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Izhodišča: problemi mladih iz študij

- Odseljevanje, stanovanjska problematika in 

pomanjkanje delovnih mest;

- raziskava koprskega zaledja: 63 % 

anketirancev meni, da mladi v vasi nimajo

dovolj priložnosti. Med anketiranci bi se jih 18 

% ob primerni priložnosti odselilo v mesto, pri

čemer med razlogi omenjajo pomanjkanje

delovnih mest, slabšo opremljenost s 

storitvami in infrastrukturo ter slabšo

prometno dostopnost (Azinović in sodelavci

2019). 

- raziskava med prebivalci v obmejnih

problemskih območjih: 38,4 % anketiranih

dijakov in študentov se namerava odseliti

- raziskava med predstavniki občin v 

obmejnih problemskih območjih: 

odseljevanje mladih je največji problem na

področju človeških virov v obmejnih

problemskih območjih, zaradi pomanjkanja 

delovnih mest in izobraževalnih ustanov ter

visokih cen nepremičnin, kot rešitev pa vidijo 

zlasti pomoč mladim družinam ter

vključevanje mladih v družbeno življenje in 

odločanje. Pri tem si želijo tudi bolj aktivne

vloge mladih. (Nared in sodelavci 2021). 



Raziskovalna vprašanja

Kako mladi ocenjujejo kakovost bivanja v svoji 

občini?

Kako mladi ocenjujejo stanovanjsko 

problematiko in katere so največje težave na tem 

področju?

Kako mladi ocenjujejo zaposlitvene možnosti in 

kje vidijo rešitve?

Kako mladi ocenjujejo možnosti aktivnega 

vključevanja v družbo?



Metode

Spletna anketa: 1080 anketirancev. Med 

anketiranci je s 40 % prevladovala starostna 

skupina od 20 do 24 let, sledita skupini od 15 do 

19 let (29 %) in od 25 do 29 let (19 %). Najmanj 

odgovorov je iz skupine prebivalcev, starih med 

30 in 34 let (11 %). 72 % vseh vprašanih se je 

glede na status opredelilo za dijake ali študente, 

27 % je zaposlenih ali brezposelnih. 

Intervjuji: pet intervjujev, in sicer s predstavnico 

Dijaške organizacije Slovenije, predstavnikom 

Urada Republike Slovenije za mladino, 

predstavnico Zveze slovenske podeželske 

mladine, predstavnico Zadruge Zadrugator in 

predstavnico Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje.



Problemi, s katerimi se soočajo mladi





Razpoložljivost, kakovost in cenovna 
dostopnost stanovanj



Razpoložljivost, kakovost in cenovna 
dostopnost stanovanj

67 % anketirancev 
stanovanjskega 
problema nima 

rešenega

cena in lokacija 
stanovanja sta 

najpomembnejša 
dejavnika pri iskanju 

stanovanja

večina anketirancev 
se v prihodnosti 

namerava seliti (54 
%), z izjemo tistih, ki 

imajo rešen 
stanovanjski 

problem

večina anketirancev 
ocenjuje možnosti 
za najem stanovanj 
kot slabe (37 %) in 
zelo slabe (35 %)

razlogi za selitev: 
zaposlitev, 

partnerska zveza oz. 
poroka ter 

nakup/najem 
nepremičnine

49 % anketirancev 
meni, da so 
najemnine 
previsoke

nimamo ustrezne 
stanovanjske 

politike, kar se 
odraža v visokih 
najemninah in 
pomanjkanju 
najemniških 

stanovanj na trgu

možnosti nakupa 
stanovanj za mlade 

so po ocenah 
anketirancev zelo 
slabe (46 %), zlasti 
zaradi visokih cen 

stanovanj







Medosebni odnosi in druženje

dostop do športnih 
površin in 

infrastrukture je kot 
dobro ali zelo dobro 

ocenilo 72% 
respondentov iz 
mest in 50 % s 

podeželja

25 % vprašanih je 
mnenja, da so 

medgeneracijski 
odnosi zelo slabi

REŠITEV 1: vlaganje 
v športno in 
rekreacijsko 

infrastrukturo

potreba po 
povečanju števila 

prireditev

REŠITEV 2: 
vključevanje v lokalno 
skupnost, sodelovanje 

starejših in mladih 
družin ter brezplačna 

pomoči za mlade v 
duševnih stiskah

problem 
pomanjkanja 

mladinskih centrov, 
(41 % prebivalcev 

podeželja te ocenilo 
s slabo ali zelo 

slabo)

problematika 
medsebojnega 

povezovanja 
starejših in mlajših 

večinoma 
obravnava z vidika 
starejše generacije

najslabše ocenjena 
kategorija so bili 

odnosi med 
starejšimi in 
mladimi oz. 

razumevanje mlajših 
z vidika starejših



Kakovost in dostopnost do delovnih mest

Ali mislite, da vam bo iskanje zaposlitve po

končanem izobraževanju predstavljalo težavo? 

(n = 1119)



Kakovost in dostopnost do delovnih mest

Kaj so glavne težave pri iskanju primerne

zaposlitve? (n = 1180)



Kakovost in dostopnost do delovnih mest

Koliko časa dnevno porabite za potovanje od 

kraja prebivališča do kraja

izobraževanja/delovnega mesta (v eno smer)? 



Mladi in regionalni razvoj

- Mladi prepoznani kot pomemben dejavnik 

razvoja.

- Razlike zlasti med mestom in podeželjem.

- Velik poudarek na medgeneracijskih odnosih 

in vključenosti.

- Izpostavljenost stanovanjskega problema.

- Nova delovna mesta ključni dejavnik za 

ohranjanje mladih v izvornem območju.
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