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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Strategijo za mlade v Mestni občini Nova 
Gorica 2018 – 2023. 
 
 

2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 609-292/2017 
Nova Gorica,                    
                                                         
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 609-292/2017-41 
Nova Gorica, 23. maja 2018 

 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Mestna občina Nova Gorica se je v letu 2016 z namenom celovite in strateško naravnane  
ureditve mladinskega dela in mladinske politike v Mestni občini Nova Gorica, na pobudo 
Mladinskega centra Nova Gorica, odločila pristopiti k oblikovanju Strategije za mlade. Za 
oblikovanje osnutka strategije in koordinacijo projekta je zadolžila Mladinski center Nova 
Gorica. 
 
Področje mladih zaradi svojih specifičnih lastnosti ter pomena in okoliščin obdobja mladosti 
zahteva posebno obravnavo tako na področju mladinskih politik kot na vseh ostalih 
področjih, ki se tičejo njihovega življenja. 
 
Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018-2023 (v nadaljevanju: strategija za 
mlade) s pripadajočimi prilogami, je nastala v skladu s poslanstvom Mladinskega centra, ki je 
mladim ponuditi možnost, priložnost in podporo za njihovo aktivno vključevanje v družbo ter 
osnovnim vodilom mladinskega sektorja, ki narekuje, da pri oblikovanju politik na področju 
mladine, mora le-ta imeti aktivno vlogo.  
 
Pred vami je strategija, ki je resnično nastala po sistemu od spodaj navzgor, saj je več kot 
500 mladih svoja mnenja, konkretne predloge ukrepov, želje in potrebe prispevalo ali z 
izpolnjevanjem ankete, knjige želja ali z udeležbo na srečanjih strukturiranega dialoga 
mladih. Svoje predloge so na namenskem srečanju podali tudi predstavniki mladinskega 
sektorja, torej društev, vladnih in nevladnih zavodov, klubov in drugih organizacij v naši 
občini. 
 
Strategija za mlade je oblikovana v svojem največjem obsegu, na ravni celotne mladinske 
politike na lokalni ravni, in vsebuje več kot 50 predlogov ukrepov na vseh področjih, ki se 
tičejo življenja mladih, in sicer: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjske 
razmere mladih, prosti čas, kultura in šport ter mladinsko organiziranje, mobilnost, zdravje, 
participacija in informiranje mladih. Predlogi ukrepov so bili pregledani in pripravljeni tudi v 
sodelovanju s pristojnimi oddelki občinske uprave Mestne občine Nova Gorica.  
 
S sprejetjem strategije za mlade in implementacijo le-te se bo za obdobje prihodnjih 6 let 
celovito uredilo položaj mladih v občini in to na vseh ključnih področjih, ki se tičejo njihovega 
življenja. Strategija predstavlja nadgradnjo podpornega okolja mladinskega organiziranja in 
mladinskega dela v občini, zagotavljanje pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri 
odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni skupnosti ter razvoj lokalne mladinske 
politike za zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni 
skupnosti. 
 
Verjamemo in upamo, da bomo vsi skupaj prepoznali pomen sprejetja tega dokumenta in s 
tem dali jasno potrditev, da je in bo v naši občini glas mladih slišan ter njihovi predlogi 
upoštevani v največji možni meri. Naše skupno poslanstvo je tudi v tem, da ustvarjamo 
mladim še bolj prijazno okolje oz. mladim prijazno občino.  
 



 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava Strategijo za 
mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018-2023 s prilogami ter sprejme predlagani 
sklep. 
          
                                                                                                                                                                                    
Pripravila: 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti        ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                       
višji svetovalec za družbene dejavnosti                                                                        
                                                                                                                 
                                                                                                                      
  
 
 
 
                                                                                                             
                
PRILOGE: 

- Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018 – 2023, 
- Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica na področju 

mladine in mladinskih politik, 
- Analiza rezultatov ankete med mladimi o mladinskih dejavnostih in mladinski politiki v 

Mestni občini Nova Gorica, 
- Katalog želja mladih v Mestni občini Nova Gorica. 


