnenja o obstoječem
delovanju na področju mladine in predloge o potrebnih ukrepih v prihodnje.
Katalog želja skupaj z Analizo rezultatov ankete med mladimi o mladinskih
dejavnostih in mladinski politiki ter Analizo obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne
občine Nova Gorica na področju mladine in mladinskih politik predstavlja izhodišče
za oblikovanje ukrepov s strani mladih v okviru srečanj strukturiranega dialoga
mladih, ki so potekala v oktobru 2016, in obenem osnovo, na kateri so pripravljeni
predlogi ukrepov Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023.
Pričujoči katalog želja povzema želje mladih, ki smo jih zbirali v obdobju od 9. 9.
2016 do 14. 10. 2016. Knjiga želja je bila mladim na voljo v spletni obliki na spletni
strani projekta (http://www.mladizamong.si) in prek povezave dostopna na spletni
strani Mladinskega centra Nova Gorica (http://www.mc-ng.org), v fizični obliki pa na
številnih lokacijah: na prizorišču večdnevne prireditve Mesto mladih 2016, na
Bevkovem trgu, v Braniku, Dornberku, Šempasu in Rožni Dolini. Vabilo mladim k
zapisovanju želja je bilo posredovano na spletne naslove vseh vladnih in nevladnih
zavodov, klubov, organizacij, društev in drugih akterjev, ki pri svojem delu vključujejo
(tudi) ciljno skupino mladih in delujejo v Mestni občini Nova Gorica, spodbujali pa
smo jih tudi prek družabnih omrežij in osebnega stika.
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2. Želje mladih po področjih
2.1 Formalno in neformalno izobraževanje
















Želim si, da naš šolski sistem ne bi bil narejen tako, da če hočeš biti npr.
kirurg, moraš iti na gimnazijo, kjer moraš biti dober v vsem.
Več raznolikih fakultet (programov).
Seminarji za starše in učitelje na temo ADHD − motnja pozornosti s
hiperaktivnostjo (večina učiteljev ne ve, za kaj gre).
Več naravoslovnih delavnic za spodbujanje kreativnosti.
Več aktivnosti v smislu zdravega načina življenja, npr. več športnih aktivnosti,
delavnice proti kajenju, drogi itd.
Brezplačne delavnice.
Da se da vsakemu državljanu oz. občanu pravico za dostojno življenje:
brezplačne šole …
Računalniški krožek. (OŠ Dornberk)
Kolesarski krožek v Dornberku.
Več dejavnosti na šoli. (OŠ Dornberk)
Več ekskurzij. (OŠ Branik)
Večja knjižnica. (OŠ Branik)
Šolski časopis. (OŠ Branik)
Izgradnja študentskega kampusa v Novi Gorici, s tem bi se zmanjšala
razdrobljenost prostorov univerze.
Boljši študijski program na Univerzi v Novi Gorici.
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2.2 Zaposlovanje in podjetništvo

















Hočem, da bi mladi imeli več možnosti za si ustvariti nekaj svojega (podjetje,
stanovanje, družino …). Ne pa da nam vsi po vrsti pobirajo še tisto voljo do
dela, ki jo imamo. Lahko bi nas kdo kdaj tudi podprl in nam pomagal pri tem,
kar želimo narediti (uspeti).
Več delovnih mest različnih profilov.
Več rednih zaposlitev in manj zaposlovanja študentov, zaposlovanja prek
javnih del in drugih oblik nerednega dela.
Želel bi si, da bi si v MONG bolj prizadevali za spodbujanje želja mladih na
poslovnem in stanovanjskem področju.
Želel bi si, da bi občina namenila sredstva za napredek, ne le za dogodke.
Več delovnih mest za mlade.
Več delovnih mest za mlade, ampak ne z javnimi deli in izobraževanji, pač pa
s pogodbami za nedoločen čas!
Več služb.
Več delovnih mest za mlade.
Več dobro plačanih delovnih mest, ne služb z minimalno plačo.
Delovna mesta za mlade.
Več delovnih mest za mlade pod 18 let.
Medobčinsko podjetništvo.
Več delovnih mest za mlade.
Da se da vsakemu državljanu oz. občanu pravico za dostojno življenje:
možnost prve zaposlitve takoj po končanem šolanju (katerakoli stopnja) …
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2.3 Stanovanjske razmere mladih










Želim si, da bi mladi v naši občini lažje reševali stanovanjski problem.
Hočem, da bi mladi imeli več možnosti za si ustvariti nekaj svojega (podjetje,
stanovanje, družino …).
Več stanovanj z nižjo najemnino oz. dostopno najemnino (do 100 €).
Želel bi si, da bi si v MONG bolj prizadevali za spodbujanje želja mladih na
poslovnem in stanovanjskem področju.
Več cenejših stanovanj za mlade.
Več neprofitnih stanovanj za mlade. Občina naj sama gradi stanovanja, ne da
jih kupuje od propadlih gradbenih podjetij in s tem viša cene stanovanj.
Možnost neprofitnih stanovanj za mlade in družine.
Da se da vsakemu državljanu oz. občanu pravico za dostojno življenje: vsak
18 let star državljan ima pravico do 1. stanovanja (enosobno do 45 m2) …
Obnova študentskega doma oziroma izgradnja novega.
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2.4 Prosti čas, kultura in šport ter mladinsko organiziranje
































Več dogodkov, dejavnosti čez leto (ne samo poleti).
Več partijev (dubstep, psytrance, drum&bass).
V Mladem forumu Vrtnica podpiramo vsakršno iniciativo, ki spodbuja mlade, da
se aktivno vključijo v kreiranje konkretnih rešitev za izboljšanje položaja mladih
na Goriškem. Zato bomo aktivno sodelovali pri pripravi strategije za mlade v
MONG, predvsem s predlogi, ki jih lahko najdete v programu MF Vrtnica za
mlade na Goriškem Mladi 25 (www.mladi25.si). Čestitke in uspešno delo še
naprej!
Pohvale organizatorjem, ki so pripeljali »top shit« muziko »in da town«.
Gramophonedzie je »zažigal« na polno. Že dolgo ni bilo tako dobre muzike na
našem koncu. Zato »Gorica city« sram vas bodi, da ne pridete podpret take
kvalitete.
Mladinski center kot organizacija, ki združuje vse mladinske organizacije za
izvedbo dobrih dogodkov.
Frekvenca dogodkov v Novi Gorici je majhna. Dogodki so 1 x na mesec,
potrebno bi bilo pa, da bi se dogajalo vsak konec tedna oz. vsaj 1 x na teden.
Želel bi si, da bi imeli na Osnovi šoli Frana Erjavca več igral.
Da bi v Kulturnem domu predvajali več novejših, popularnih filmov.
Več različnih aktivnosti (lokostrelstvo, »lokomotivljenje«, streljanje,
samoobramba, flirtanje …).
Da bi predstavljali vse športe na Goriškem v obliki tržnice.
Večje in več igrišč.
Otroška igrišča pred vsakim blokom! Veliko zelenja in manj betona!
Želim si, da bi se več dogajalo na Bevkovem trgu (salsa večer ...).
Urediti igrišča po mestu (gugalnice).
Več zabav, druženj za mlade in druge .
Več psihadeličnih ali trans zabav.
Manjkajo predstavitve klubov. Mislim, da je tržnica organizirana v septembru,
vendar je to premalo in jo enostavno spregledaš. Morala bi biti organizirana
vsaj 2 x letno.
Kulturno-športni program za mlade (čim več tega).
Obnovite propadajoča športna igrišča.
Velik notranji bazen.
Da se organizirajo koncerti na dneve, ko ni pouka.
Da bi naredili zastonj fitnes.
Več dogajanj za mlade.
Več zelenja, parkov.
Velik vrt za vse občane.
Več igrišč za najmlajše ob zelenici in ne na vročem betonu.
Več dogajanja (predstav, športa, animacije).
Nogometno igrišče z umetno travo, kot je v Šempetru za bolnišnico.
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Ograditev igrišča pri OŠ MŠ, podružnici Ledine, ker žoge uhajajo na parkirišče
in otroci so izpostavljeni tujcem, ki prihajajo mimo (se je že zgodilo, da so dobili
bombone od neznancev ipd.).
Lepo bi bilo imeti več dogajanja v centru tudi čez zimo.
Več prireditev skozi vse leto.
Več naravoslovnih delavnic za spodbujanje kreativnosti.
Več aktivnosti v smislu zdravega načina življenja, npr. več športnih aktivnosti,
delavnice proti kajenju, drogi itd.
Brezplačne delavnice.
Več žurov, več zabave, več dogajanja in partijev.
Več koncertov (ne samo balkan!) v živo.
Več žurov.
Več dogajanja.
Obnova igral.
Nova igrala na Gradnikovih brigadah 17, saj jih v okolici ni.
Obnova igral in nova igrala na Gradnikovih brigadah pri trgovini Tuš.
Naredite skate park v centru.
Vložite več denarja v Kajak center (mladi bi lahko imeli tukaj izjemne možnosti,
a se za to dejavnost pri nas žal vlaga premalo denarja).
Naredite vrtiljak v centru.
Več dogajanja za mlade.
Več sredstev za podeželje in tam mesta za mlade.
Glede na pozicijo Nove Gorice bi se lahko končno naredil kakšen bazenski
kompleks s tobogani za otroke.
Tudi kino bi lahko bil počasi na vrsti.
Zelene površine brez narkomanov (borov gozdiček je poln čudnih ljudi ponoči
in ni varen za otroke in najstnike).
Hočemo pokriti bazen.
Želimo si pasji park.
Želimo si, da bi naredili pasje parke in več zabav za mlade.
Več koncertov znanih skupin.
Več žurov.
Da bi zgradili four cross ali motocross progo in motocross trgovino.
Računalnik. (OŠ Dornberk)
Lego kocke. (OŠ Dornberk)
Več športnih krožkov (plesna skupina Dolls, ritmična gimnastika, tan-dem). (OŠ
Dornberk)
Več zanimivih športnih tekmovanj (kolesarstvo, hip hop, nogomet). (OŠ
Dornberk)
Več športa v Dornberku.
Računalniški krožek. (OŠ Dornberk)
Da bi dobili kolesarsko stezo. (Dornberk)
Bazen ob dvorani Čuklja.
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Gugalnica, peskovnik, trampolin, vrtiljak, goli za nogomet, boljše žoge. (OŠ
Dornberk; Podružnična šola Prvačina)
Kolesarska pot. (OŠ Dornberk; Podružnična šola Prvačina)
Kolesa. (OŠ Dornberk; Podružnična šola Prvačina)
Kolesarske steze po Dornberku.
Kolesarska pot Prvačina−Dornberk.
Dokončanje dvorane v Dornberku.
Skate park ob dvorani Čuklja.
Popravilo motokros proge v Prvačini.
Več plesnih tekmovanj. (OŠ Dornberk)
Več igrišč za odbojko na mivki. (Dornberk)
Koncerti za mlade. (Dornberk)
Kolesarski krožek v Dornberku.
Da bi prenovili tla na igrišču ob gasilskem domu v Dornberku.
Zabave z glasbo za mlade. (OŠ Dornberk)
Čim več prireditev (tekmovanj) z žogami. (OŠ Dornberk)
Miza za namizni tenis. (OŠ Dornberk)
Več dejavnosti na šoli. (OŠ Dornberk)
Več zanimivih izletov (v okviru šole). (OŠ Dornberk)
Dokončati telovadnico v Dornberku in jo opremiti, ne pa prenavljati Bevkovega
trga
Kolesarska pot po krajih okoli Dornberka.
V novi telovadnici čim več športnih aktivnosti za mlade, otroke, stare, skratka
za krajane (aerobika, joga, odbojka, košarka). (Dornberk)
Free Wi-Fi po celem Braniku.
Bazen, trgovina pri šoli. (Branik)
Da bi namesto stare tovarne naredili športni center. (Branik)
Več gozdnih poti za jahanje in kolesarjenje. (Branik)
Fitnes igrišče. (Branik)
Prenovitev igrišč (večkrat napisano). (Branik)
Igrišče na Preserjih ali Mrevljevih (večkrat napisano).
Posodobitev kina v Novi Gorici.
Kino.
Motokros proga (večkrat napisano). (Branik)
Igralnica. (Branik)
Bazen (večkrat napisano).
Plezalna stena pri šoli. (Branik)
Igrišče na Preserjih.
Več prireditev (večkrat napisano). (Branik)
Kolesarska pot (večkrat napisano). (Branik)
Free Wi-Fi na avtobusih.
Šolsko sodišče. (OŠ Branik)
Paintball in strelsko igrišče. (Branik)
Več ekskurzij na naši šoli. (OŠ Branik)
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Igrišče za odbojko na mivki. (Branik)
Sprostitveni kotiček na šoli. (OŠ Branik)
Večja knjižnica. (OŠ Branik)
Kolonije v druge države. (OŠ Branik)
Preureditev Grive.
Preureditev igrišča na Vrhu. (Branik)
Kros proga in da so table, kje je, in da bi organizirali gokart na igrišču v
Braniku za banko.
V kinu tudi 3D.
Prenovitev odra na igrišču. (Branik)
Popravilo košarkarskih košev na igrišču v Braniku (večkrat napisano).
Dogodki za mlade. (Branik)
Kolesarska steza do šole. (Branik)
Kolesarska steza na Preserjih.
V Braniku park za pse.
Šolski časopis. (OŠ Branik)
Turistična agencija v Braniku.
Nova stojala za kolesa (večkrat napisano). (OŠ Branik)
Šolski vrtiček. (OŠ Branik)
Več športnih krožkov. (OŠ Branik)
Prenova telovadnice. (OŠ Branik)
Igrišče na Saksidu.
Boljše šole v naravi. (OŠ Branik)
Pozdrav. Mi, mladina v Rihemberku - Braniku, si zelo, zelo želimo mladinske
sobe, ki nam je Krajevna skupnost žal ne odobri kljub večkratnim prošnjam.
Upam, da boste naše želje uslišali, lepo vas pozdravljam v imenu rihemberške
mladine.
Skate park. (Branik)
Optika. (Branik)
Pokrit prostor za mladinsko sobo, za druženje in ustvarjanje, urejamo in
vzdržujemo ga lahko tudi sami. (Branik)
Igrišče za beach volley. (Branik)
Mladinska soba. (Branik)
Igrišče za beach volley v Vitovljah.
Študentski kampus Nova Gorica.
Želimo novo nogometno igrišče. (Šempas)
Želimo zavarovano pot za otroke do šole, več pločnikov, kolesarsko pot. Tudi
še kakšna aktivnost za mlade več bi bila zaželjena. (Šempas)
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2.5 Mobilnost





























Želim si, da bi uredili luči na kolesarski poti proti Šempetru, saj nekatere slabo
delajo in se ponoči ne vidi dobro.
Da bi dobili kolesarsko stezo. (Dornberk)
Kolesarska pot. (Prvačina)
Kolesa. (Prvačina)
Kolesarske steze po Dornberku.
Kolesarska pot Prvačina−Dornberk.
Pločnik čez most Draga−Dornberk.
Pločnik, da bi otroci lahko prišli sami v šolo. (Dornberk)
Več brezplačnih prevozov. (Dornberk)
Avtobusni prevozi, organizirani za prevoze na žure. (Dornberk)
Več avtobusnih prevozov do Nove Gorice. (Dornberk)
Organizirani prevozi na žure. (Dornberk)
Dopoldanski in popoldanski prevoz do Nove Gorice. (Dornberk)
Več zanimivih izletov (v okviru šole). (OŠ Dornberk)
Kolesarska pot po krajih okoli Dornberka.
Kolesarska pot (večkrat napisano). (Branik)
Boljši avtobusi za potovanja. (OŠ Branik)
Več ekskurzij na naši šoli. (OŠ Branik)
Kolonije v druge države. (OŠ Branik)
Kolesarska steza do šole. (OŠ Branik)
Kolesarska steza na Preserjih.
Turistična agencija v Braniku.
Nova stojala za kolesa (večkrat napisano). (OŠ Branik)
Boljši in večji kombi. (OŠ Branik)
Cesta v Zaloščah.
Večje parkirišče pri Univerzi v Novi Gorici.
Parkirni prostori v Rožni Dolini.
Želimo zavarovano pot za otroke do šole, več pločnikov, kolesarsko pot.
(Šempas)
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2.6 Zdravje mladih








Več aktivnosti v smislu zdravega načina življenja, npr. več športnih aktivnosti,
delavnice proti kajenju, drogi itd.
Da se da vsakemu državljanu oz. občanu pravico za dostojno življenje: vsak
državljan ima pravico do zdravstva brez doplačil …
Obnova zdravstvenega doma. (Branik)
Šolski zdravnik. (OŠ Branik)
Želim si, da ne postavijo Simobilove antene. (večkrat) (Šempas)
Ne želimo si Simobilovega oddajnika, ker je škodljiv. (večkrat) (Šempas)
Ne želimo nič, le zdravje nam pustite. Ne postavljajte anten v Šempasu.
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2.7 Participacija mladih




V Mladem forumu Vrtnica podpiramo vsakršno iniciativo, ki spodbuja mlade,
da se aktivno vključijo v kreiranje konkretnih rešitev za izboljšanje položaja
mladih na Goriškem. Zato bomo aktivno sodelovali pri pripravi strategije za
mlade v MONG, predvsem s predlogi, ki jih lahko najdete v programu MF
Vrtnica za mlade na Goriškem Mladi 25 (www.mladi25.si). Čestitke in uspešno
delo še naprej!
Mladinski center kot organizacija, ki združuje vse mladinske organizacije za
izvedbo dobrih dogodkov.
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2.8 Ureditev okolice in drugo






































Avtomat za kavo za dijake
Želel bi, da se obnovijo koši pri šoli Ledine.
Otroška igrišča pred vsakim blokom! Veliko zelenja in manj betona!
Želim si, da bi uredili luči na kolesarski poti proti Šempetru, saj nekatere slabo
delajo in se ponoči ne vidi dobro.
Urediti igrišča po mestu (gugalnice).
Posaditi več dreves (tudi na Bevkovem trgu).
Več zelenja na Bevkov trg: poleti se svetloba odbija − svetloba je grozna in
zaradi asfalta je vroče!
Zaprite vodomet na Bevkovem trgu vsaj za čas jeseni ali zime. Je nevarno, ker
voda teče povsod in se drsi, otroci pa se zmočijo in prehladijo!
Umaknite »jadro« z Bevkovega trga. Je grdo in moti enoten videz trga.
Zasadite raje nasad vrtnic.
Obnovite propadajoča športna igrišča.
Več zelenja, parkov.
Velik vrt za vse občane.
Več igrišč za najmlajše ob zelenici in ne na vročem betonu.
Posaditev listnatih dreves, ki bi naredila senco v borovem gozdičku.
Obnova igral.
Nova igrala na Gradnikovih brigadah 17, saj jih v okolici ni.
Javni WC.
Želimo si pasji park.
Kolesarske steze po Dornberku.
Kolesarska pot Prvačina−Dornberk.
Pločnik čez most Draga−Dornberk.
Zavarovan prehod za pešce ob trgovini. (Dornberk)
Pločnik, da bi otroci lahko prišli sami v šolo. (Dornberk)
Ležeči policaj ob vstopu v Prvačino (ob postajališču) ali vsaj zebra.
Da bi namesto stare tovarne naredili športni center. (Branik)
Več gozdnih poti za jahanje in kolesarjenje. (Branik)
Prenovitev igrišč (večkrat napisano). (Branik)
Plezalna stena pri šoli. (Branik)
Igrišče na Preserjih.
Kolesarska pot (večkrat napisano). (Branik)
Klime v vseh razredih (večkrat napisano). (OŠ Branik)
Večja trgovina (večkrat napisano). (Branik)
Preureditev Grive.
Preureditev igrišča na Vrhu.
Popravilo košarkarskih košev na igrišču v Braniku (večkrat napisano).
Kolesarska steza na Preserjih.
V Braniku park za pse.
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Nova stojala za kolesa (večkrat napisano). (Branik)
Šolski vrtiček. (OŠ Branik)
Parkirni prostori v Rožni Dolini.
Večje parkirišče pri Univerzi v Novi Gorici.
Želimo zavarovano pot za otroke do šole, več pločnikov, kolesarsko pot.
(Šempas)
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