
Debatno društvo Univerze v Mariboru

Vprašalnik je bil na spletu dostopen od 10. julija do 24. oktobra 2018. 
V sklopu delavnic in posvetov na srednjih šolah so bili_e dijaki_nje pozvani_e k izpolnitvi 
fizičnih anket, anketiranje smo izvajali na terenu v bližini fakultet in študentskih domov, v 

centru mesta Maribor ter na lokacijah, kjer se zadržujejo mladi. Vprašalnik smo promovirali 
tudi po družbenih omrežjih in drugih promocijskih kanalih MKC Maribor in partnerjev.

Anketo je izpolnilo 357 oseb.
V analizo smo vključili 307 ustreznih anket. Izločili smo anketirance_ke, ki so bili_e 

starejši_e od 29 let, ne živijo, ne delajo ali se ne šolajo več v Mariboru ter pri vsebinskih 
vprašanjih niso podali_e konkretnih predlogov. 

Anketiranci_ke so skupno podali_e 632 predlogov, ki smo jih razdelili v 12 kategorij.

#jezikzavolitve

Anketa 
“SPIMPAJMO” 

MARIBOR ZA MLADE

357 anketirancev / 307 ustreznih anket / 632 predlogov

Online in terensko anketiranje

V okviru projekta #jezikzavolitve izvajamo različne aktivnosti, vse z namenom 
spodbujanja politične participacije mladih. 

Do sedaj smo izvedli: 
• delavnice kritične pismenosti, spoznavanja političnega sistema

v Sloveniji in veščine argumentacije, 
• soočenje županskih kandidatov 

(v sodelovanju z drugimi mladinskimi organizacijami),
• akcijo “Spimpajmo” Maribor, v kateri smo mlade vprašali, 

kako bi lahko bil Maribor mladim še prijaznejši. 
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Rezultati analize podatkov
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Rezultati analize podatkov
ANALIZA PREDLOGOV, 
IDEJ IN ŽELJA MLADIH

Anketiranci_ke so skupno podali 632 predlogov, 
ki smo jih razdelili v 12 kategorij.

0505 10 15 20 25

1. Objekti in prostor 
(23,7 %)

2. Aktivnosti in dogodki 
(23,6 %)

3. Promet 
(10,9 %)

4. Zaposlovanje 
(8,2 %)

5. Formalno izobraževanje,
prakse in štipendije (6,3 %)

6. Politika in politična aktivnost
mladih (6 %)

7. Neformalno izobraževanje 
(4,6 %)

8. Boljša kvaliteta življenja in 
medsebojni odnosi  (4,6 %)

9. Ugodnosti za mlade in 
študentska prehrana (4,4 %)

10. Stanovanja 
(3,6 %)

11. Podjetništvo 
(1,9 %)

12. Drugo 
(2,1 %)
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•  učilnico na prostem (npr. v parku), kjer bi bile mize in klopi opremljene z 
vtičnicami.

•  več možnosti za ustvarjanje. Predlagam, da se uredi prostor, kjer se 
spodbuja glasbena, umetniška ali kakršnakoli ustvarjalnost. Prostor za 
zadrževanje in kreativno ustvarjanje.

•  javno dostopen prostor, ki bi ga lahko uporabljali za druženje, organiziranje 
manjših zabav, s kakšnim hostlom v sobivanju za zunanje obiskovalce. 
Predlagam, da se ponudi kakšen zapuščen prostor/stavba, ki si jo mladi 
uredimo oz. prenovimo s svojimi zamislimi, pri čemer občina pomaga pri 
financiranju dela stroškov. Zunanja delovna sila bi se vključila samo po 
potrebi, ko mladi ne bi mogli izvesti določenega dela.

•  bili bolj športno aktivni. Lahko bi organizirali več turnirjev v košarki, 
odbojki, iger brez meja, oviratlonov... V bistvu iger pri katerih bi lahko 
sodelovali v skupinah in se hkrati imeli super. 

•  več možnosti za razvoj na različnih umetnostnih področjih. Več možnosti za 
predstavitev tistih talentov, ki niso po smernicah umetniških izobraževalnih 
programov. Predlagam, da se organizira več koncertov, več festivalov in se na 
splošno da več poudarka kulturi.

•  na voljo več izobraževanj o spoprijemanju s stresom, več obveščanja, 
kje dobiti brezplačno psihološko/psihoterapevtsko podporo/svetovanje 
in kako se naučiti ohranjati in izboljšati duševno zdravje. Predlagam, da se 
študenti psihologije in podobnih smeri povežejo z nepridobitnimi/mladinskimi 
organizacijami in organizirajo razne delavnice, tečaje in individualne ure, 
ki pa naj bodo bolj interdisciplinarno naravnane z inovativnimi pristopi 
in metodami dela (npr. pomoč skozi umetnost, osebnostna rast skozi 
ustvarjanje, sproščanje z gibanjem) ter druženja v naravi.

NEKAJ

 PREDLOGOV MLADIH
Maribor bi bil še boljši, če bi mladi imeli…
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•  več športnih dogodkov in vzpodbud za aktivno zdravo življenje. Predlagam, 
da se ustanovi še kakšna dodatna športna organizacija, ki bi vzpodbujala 
mlade, da več časa preživimo v naravi in na svežem zraku.

•  enotno integrirano vozovnico, tako da bi lahko uporabljali avtobuse in vlak 
brez dodatnih plačil na območju Mestne občine Maribor.

•  urejeno obvoznico in zaprtje centra za ves promet (razen avtobuse, taksije 
in dostavo). Predlagam, da uredite/zgradite vsaj eno večjo parkirno hišo, iz 
nje pa je v center mesta organiziran javni prevoz. 

•  brezplačna parkirišča za študente fakultet oz. vsaj več parkirišč za študente 
v okolici fakultet.

•  zastonj izposojo koles, cenejši mestni promet. 

•  večje možnosti zaposlitve ter rešen stanovanjski problem. Predlagam, da 
Mestna občina Maribor organizira več izobraževanj/delavnic/projektov, ki bi 
mladim povečali možnost zaposlitve.

•  več možnosti za zaposlitev oz. za ustvarjanje kariernih poti. Predlagam, 
da se začne aktivno delati na subvencioniranju zaposlovanja mladih in na 
dodatnih razpisih namenjenih odpiranju novih podjetij.

•  več služb in boljše možnosti zaposlitve. Predlagam, da v Maribor 
pritegnemo investitorje, ki bodo ali obnovili in oživili stare tovarne/poslopja 
ali ustvarili nova podjetja in s tem nova delovna mesta.

•  boljše pogoje za izvajanje obštudijskih dejavnosti, ki bodo mlade 
spodbudile k razvoju gospodarstva in industrije v Mariboru in okolici. 
Predlagam, da se poveča podpora srednješolskim in študentskim projektom, 
ki spodbujajo razvoj tehnologije in učijo mlade produktivnega dela in 
podjetništva.

NEKAJ

 PREDLOGOV MLADIH
Maribor bi bil še boljši, če bi mladi imeli…
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 •  večjo moč pri odločanju o stanju mladih v Mestni občini Maribor in iskanju 
rešitev stanovanjske in socialne problematike mladih. 

•  brezplačni javni prevoz, brezplačen vstop v muzeje/galerije, brezplačno 
parkiranje... Predlagam, da se uvede več ugodnosti za mlade.

•  več institucionalne podpore za začetek svojih podjetniških poti. Predlagam, 
da občina mladim pomaga z občinskimi objekti, kjer bi lahko začeli svoje 
podjetje z “olajševalnimi okoliščinami” (manjše najemnine, finančna 
podpora...).

•  še več možnosti za podjetniško izobraževanje (start up). Predlagam, 
da se ponudi več različnih delavnic, predavanj... o start up podjetjih. In se 
nato mladim (in mladim podjetjem) pomaga na vseh korakih do uresničitve 
podjetniške ideje - v zameno mladi ostanemo v Mariboru (in se tukaj 
zaposlimo, razvijamo...).

•  več cenovno ugodnih stanovanj. Predlagam, da se zgradijo še kakšna nova 
stanovanja.

•  študentske vrtove. Več zunanjih koncertov. Več delavnic “Naredi sam”. Več 
delavnic, predavanj ipd. glede delovanja družbe.

•  več glasu, da bi nas bolj upoštevali, da bi imeli več prostorov kot je Pisarna, 
več dogodkov, več popustov za športne dejavnosti. Predlagam, da se mlade 
vključi v različne upravne odbore.

•  subvencije za najem stanovanj oz. dostopnejše cene stanovanj, več prakse 
med študijem, več tečajev za razvoj kompetenc/vrlin, ki jih med študijem 
ne pridobimo, priložnost biti slišani. Predlagam, da smo mladi bolj aktivni in 
kritični, in s tem opozorimo na to, da se da nekaj spremeniti, če se združimo.

NEKAJ

 PREDLOGOV MLADIH
Maribor bi bil še boljši, če bi mladi imeli…
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NEKAJ

 PREDLOGOV MLADIH
Maribor bi bil še boljši, če bi mladi imeli…

•  možnost za uspeh, enake možnosti pri zaposlitvi, več možnosti za 
zaposlitev, večje in bolj konkurenčne plače proti Ljubljani in tujini, večjo 
študentsko, dijaško in mladinsko skupnost… Predlagam, da se bolje 
organiziramo in predstavimo problematiko mladih celotni družbi.

•  več možnosti za vplivanje na odločitve, ki se tičejo tudi mladih, ugodna 
stanovanja, več delavnih priložnosti. Predlagam, da se prenovijo zapuščeni 
prostori v stanovanja za mlade.

•  cenejši javni prevoz, možnost izposoje koles, več kolesarskih poti, več 
zelenih površin, več LGBT+ prijaznih prostorov in dogodkov, bolj dostopno 
psihološko pomoč.

•  več možnosti za sodelovanje v odločitvah, ki vplivajo na razvoj in napredek 
mesta. Boljše možnosti za zaposlitev. Predlagam, da bi se mladi vključili v 
stranke, kjer bi lahko delovali in spreminjali stvari.

* Kratica LGBT+ označuje lezbijke, geje, biseksualce_ke, trans osebe in druge spolne usmerjenosti, identitete in izraze.

Avtorji_ice: Urška Novak, Nina Kodrič, Adrijana Kos, Alenka Avguštin, Marja Guček ter 
vsi mladi, ki so predlagali ideje, vključene v dokument

Oblikovanje: Nina Kodrič s.p., vizualne komunikacije in oblikovanje

Maribor, december 2018

Več informacij o anketi, analizi podatkov in predlogov: 
mkc.si/s/Jezik_za_volitve_porocilo.pdf

https://mkc.si/s/Jezik_za_volitve_porocilo.pdf

