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ANKETA NA PODROČJU MLADINE V JESENIŠKI OBČINI 
 
Mladinski svet Jesenice in ZŠJ-Mladinski center Jesenice z Občino Jesenice pripravljamo 
STRATEGIJO ZA MLADE V OBČINI JESENICE za obdobje 2014–2017, ki bo proti koncu leta 
sprejeta na eni od sej občinskega sveta. Strategija je dokument, v katerem bodo zbrani 
konkretni ukrepi za mlade s področja izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, 
mobilnosti, prostega časa in participacije ter drugih področij, ki bodo skozi proces priprave 
strategije zaznani kot pomembni za mlade. Te ukrepe bo Občina Jesenice uresničevala v 
obdobju petih let in s tem postala mladim prijaznejša občina.  
Ker gre za dokument, ki bo vključeval konkretne ukrepe za mlade stare od 15 do 30 let, je 
nujno, da pri oblikovanju le tega aktivno sodelujete ravno mladi! Ena od priložnosti, da izrazite 
svoja stališča in predloge oz. pobude, je tudi ta anketa! Vzemite si čas in to možnost izkoristite!  
Izpolnjeno anketo lahko prinesete osebno na Mladinski svet Jesenice ali ZŠJ-Mladinski center Jesenice 
(Kejžarjeva 22) ali pošljete na naslov Zavod za šport Jesenice- OE MCJ, Ledarska 4, Jesenice. 
 

 
SISTEMSKI PODATKI  
 
1. Starost: _______________ 
 
2. Spol (obkroži):  Ženski  Moški 
 
3. Kraj bivanja: ___________________________ 
 
4. Status (obkroži): 

a) dijak/inja 
b) študent/ka 
c) zaposlen/a 
d) samozaposlen/a 
e) brezposeln/a 
f) drug status: ______________________ 

 
 
MLADINSKO ORGANIZIRANJE IN PROSTI ČAS 
 
5. Ali si član/članica katere mladinske organizacije, organizacije za mlade, športnega 

kluba, kulturnega društva ali katere druge organizacije? 
a) ne 
b) da, član/članica sem v naslednji/naslednjih organizacijah: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Če si odgovoril/a z »da«: Kakšno je tvoje sodelovanje? 

a) aktivno sodelujem pri pripravi programa in/ali posameznih aktivnosti 
organizacije oziroma sem član upravnega odbora organizacije 

b) koristim ugodnosti, ki mi jih članstvo v organizaciji prinaša (obiskovanje 
dogodkov organizacije, popusti…) 
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6. Katerih mladinskih dogodkov na območju jeseniške občine se udeležuješ (možnih je 
več odgovorov): 
a) koncertov in zabav 
b) športnih dogodkov 
c) rekreativnih prireditev kot aktivni udeleženec 
d) kulturnih prireditev 
e) kino predstav 
f) izobraževanj / delavnic / seminarjev 
g) potopisnih predavanj 
h) drugo _________________________________________________________________ 

 
 
7. Katerih prostočasnih aktivnosti na Jesenicah po tvojem mnenju manjka (možnih je 

več odgovorov)? 
a) koncertov in zabav 
b) rekreativnih in športnih aktivnosti 
c) aktivnosti s področja kulture 
d) kino predstav  
e) tečajev / delavnic / seminarjev 
f) potopisnih predavanj 
g) drugo - konkretni predlogi: _______________________________________________ 

 
 
8. Katere so po tvojem mnenju ovire na področju organiziranj dogodkov in prostočasnih 

aktivnosti za mlade na Jesenicah? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ZAPOSLOVANJE 
 
9. Kakšen je tvoj zaposlitveni status? 

a) sem dijak/inja oziroma študent/ka in ne delam  
b) sem dijak/inja oziroma študent/ka in delam preko študentskega servisa 
c) sem redno zaposlen/a za nedoločen čas 
d) sem redno zaposlen/a za določen čas 
e) sem brezposeln/a 
f) sem samozaposlen/a 
g) delam preko podjemnih / avtorskih pogodb 

 
 

Če si izbral/a odgovor »brezposeln/a«: Ali aktivno iščeš delo? 
a) da, aktivno iščem delo, vendar ga ne dobim 
b) da, aktivno iščem delo, vendar sem premalo kvalificiran/a za delo, ki ga želim 

opravljati 
c) delo iščem občasno 
d) drugo: _____________________________________________________________ 
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Če si izbral/a odgovor »brezposeln/a«: Koliko časa že iščeš/čakaš  zaposlitev? 
(k številki pripiši, ali navajaš mesece oz leta)  _________________________________ 

 
 
10. Ali poznaš veščine pisanja CV za potrebe iskanja zaposlitve? 

a) da  
b) ne 

 
 
11. Kakšno delo ali zaposlitev bi sprejel/a? 

a) ustrezno moji izobrazbi  
b) nižje od moje izobrazbe 
c) kakršnokoli 

 
 
12. Ali bi se zaradi možnosti zaposlitve drugje (sosednje občine, druge regije, tujina) 

izselil/a iz občine Jesenice? 
a) da 
b) da, pod pogojem _______________________________________________________ 
c) ne 
d) ne, zato ker ___________________________________________________________ 

 
 
13. Ali si želiš najti zaposlitev na območju občine Jesenice? 

a) da 
b) ne 
c) vseeno 

 

 
Če si odgovoril/a z »ne«: Zakaj si ne želiš zaposlitve v občini (možnih je več 
odgovorov)? 

a) ker ponudba delovnih mest ne ustreza moji izobrazbi ali interesu 
b) ker ni dovolj možnosti za napredovanje 
c) ker gospodarsko okolje v jeseniški občini ni perspektivno 
d) drugo: _____________________________________________________________ 

 
 
14. Ali te zanima podjetništvo?  

a) da 
b) ne 

 
Če si odgovoril/a z »da«: Ali bi bil/a pripravljen/a ustanoviti podjetje v občini 
Jesenice in na katerem področju? 

a) da, na področju ____________________________________________________ 
b) ne 

 
 
15. Ali se ti zdi, da je jeseniška občina podjetništvu prijazno okolje? 

a) da 
b) ne 
c) ne vem 



OO BB ČČ II NN AA   JJ EE SS EE NN II CC EE ,,       MM LL AA DD II NN SS KK II   SS VV EE TT   JJ EE SS EE NN II CC EE ,,       ZZ ŠŠ JJ   --   MM LL AA DD II NN SS KK II   CC EE NN TT EE RR   JJ EE SS EE NN II CC EE   

 4 

Če si odgovoril/a z »ne«: Na kakšen način bi se to lahko izboljšalo (možnih je več 
odgovorov)? 

a) z uvedbo subvencij za samozaposlovanje 
b) z organizacijo izobraževalnih delavnic o podjetništvu 
c) z ugodnimi krediti za zagon podjetja 
d) s pomočjo občine pri najemanju prostorov za izvajanje gospodarskih dejavnosti 
e) drugo_______________________________________________________________ 

 
 
16. Ali poznaš spodbude za pospeševanje podjetništva, ki jih izvaja občina Jesenice? 

a) da 
b) ne 

 
 
17. Ali poznaš storitve Razvojne agencije zgornje gorenjske (RAGOR), ki ponuja pomoč 

pri samozaposlovanju? 
a) da 
b) ne 

 
 
18. Ali meniš, da imaš dovolj informacij o zaposlovanju v jeseniški občini? 

a) da 
b) ne 

 
 
19. Na kakšen način iščeš informacije o zaposlitvah? 

a) preko Zavoda za zaposlovanje 
b) preko študentskega servisa 
c) preko agencij za posredovanje del 
d) preko socialnih omrežij 
e) preko poznanstev 
f) jih ne iščem 
g) drugo _________________________________________________________________ 

 
 
20. S katerimi ukrepi na občinski ravni bi po tvojem mnenju olajšali zaposlovanje mladih 

v občini in pomagali mladim pri iskanju dela in zaposlitve? Možnih več odgovorov in 
pripis! 
a) dostopen seznam gospodarskih subjekotv v jeseniški občini in njihovi dejavnosti  
b) omogočeno pripravništvo oziroma pridobivanje praktičnih delovnih izkušenj za 

mlade 
c) nagrada podjetnikom za zaposlovanje mladih 
d) kadrovska štipendijska shema za jeseniško občino 
e) drugo: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 
 
21. Kakšna je tvoja trenutna ureditev bivanjskih razmer? 

a) stanujem pri starših / skrbnikih 
b) stanujem v zasebnem najemnem stanovanju 
c) stanujem v neprofitnem najemnem stanovanju 
d) stanujem v lastnem stanovanju / v lastni hiši 
e) stanujem v stanovanju / hiši staršev, vendar brez staršev 
f) sem dijak/inja oziroma študent/ka in med tednom bivam izven domačega kraja, 

čez vikend pa __________________________________________________________ 
g) stanujem pri partnerju / partnerki 
h) drugo:_________________________________________________________________ 

 
 
22. Ali si s svojim trenutnim bivanjskim statusom zadovoljen/a? 

a) da 
b) ne 

 
 
23. Ali si želiš samostojno urediti svoje stanovanjsko vprašanje? 

a) da 
b) ne 

 
Če si odgovoril/a z »da«: Katere so po tvojem mnenju ovire? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
24. Kakšna je po tvojem mnenju stanovanjska situacija v jeseniški občini? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
25. Ali poznaš kakšne ukrepe države ali občine, ki bi ti lahko pomagali pri urejanju 

stanovanjskega vprašanja? 
a) da 
b) ne 

 
Če si odgovoril/a z »da«: Naštej ukrepe, ki jih poznaš! 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
26. Kakšne so po tvojem mnenju rešitve in potrebne spremembe na področju 

stanovanjske politike v občini Jesenice, ki bi mladim olajšale pot do stanovanja? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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MOBILNOST 
 
27. Tip naselja, kjer živiš: 

a) podeželje / vas 
b) mesto 

 
 
28. Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš za prevoz v šolo, na delovno mesto 

ali na prostočasne aktivnosti? 
a) peš 
b) kolo 
c) javni prevoz 
d) osebni avtomobil 
e) drugo: ________________________________________________________________ 

 
 
29. S kakšnim namenom najpogosteje uporabljaš javni prevoz? 

a) za prevoz v šolo, na študij oziroma v službo 
b) za obisk prostočasnih aktivnosti 
c) nikoli ne uporabljam javnega prevoza 
d) drugo:_________________________________________________________________ 
 
Če ne uporabljaš javnega prevoza, zakaj ne? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
30. Ali si zadovoljen/na z javnim prevozom na območju jeseniške občine v času začetka 

in konca šole/službe? 
a) da 
b) ne 

 
 
31. Ali si zadovoljen/na z javnim prevozom na območju jeseniške občine v času 

popoldanskih oziroma drugih prostočasnih aktivnosti? 
a) da 
b) ne 
 

 
32. Ali je cena javnega prevoza glede na tvoje finančne zmožnosti sprejemljiva? 

a) da 
b) ne 
c) ne poznam cen javnega prevoza 

 
 
33. Kako bi ocenil/a stanje prometne infrastrukture v občini? 

a) za infrastrukturo je dobro poskrbljeno 
b) za infrastrukturo ni dobro poskrbljeno 
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34. Ali za prevoz uporabljaš tudi kolo? 
a) da, vsak dan 
b) da, večkrat tedensko 
c) ne, nikoli 
d) ne, skoraj nikoli 
e) samo ob lepem vremenu/poleti 

 
 
35. Kako bi ocenil/a stanje kolesarske infrastrukture v občini? 

a) za kolesarsko infrastrukturo je dobro poskrbljeno 
b) za kolesarsko infrastrukturo ni dobro poskrbljeno 

 
 
36. S katerimi ukrepi na občinski ravni bi po tvojem mnenju lahko izboljšali mobilnosti 

mladih v jeseniški občini in izven nje: 
a) ureditev kolesarskih stez 
b) izposojevalnica koles 
c) organizacija prevoza ob prireditvah 
d) več avtobusnih linij (katerih in kdaj) ______________________________________  
e) drugo: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 
37. V katerem primeru bi se odločil/a za poklicno izobraževanje? 

a) če bi bila ustrezna šola oz poklicna usmeritev na Jesenicah 
b) če bi lahko pridobil/a kadrovsko štipendijo 
c) za poklicno izobraževanje se ne bi odločil/a 
d) drugo: ________________________________________________________________ 

 
 
38. Ali poznaš možnosti štipendiranja oz. dodeljevanja sredstev za izobraževanje, ki jih 

ponujata država in občina? 
a) da 
b) ne 

 
Če si odgovoril/a z »da: Katere vrste štipendij poznaš? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
39. Katere vrste študijev bi bile po tvojem mnenju (poleg Visoke šole za zdravstveno 

nego) primerne – smiselne za Jesenice? 

____________________________________________________________________________ 
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40. Ali bi se odločil/a za študij na Jesenicah, če bi bilo na voljo več visokošolskih 
izobraževalnih programov?  
a) da 
b) ne, še vedno bi študiral/a izven občine 

 
 
Poleg šolanja in študija pa za pridobivanje znanj, veščin in spretnosti obstajajo tudi 
druge možnosti: npr. obiskovanje različnih delavnic, tečajev, seminarjev, treningov, 
tematskih druženj, delo v korist širše družbene skupnosti, sodelovanje v okviru 
načrtovanj in organizacij konkretnih projektov za mlade… 
 

41. Kdo oz katere organizacije po tvojem mnenju mladim v jeseniški občini nudijo te 
priložnosti? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
42. Kako pogosto se izven šole oz. študija udeležuješ možnosti za dodatno pridobivanje 

znanj, veščin in spretnosti? 
a) večkrat mesečno 
b) enkrat mesečno 
c) nekajkrat letno 
d) nikoli 
e) te dejavnosti obiskujem drugje: __________________________________________ 

 
 
43. Kaj meniš o možnostih za dodatno pridobivanje znanj, veščin in spretnosti na 

območju jeseniške občine? 
a) možnosti je dovolj na različnih področjih 
b) možnosti je dovolj, a ni dovolj raznovrstnih vsebin oz področij  
c) možnosti je premalo 
d) z možnostmi sem premalo seznanjen/a 
e) drugo: ________________________________________________________________ 

 
 
44. Katerih možnosti za dodatno pridobivanje znanj, veščin in spretnosti si želiš več na 

Jesenicah? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
45. Na kakšen način bi v jeseniški občini lahko izboljšali možnosti oz ponudbo za dodatno 

pridobivanje znanj, veščin in spretnosti za mlade? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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46. Ali meniš, da znanja, veščine in spretnosti, pridobljene izven rednega šolanja in 
študija, pripomorejo pri zaposljivosti mladih?  
a) da 
b) ne  
c) ne vem 

 
 
47. Ali veš, kaj pomeni izraz »neformalno izobraževanje«? 

a) da 
b) ne 

 
 
 
PARTICIPACIJA 
 
48. Ali se udeležuješ volitev in referendumov? 

a) da, vedno 
b) skoraj vedno 
c) redko 
d) ne, nikoli 

 
 
49. Ali spremljaš seje občinskega sveta Občine Jesenice? 

a) da 
b) ne 

 
 
50. Kako pogosto spremljaš odločitve, sprejete na občinski ravni? 

a) redno  
b) spremljam le odločitve, ki vplivajo name, na moje delo in organizacijo 
c) redko  
d) ne spremljam 

 
 
51. Ali meniš, da odločitve, sprejete na občinski ravni, tako ali drugače zadevajo tudi 

tebe? 
a) da 
b) ne 

 
 
52. Ali si želiš biti bolj vključen/a v sprejemanje odločitev občinske politike? 

a) da 
b) ne 

 
 

53. Ali meniš, da je v jeseniški občini na voljo dovolj možnosti za vključevanje mladih v 
sprejemanje odločitev na občinski ravni? 
a) možnosti je dovolj 
b) možnosti je premalo 
c) teh možnosti ni 
d) nisem seznanjen/a 
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54. Ali poznaš vlogo mladinskih svetov lokalnih skupnosti? 
a) da 
b) ne 

 
 
55. Katere od možnosti lahko po tvojem mnenju prispevajo k vključevanju mladih v 

sprejemanje odločitev na občinski ravni? (možnih več odgovorov) 
a) mladinski svet lokalne skupnosti - Mladinski svet Jesenice 
b) javne tribune, razprave, posvetovanja, okrogle mize 
c) civilne iniciative 
d) drugo: ________________________________________________________________ 

 
 
56. Ali se vključuješ v javno življenje v jeseniški občini, npr. se udeležuješ različnih 

prireditev (kulturne, športno rekreativne, zabavne ipd), akcij, zborov, javnih razprav 
ipd? 
a) pogosto 
b) občasno 
c) nikoli 

 
 
57. Ali meniš, da je v jeseniški občini na voljo dovolj možnosti za aktivno vključevanje 

(sodelovanje) mladih v zgoraj omenjena dogajanja s področja javnega življenja? 
a) možnosti je dovolj 
b) možnosti je premalo 
c) teh možnosti ni 
d) nisem seznanjen/a 

 
 
58. Na katerih področjih javnega življenja v jeseniški občini se želiš aktivneje 

vključevati? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ZDRAVJE 
 
59. Ali se ti zdi, da je v jeseniški občini dovolj možnosti za rekreacijo v prostem času? 

a) da, poleti in pozimi 
b) da, a le poleti 
c) da, a le pozimi 
d) možnosti je na sploh premalo 

 
 
60. Ali si želiš več možnosti za rekreacijo v prostem času? 

a) da, želim si več možnosti za ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

b) ne 
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61. Na kakšen način bi v jeseniški občini lahko izboljšali možnosti za rekreacijo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
62. Ali si želiš več preventivnih programov na področju zdravja? 

a) da, želim si več ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
b) ne, možnosti je dovolj 

 
 
 
INFORMIRANJE 
 
63. Na kakšen način oziroma kje iščeš informacije o možnostih zaposlovanja, 

izobraževanja, stanovanj, mobilnosti in prostočasnega udejstvovanja? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
64. Ali meniš, da so informacije o možnostih zaposlovanja, izobraževanja, stanovanj, 

mobilnosti, prostočasnega udejstvovanja, vključevanja v procese odločanja itd. v 
občini mladim dovolj dostopne? 
a) da 
b) ne 

 
 
65. Ali poznaš spodbude občine, ki mladim zagotavljajo ureditev stanovanjskega 

vprašanja? 
a) da 
b) ne 

 
 
66. Kje bi po tvojem mnenju moral/a dobiti informacije o možnostih zaposlovanja, 

izobraževanja, stanovanj, mobilnosti, prostočasnega udejstvovanja in vključevanja v 
procese odločanja v jeseniški občini? Izpostavi le eno možnost! 
a) na spletni strani občine Jesenice 
b) v lokalnem časopisu Jeseniške novice 
c) na spletni strani lokalnega mladinskega sveta - Mladinskega sveta Jesenice 
d) na spletni strani ZŠJ - Mladinskega centra Jesenice 
e) drugo__________________________________________________________________ 

 
 
67. Ali se zanimaš za mladinsko dogajanje v jeseniški občini? 

a) da 
b) ne 
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68. Ali spremljaš informacije o mladinskem dogajanju v jeseniški občini? 
a) da 
b) ne 

 
Če si odgovoril/a z »da: Kje iščeš te informacije? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
69. Kje oz kako naj se po tvojem mnenju objavljajo informacije o mladinskem dogajanju 

v jeseniški občini? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ali želiš dodati še kakšno misel - predlog – pobudo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Hvala za tvoj čas in prispevek k oblikovanju Strategije za mlade! 


