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Analiza ankete Mladi v občini Piran 2020
Z namenom priprave strategije mladinskega centra v naslednjih letih ter želje po oblikovanju programa, ki bi v
mladinski center privabil večje število mladih, smo se odločili, da poskušamo z anketo med mladimi pridobiti
vpogled v njihove potrebe in želje glede preživljanja prostega časa, neformalnega izobraževanja in rekreacije.
Ker se je v istem času s strani Urada za družbene dejavnosti Občine Piran pojavila pobuda, da bi oblikovali širšo
strategijo za mlade v naši občini, smo v anketo vključili tudi nekaj vprašanj, ki se nanašajo na življenje mladih
tudi iz vidika stanovanjske politike, zaposlovanja, zdravja in mladim dali možnost, da zapišejo, kaj si od občine
želijo.
Zbiranje podatkov je potekalo od 10. 2. 2020 do 28. 4. 2020. Anketo smo pripravili preko aplikacije 1ka.
Povezavo do ankete smo z širšo javnostjo delili prek spleta (Facebook, Instagram, spletna stran Mladinskega
EPI centra Piran, portal mlad.si, spletne strani srednjih šol), dijakom GEPŠ – Gimnazije Piran pa smo namen
raziskave predstavili tudi na dijaški skupnosti in jih prosili za širjenje ankete med sošolci, pri širjenju ankete
med študenti pa je pomagal tudi Klub študentov občine Piran.
Rezultate ankete, razdeljene na vsebinska poglavja, predstavljamo v nadaljevanju. Odgovorov mladih nismo
lektorirali, podobne oz. enake odgovore smo grupirali, izbrisali pa smo le tiste odgovore, pri katerih je šlo za
jasno provokacijo oz. neresnost.

Demografski podatki
V anketi »Mladi v občini Piran 2020« je sodelovalo 224 udeležencev (v celoti jih je vprašalnik izpolnilo 153), od
tega dve tretjini žensk, ena tretjina mladih med 15. in 17. letom, 17% mladih od 18 do 20 let, ena četrtina
mladih med 21. in 24. letom, 13% mladih med 25. in 29. letom ter 15% starejših od 30 let.
Med njimi je bilo 41% dijakov (N=182), 29% študentov (N=128), 25% zaposlenih (N=110) in 4% brezposelnih
mladih (N=20). Tri četrtine mladih biva v občini Piran (N=164), ostali pa v občinah Izola, Koper, Ankaran in se v
občini Piran šolajo.
Največ mladih je po pričakovanjih iz Pirana (N=110) in Lucije (N=110), to sta po številu prebivalcev tudi največji
krajevni skupnosti v občini, 18% jih biva v Portorožu (N=60), 12% v Sečovljah (N=38), iz ostalih krajevnih
skupnosti pa je na vprašalnik odgovorilo le nekaj mladih.
Večina dijakov, ki so odgovarjali na anketo, obiskuje GEPŠ Piran, ostali pa obiskujejo različne srednje šole v Izoli
in Kopru. Študentje, ki so odgovarjali na anketo, obiskujejo različne fakultete na Univerzi na Primorskem,
Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru.
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Spol (n = 224)

V katero starostno skupino spadate? (n = 224)

Kakšen je vaš trenutni status? (n = 224)

V kateri občini prebivate? (n = 224)
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V kateri krajevni skupnosti prebivate? (n = 164)

Kje se šolate? (n = 155)
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Prosti čas mladih
Zanimalo nas je, kje in kako mladi preživljajo prosti čas. Skoraj vsi so odgovorili, da prosti čas preživljajo doma
oz. s prijatelji. Polovica vprašanih svoj prosti čas preživlja v naravi in/ali v lokalih, nekaj manj kot polovica (42%)
se jih ukvarja s športom, podoben delež jih prosti čas preživlja na plaži. Četrtina vprašanih s prijatelji igra
različne igre (računalniške ali družabne), ena petina jih prosti čas preživlja tudi na igrišču/v parku.
Večina mladih se na tak ali drugačen način v prostem času druži s prijatelji, čas preživljajo tudi ob gledanju
filmov, serij, YouTube, Netflixa ipd. in v družbi telefona. Skoraj polovica jih v prostem času hodi v
kino/gledališče/na koncerte ter na izlete. Manj jih čas preživlja z nakupovanjem ali igranjem računalniških iger.
Tretjina vprašanih v prostem času bere. Ena petina pa se jih ukvarja z glasbo. Našteli so tudi nekaj drugih
prostočasnih dejavnosti, le 14 pa jih je odgovorilo, da obiskujejo mladinski center, kar je v skladu z našimi
opažanji.
Le ena četrtina mladih je vključenih v katero od športnih ali kulturnih društev v občini Piran, kar je glede na
število športnih in kulturnih društev, ki v naši občini delujejo, precej nizek delež.
Rekreaciji v povprečju namenijo 6,7 ur tedensko, uporabi telefona/računalnika/spleta pa kar 18,4 ure svojega
prostega časa tedensko. Veliko več časa torej mladi preživijo na spletu kot pa v gibanju.
V občini Piran si mladi želijo več koncertov in glasbenih dogodkov, filmskih dogodkov, športnih dogodkov,
družabnih večerov (npr. večeri družabnih iger) in izobraževalnih dogodkov. Če povzamemo, si želijo več
dogodkov za mlade na vseh področjih.
Res je, da je v naši občini število kulturnih dogodkov izredno veliko, vendar pa je večji del kulturnega programa
namenjenega odraslim. Nekaj je sicer dogodkov za otroke (npr. otroški gledališki abonma, festival Zrno soli …),
manj pa je dogodkov, ki bi bili namenjeni v prvi vrsti mladim. Taka glasbena dogodka sta npr. Festival obzidja
v Piranu, ki uspešno deluje že nekaj let, in Mladi val festival v parku Sonce v Luciji, ki šele pridobiva na svoji
prepoznavnosti. Poleg tega sta oba omenjena dogodka v poletnem času – eden na začetku, drugi na koncu
poletja. Med letom, sploh pa pozimi, je takih dogodkov manj oz. jih sploh ni.
Kar se tiče filmskih dogodkov je res, da imamo Festival slovenskega filma in Festival evropskega in
mediteranskega filma, nimamo pa nobenega dogodka ciljno usmerjenega na mlado publiko. Razen občasnih
filmskih večerov v Mediadomu pa drugih priložnosti za oglede filmov praktično ni. Najbližje kinodvorane so v
Izoli in Kopru.
Na področju športa in športnih prireditev so dogodki večinoma vezani na posamezne klube in njihove treninge
in tekmovanja, priložnosti za rekreativni (netekmovalni) šport je manj.
Prav tako je izredno malo priložnosti za zabavo. Mladi pogrešajo zabave/veselice/»žurke«. V Portorožu sta ena
ali dve delujoči diskoteki, z glasbo, ki nikakor ne ustreza vsem, mlajši od 18 let pa tja nimajo vstopa. Vendar pa
to ne pomeni, da mladoletni ne potrebujejo zabave.
Pri udeležbi mladih na dogodkih (npr. koncertih, zabavah) v drugih krajih se kot eden izmed problemov pokaže
javni promet – pomanjkanje avtobusnih povezav med Piranom in Koprom (še posebej v večernih urah in ob
vikendih) in pomanjkanje avtobusnih prevozov iz zaledja v Lucijo/Portorož/Piran (še posebej v večernih urah
in ob vikendih). Taxi prevozi na teh relacijah so izredno dragi in mladim predstavljajo (pre)velik strošek.
Če se torej želijo mladi udeležiti koncerta ali zabave, se morajo za prevoz znajti sami (če imajo vozniški izpit,
se lahko peljejo sami, drugače se morajo dogovoriti za prevoz s starši), kar pogosto ni najbolj varna rešitev
(alkohol, droge, utrujenost voznika).
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Na vprašanje, ali bi se udeležili dogodka (npr. koncerta), na katerem ne bi bilo alkohola, je večina mladih
odgovorila, da ja. Nekaj pa jih je odgovorilo, da bi alkohol pač prinesli s seboj. Pri tem je potrebno poudariti,
da je 30% udeležencev te raziskave mladoletnih.
Če povzamemo, v občini Piran manjkajo varni prostori za zabavo mladih, kjer bi se odvijali raznoliki dogodki
skozi vse leto.

Označite, kje vse in kako preživljate svoj prosti čas: (n = 179)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
glasba, glasba,
glasba ...
orkestri, big
band ...
koncerti..
• taborniki
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Kaj počneš v prostem času? (n = 179)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
hodim na sprehode,
skrbim za svoje
otroke
•
Šivam
•
Ustvarjam
•
gledališka igra, ples

Ali si član_ica katerega od športnih / kulturnih društev v občini Piran? (n = 178)

Drugo:
•

Koliko časa na teden v povprečju nameniš

glasbena šola

Koliko prostega časa na teden v povprečju
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rekreaciji? (v urah) (n = 164)

nameniš telefonu/računalniku/spletu? (v urah) (n
= 162)

Želim si, da bi bilo za mlade v občini Piran več: (n = 175)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
manj balkanske muzike in
visokih najemnin lokalov, ki
ne predvajajo balkan!
•
Zabava; več zabav, žurk;
veselic; zabav
•
bilo česa, ker ni 0
•
tečaji plesa idr.
•
prostorov za zabavo - disko

Označite vse dogodke, ki bi se jih udeležil_a. (n = 92)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
Koncert; glasbeni dogodki
•
izobraževalnih delavnic, da
pride strokovnjak in ima
predavanje o ločevanju
odpadkov, kako lahko sami
pomagamo naravi.
•
Ples
•
Zabave
•
Samo, da se pije
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Prostor za ideje
Zapišite vse aktivnosti, ki bi se jih udeležili, pa jih nismo zajeli s prejšnjimi vprašanji. Predlagajte čim bolj
konkretno, kaj točno vas zanima.
• ko organiziate koncerte naj bo še kdo drug kot Drill in Masaja.... zakaj sta na vsakem dogodku
občine Piran ona dva? katastrofaaaaaaa!!! povabite akutalne slo pevce, tudi z Zlatkotom je nekdo
udaril mimo. zelo žalostno
• nočni klubi, dobre restavracije
• animacija za otoke na plažah,
• več bi mogli govorit kaj je dobro da jemo.
• zelišča, naravna in kulturna dediščina, naravne kreme in detergenti, ekologija.
• delavnice za pse in druženja, pohodi itd., različna predavanja o zdravju, tečaji joge v naravi
(spomladi, poleti) …
• skupinski sprehodi s psi
• prostovoljstvo - knjižnica reči + center ponovne uporabe. knjižnica reči: jo imajo v LJ, si lahko
izposodiš reči, ki jih ne uporabljaš pogosto (dehumidifikator, šotor, vrtalni stroj, družabne igre ...)
center ponovne uporabe: zbiranje reči za ponovno uporabo, prostovoljci popravijo/naredijo nov
namen predmetu
• jaz bi si najbolj želel, da nehajo Albanci iz ozadja vplivati na župana in življenje vseh na obali z
njihovimi preprodajami orožja in drog in groženj, če ne nabijejo najemnin enim lokalom in tako.
mislim, da je to zelo težko izvedljivo, vendar skupaj smo močnejši :)
• računalništvo
• disko ki bi ob organiziranem večeru razglasil zemo
• mislim, da ste ogromni stvari že zajeli, sploh takšnih, ki bi se jih večina mladih tudi udeležila; srčno
upam da se bo vse skupaj premaknilo. če se gre za dobro stvar predvsem pa za dobro organizacijo,
ne pa samo spet za prazne besede smo pripravljeni vsi pomagati.

Dogodkov, ki bi me zanimali, bi se udeležil_a v: (n = 172)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
•
•
•
•
•
•
•

kjerkoli
Čim bližje mojemu prebivališču
obala; kjer koli na obali
Portorož
Koper
Izola
Kjerkoli, ne v Piranu ker nimam kako pridet
tja
gdegod samo da se pije
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Ali bi se udeležil_a dogodka (npr. koncert), kjer ni dovoljeno uživanje alkohola?
(n = 168)

Drugo:
•
pa nisam budala
njehehe
•
da pridem zardi družbe
•
odvisno od žanra
•
mogoče
•
odvisno kdo nastopa
•
odvisno

Zabavnih dogodkov bi se najraje udeležil_a:
(n = 132)
Možnih je več odgovorov

Športnih dogodkov bi se najraje udeležil_a:
(n = 86)
Možnih je več odgovorov

Športnih / gibalnih aktivnosti bi se udeleževal_a pogosteje, če: (n = 155)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
bi bile na temo
veganstva
•
če bi imela več časa,
•
če bi imela bolj aktivne
prijatelje
•
bi bilo bolj toplo vreme
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Katere športne / gibalne aktivnosti pogrešate in kje bi želeli, da bi se izvajale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za šankom
več štang za se dvigati
igrišče za najmlajše (OŠ Sečovlje, pred vrtcem, večinoma zaklenjeno),
odbojka, ples,
fitnes Piran. pogrešam tekalno stezo.
košarka
ples (pole dance, salsa), joga, pilates
vodene vadbe
padel, v Kopru.
delanje kebaba
odbojko, jogo ki bi se izvajala kje pri morju
v Piranu (katerakoli telovadnica bi bila na razpolago) in zunaj (kot je na primer joga poleti). zjutraj
oziroma dopoldne - princip oranžnih majčk. tip aktivnosti pa vseeno. morda nekaj kar je primerno
za 25 - 50 let. ne bi škodile niti kakšne večerne urice plesnih vaj, da vključimo še fante
da bi se nabrali na kup in igrali nogomet. poleti bi lahko organizirali tekmovanja v smučanju na
vodi ali kej takega atraktivnega.. pedalini za malo smeha...
odbojka
hockey, baseball
ples, tenis, badminton, namizni tenis, kajak, surfanje
košarka, mali nogomet - ogrevana dvorana čez zimo
košarka
skupinske športe (odbojka, košarka,..) ampak da je vse rekreativno, ne tekmovalno
plavanje
ples, aerobika, fitnes
dober fintes po ugodnejsih cenah velik zračen dostopen
nogomet
športna dvorana v Luciji, zastojn uporaba teniskega igrišča v Luciji, sončni park, Ribič
vodene vadbe v dvorani (Lucija, Piran, pomorska, Portorož podružnica...)
predvsem igrišča v samem Piranu za otroke, postavijo naj igrala na Punti in jo zaprejo za
promet,istočasno bi lahko bilo rekreacijsko odprto igrišče za vse starosti.
odbojka na mivki
športni dogodki na plaži
glede na obliko mesta, bi, mogoče bil zanimiv (tudi iz turističnega vidika) balin plac - proge so
lahko tudi take, da se jih da pospravit stran, ne rabijo bit statične.
odbojka - vseeno
boks
bowling ali kej podobnega
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Prostor za tvoje ideje
Katerih aktivnosti bi se ti z veseljem udeležil_a? Kdaj in kje bi morale potekati?
• moglo bi bit več diskotek
• Jaz bi se z veseljem udeležil izobraževalnih aktivnosti (naravoslovne teme) in vseh že na prejšnjih
straneh omenjenih.
• likovne delavnice, kreativno pisanje, nastopanje pred javnostjo,
• koncerti, žuri
• odprt teniški dan. da lahko pride vsak in tam igraš z različnimi ljudmi, ki jih ne poznaš. opredelili bi
se glede na predznanje tenisa.
• projekcija starih filmov, koncerti lokalnih skupin, book club, krožek o zdravi prehrani.. najraje da bi
se aktivnosti odvijale v Piranu, kdaj ni toliko važno.
• športna tekmovanja
• padel, Koper, kadarkoli.
• Kot prvo bi se moralo preverit kdo in kako aktivno uporablja javne prostore, ki jih je dobil za svoje
delo. Mislim, da pri nas raznolikosti ne manjka, so pa precej zaprti vase. Mislim, da bi lahko dosti
naredili tudi v povezovanju z vrtcem in/ali domom upokojencev. Take vrste socializacije bi prišle
prav čisto vsem generacijam - vendar na nek neformalen način, ne na primer pomoč pri hranjenju,
oblačenju. Bolj v smislu, skupni tečaji risanja ali skupne ure branja. Z otroci skupni pohod na
Kokoško, nekaj takšnega.
• na šoli v času pouka.
• pub quiz
• v Luciji igralski krožek za dijake
• jutranja telovadba (splošna), joga za začetnike, kuharski tečaji, plesne vaje
• vse kar je povezano z razvojem in z zdravim načinom življenja
• učenje klavirja
• od Pirana do Seče
• spomladanski tek po sečoveljski dolini otroci+starši, očistimo naš kraj skupaj, različni dogodki na
gasilskem domu Sečovlje. ustvarjanje s starejšimi iz Sečovelj, obudi o rudnik Sečovlje....
• kakšne umetniške natečaje na določeno temo ki bi se končali z otvoritvijo razstave in kakšnim
manjšim akustičnim koncertom. načeloma karkoli in kadarkoli izven sezone, še posebaj v zimskih
mesecih.
• potekati bi morale v bližini samega centra mest in nekje kjer bi bilo dostopno tudi parkiranje.
• improvizacij. nekje v Piranu ali Luciji v kakšnem prostoru ki ga lahko najameš.
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Neformalno izobraževanje
Kar 41% mladih si v občini Piran želi več izobraževalnih dogodkov. Zanimajo jih vsa področja, predvsem
upravljanje z lastnimi financami, tuji jeziki in zdrava prehrana, pa tudi iskanje zaposlitve, računalništvo, film in
gledališče, glasba in modno oblikovanje ter fotografija.
Označite, na katerih področjih bi si želeli pridobiti dodatno znanje. (n = 175)
Možnih je več odgovorov
Drugo:
•
Fotografija
•
Matematika, fizika
•
astronomija

Na področju računalništva bi se udeležili delavnic uporabe Word-a, Excel-a, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator in Adobe Indesign. Predlagali pa so še nekaj drugih programov, predvsem iz področja
urejanja/montaže videoposnetkov.
Udeležil_a bi se delavnice: (n = 51)

Drugo:
•
Video editiranje
•
Typaint
•
Blender
•
Adobe po
•
Unity
•
Solidworks

Na področju tujih jezikov jih najbolj zanimata italijanščina (višji nivo) in španščina (osnovni nivo) ter angleščina
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(višji nivo in konverzacija), nemščina (osnovni nivo) in francoščina (osnovni nivo). Precej zanimanja so pokazali
tudi za ruščino in japonščino.
Udeležil_a bi se jezikovnega tečaja (n = 134)

Drugo:
•
korejščina,
•
grščina

Nekaj manj kot tretjina (29%) mladih je pokazalo interes za izobraževanje na področju gledališke in/ali filmske
umetnosti. Najbolj jih zanimata gledališka in filmska igra ter snemanje in montaža filmov.
Zanima me: (n = 46)

Drugo:
•
fotografija

Iz področja zaposlitvene pismenosti mlade najbolj zanima, kako napisati kreativen življenjepis in kako se
pripraviti na razgovor, poleg tega pa jih zanima tudi, kako pristopiti do delodajalca in kakšne so različne pravne
oblike dela in kakšne so razlike med pogodbami (npr. avtorska, podjemna).
Za enodnevno delavnico so pripravljeni plačati do 20€ (raje manj), za večdnevno delavnico (v obsegu 30 ur) pa
do maksimalno 100€, vendar bi večina postavila mejo nižje.
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Izobraževalnih dogodkov bi se mladi najraje udeleževali med tednom, nekateri tudi ob petkih/sobotah, nedelje
pa so manj primeren dan, kar je v skladu z našimi pričakovanju.
Glede na trenutno situacijo v gospodarstvu, lahko pričakujemo višjo brezposelnost mladih kot pred epidemijo
covid-19. Zato bo smiselno, da okrepimo področje neformalnega izobraževanja ter mladim poleg že omenjenih
vsebin ponudimo tudi mentorstvo in karierno svetovanje (priprava osebnega kariernega načrta in korakov do
cilja).
Udeležil_a bi se delavnice: (n = 60)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
veganstva
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Za 1-dnevno delavnico/tečaj, ki me zanima, sem pripravljen_a
plačati: (n = 67)

Drugo:
•
odvisno od programa
•
odvisno od finančne situacije v
tistem trenutku
•
v osnovi do 20 eur vendar raje
manj seveda. se pa zavedam, da če
hočeš imeti dobro delavnico se
splača kdaj tudi 20 eur dati.
•
odvisno od teme. največ 20€

Za večdnevno delavnico/tečaj, ki me zanima, sem pripravljen_a
plačati: Npr. jezikovni tečaj v obsegu 30 ur (n = 66)

Drugo:
•
odvisno od finančne situacije v
tistem trenutku
•
odvisno od programa
•
40€
•
do 150€
•
do 100 eur za vsaj 3 noči

Izobraževalnih dogodkov bi se najraje udeležil_a: (n = 60)
Možnih je več odgovorov
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Položaj mladih v občini Piran
Kakšen je položaj mladih v občini Piran, smo skušali ugotoviti na podlagi naslednjih kazalnikov: dostopnost
stanovanj, zaposlitev in zdravstvenih storitev. Mladim pa smo na tem mestu dali priložnost, da sami zapišejo,
kje vidijo probleme na poti osamosvajanja in kaj menijo, da bi Občina Piran lahko storila za mlade.
Več kot polovica mladih (60%) živi pri starših, ostali pa v najemniških ali lastnih stanovanjih. Kar polovica
vprašanih kot problem, s katerim se soočajo, navaja nedostopnost stanovanj. Na vprašanje, kje vidijo težave
pri osamosvajanju mladih, je večina izpostavila problem stanovanj (stanovanj, ki bi se oddajala ali prodajala po
dostopnih cenah, je izredno malo oz. jih ni; najemodajalci večinoma oddajajo od septembra/oktobra do junija,
med poletjem pa raje oddajo turistom; najemnine so tako visoke, da si jih mladi ne morejo privoščiti, tudi če
imajo redno zaposlitev).
Manj kot polovica zaposlenih dela na področju, za katerega so se izobraževali. Malo manj kot polovica vseh
mladih pa navaja, da jim težavo predstavlja pomanjkanje delovnih mest v občini Piran. Pomanjkanje kvalitetnih
delovnih mest so izpostavili tudi kot težavo pri osamosvajanju. Poleg zaposlitev v turizmu, kjer delodajalci raje
zaposlujejo študente, si želijo tudi razvoja na drugih področjih (npr. kreativne industrije). Res je, da smo
turistična občina, vendar pa ne smemo pozabiti, da občina ni samo nek prostor, ampak predvsem ljudje, ki tu
živimo. Kot je zapisal eden izmed anketirancev »Potrebujemo razvoj kraja in občine in ne samo na način, da bo
zanimivo za turiste. V prvi vrsti moramo biti zadovoljni občani/krajani.« Pri razmišljanju o zaposlitvah za mlade
moramo zato pogledati tudi izven okvirov turizma.
Živim ______________: (n = 109)

Drugo:
• pri fantu

Označite, ali za vas velja naslednja trditev. »Delam na področju, za
katerega sem se izobraževal_a.« (n = 50)

Drugo:
•
izobrazba nam da znanje,
življenje izkušnje, delam na
področju, katerega
obvladam in imam dobre
rezultate
•
delam med študijem, drugo
področje
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Ravno pomanjkanje kvalitetnih delovnih mest (na področjih za katera so se mladi izobraževali) in previsoke
cene stanovanj oz. najemnin sta težavi, ki mladim onemogočata osamosvojitev. Kar pomeni, da veliko mladih
po zaključenem študiju še vedno živi doma oz. se v iskanju boljših priložnosti preselijo drugam. Na tak način
»izgubljamo« perspektivne mlade, ki bi lahko doprinesli k razvoju našega kraja/občine.

Dostopnost splošnih zdravstvenih storitev je načeloma dobra (90% jih ima izbranega osebnega zdravnika in
zobozdravnika), nekoliko slabša je dostopnost storitev na področju ginekologije (manj kot polovica deklet ima
izbranega ginekologa v občini Piran, ena četrtina pa jih sploh nima izbranega ginekologa). Veliko slabše pa je
kar se tiče dostopnosti pomoči na področju duševnega zdravja (psihoterapevtska obravnava). Psihoterapevtov
s koncesijo je na obali izredno malo oz. imajo čakalno dobo 1 leto in več.
Z vzpostavitvijo Centra za krepitev zdravja znotraj ZD Piran v letu 2018 so vsem občanom postali bolj dostopni
različni preventivni programi in želimo si, da bi se to še okrepilo.

Imam izbranega pediatra oz. osebnega zdravnika.
(n = 105)

Imam izbranega zobozdravnika. (n = 105)

Imam izbranega ginekologa. (n = 66)

Kot težavo mladi navajajo tudi slabo razvit javni promet, kar smo že omenili v poglavju prosti čas. Povezanost
krajev znotraj občine je slaba (razen na relaciji Piran – Portorož – Lucija), prav tako so slabe povezave z drugimi
kraji.
Večina vprašanih (74%) se strinja, da je v občini premalo zabavnih dogodkov za mlade in tudi veliko predlogov,
kaj bi po njihovem mnenju morala storiti občina narediti za mlade, gre v to smer.
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Kaj so največje težave, s katerimi se soočate mladi v občini Piran? (n = 107)
Možnih je več odgovorov

Drugo:
•
mladi nismo slišani
•
malo poglejte kako to
Hrvati delajo
•
nedostopen, parkirna
mesta
•
res premalo
avtobusov iz Pirana
proti Sečovljam so na
eno uro in če zamudiš
enega moreš čakat
eno uro mislim da bi
lahko dodali vsaj se
enega da bi vozili na
pol ure. to sem želela
poudarit
•
slaba cestna
infrastruktura in
javna razsvetljava, v
kraju se ne dogaja nič

Kje vidite težave pri osamosvajanju mladih? Kje vidite priložnosti za izboljšave v občini Piran?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Preveč časa živijo doma - posledica dolgoletnega študija. Večina tistih, ki gredo študirat v druga
mesta, se ne vrne - lažje dobijo delo v večjih mestih, oziroma se odselijo zaradi partnerjev. O
najemninah in na sploh prostih stanovanjih čez celo leto da niti ne govorimo.
Avtobusi po 22. uri na relaciji Koper - Piran.
Težave pri osamosvajanju vidim predvsem v vzgoji. Starostna meja čustvene zrelosti in
sprejemanja odgovornosti se je zamaknila v trideseta. Potrebujemo razvoj kraja in občine in ne
samo na način, da bo zanimivo za turiste. V prvi vrsti moramo biti zadovoljni občani/krajani.
Definitivno so problem predrage nepremičnine. Rešitev bi bila regulacija cen in najemniških
stanovanj, ker če bojo stanovanja za mlade družine samo v Sečovljah in na Markovcu, bo kmalu
Piran prazen.
Predvsem premalo stanovanj in njihove cene, vsi bi oddajali od septembra do maja in poleti
turistom, tako da se mladi skorajda ne moremo odseliti nekam.
Potrebno je nerazumljivo veliko dela za dosego ciljev, ki bi sicer drugod po Sloveniji bili veliko lažje
izvedljivi. Ali je to iskanje zaposlitve, ki bi ti dejansko predstavljala izziv, ne pa zgolj službe, ali pa
osamosvojitev in iskanje stanovanja. Moje osebno mnenje je, da so si obalo pokorile starejše
generacije, ki jim trenutna situacija ustreza, mladi pa razen tega, da smo odraščali tukaj, s tem
krajem nimamo pravzaprav nič skupnega.
Drage najemnine in višji standard življenja (cene višje zaradi turizma), delovna mesta (za študente)
večinoma na področju turizma.
Predrage nepremičnine.
Večina stanovanj ima visoke najemnine, se ne prodajajo, zato je veliko težje se osamosvojiti kot v
časih. Tudi če ob študiju delaš, je na takšen način zelo težko iti skozi mesec
Nimam posebnih mnenj glede te teme, ker me ne zanima.
Prostor za mlade (tudi zabavo).
Naravnih razvojnih potencialov je veliko, vendar so slabo izkoriščeni. Kar je dobro za skupnost, je
dobro za mlade. Nujna je izgradnja turistične infrastrukture, ki bi omogočila podaljšanje turistične
sezone v jesenski in zimski čas. S tem bi zagotovili več novih delovnih mest tudi za mlade.
Pogrešam več povezovanja turističnega gospodarstva z izobraževalnimi ustanovami. Vodilni v
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

občini bi morali delovati povezovalno, z optimizmom, ki bi ga prenesli tudi na mlade. Prihodnost
gradimo vsi, zato potrebujemo boljše odnose, boljšo energijo ... Tam kjer je dobra energija, smo
vsi zadovoljni, domačini in turisti.
Premalo dostopnih stanovanj, delovnih mest.
cene nepremičnin
V sistemu, ki ne dopušča ali omogoča karierne poti mladim.
Razvoj kreativnih industrij
stanovanja, najemništvo do poletja potem pa mrš na cesto
Previsoke cene stanovanj, oddajanje samo od septembra/oktobra do maja/junija.
Lenarjenje. Tisti ki si želijo nekaj več gredo ven (Ljubljana), ker je več priložnosti. Drugo so pa še
visoke cene stanovanj in najema, po možnosti celo ne celoletnega (zaradi turizma od junija do
septembra ne moreš bit v stanovanju, ker je stanovanje namenjeno turizmu), zaradi česa si večina
ne more privoščiti najemnine in je raje pri starših in špara, da si lahko nekega dne kupi stanovanje.
Mladi se težje osamosvojimo, ker je na žalost premalo delovnih mest, kjer bi lahko dobili
zaposlitev, tako za dč kot za nč. Delodajalci na žalost na delovna mesta sprejemajo samo študente.
menjajte politiko op
več dogajanja bi bilo v redu
Ni delovnih mest in posledično si veliko mladih ne more privoščiti stanovanj.
premalo druženja
kakovostna delovna mesta
u zvezi stanovanja
predraga stanovanja , ni izbire pri zaposlitvi, ni fakultet
Definitivno je premalo kvalitetnih stanovanj za živet, saj v mestu manjka odlok, ki omejuje
sobodajalce, kakšne luknje lahko oddajajo. Iz centra mesta bi lahko odstranili ZD in gasilni dom, ju
prestavili na Fornače (tudi boljša dostopnost ZD za neprebivalce mesta Piran ter lažji izhod gasilcev
na intervencije) in naredili na tistih prostorih stanovanja za mlade in mlade družine.
predraga podnajemniška stanovanja
Pomanjkanje motivacije, previsoke cene najema ali prenizke plače, posledično brezupnost.
nedostopnost stanovanj
Največji problem so dostopna stanovanja. Teh praktično ni. Najemnine so astronomske in večina
oddaja stanovanje samo od septembra do maja, zato ker stanovanja poleti oddajajo izključno
turistom.

Glede na težave, ki so jih anketiranci izpostavili pri osamosvajanju mladih (stanovanja, zaposlitve), ni
presenetljivo, da gre večina predlogov, kaj bi morala za mlade narediti Občina Piran, ravno v smer povečanja
števila delovnih mest in zagotavljanja dostopnih stanovanj. Poleg tega vprašani predlagajo tudi izboljšanje
javnega prometa, več prostorov za rekreacijo, prosti čas in zabavo mladih ter številne druge ukrepe. Njihove
predloge navajamo v nadaljevanju.
Kaj menite, da bi morala za mlade narediti Občina Piran?
•

Ustvariti nova delovna mesta, izboljšati javni prevoz, vključiti mlade v razvoj turističnih ponudb,
saj trenutno niso zanimive.

•

Več prostorov za zabavo, kot je npr. klub Pergola, da bi se lahko med vikendi več zabavali, kot so
se včasih v diskotekah.
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•

Več občinskih stanovanj z možnostjo najema in s tem zmanjšanje lastniških stanovanj v prid
turizmu. Občina bi morala odkupiti večstanovanjske hiše in stanovanja ter omogočiti mladim
najem stanovanj po normalnih cenah. S tem stanovanja izven sezone ne bi samevala in še mladi bi
imeli možnost osamosvojitve s svojim stanovanjem. Z nižjimi cenami najemnin bi privabili tudi
mlade družine, kar je zelo pomembno za pomlajanje prebivalstva v Piranu.

•

Za začetek aktiven KŠOP, kjer se vsak teden nekaj dogaja (KŠOK je lahko zgled).

•

Občina Piran bi morala poskrbeti:
o

za spodbujanje razvoja gospodarstva,

o

za pravilen razvoj trajnostni razvoj,

o

za izgradnjo turistične infrastrukture z namenom odprave sezonskosti turizma,

o

za boljšo prometno ureditev, mirujoči promet, gradnjo podzemnih garažnih hiš,

o

za urejenost kopališč in pristanišč,

o

za urejenost pozabljene Fiese in Jernejevega kanala ter vseh drugih pozabljenih naravnih
potencialov naše občine,

o

za boljšo športno infrastrukturo v Luciji in v zaledju,

o

za varne kolesarske povezave po vsej občini in med mesti - tudi čezmejno (Parenzana),

o

pogrešam tudi še kak studio za mlade glasbenike in prostore za druženje mladih,

o

... vse navedeno je osnova za pravilen razvoj skupnosti. Kar je dobro za skupnost, je dobro
tudi za pravilen razvoj mladih.

•

Jim sploh prisluhniti in narediti kaj za njih. Še tisto malo, kar je bilo za mlade, so ukinili. Seveda
zato odhajamo iz občine drugam. Žalostno.

•

Spodbujati pri njihovi ustvarjalnosti.

•

Izobraževalne centre, stanovanja, fitnes centre, primerne cene, kino.

•

Več glasbenih, gledaliških dogodkov, ki bi bili finančno bolj dostopni. Prav tako več športnih in
izobraževalnih ponudb - področje osebnosti, rasti, financ, komunikacije,..

•

Več dogodkov, ki bi spet povezali ljudi med seboj. V Piranu poskrbeti za brezdomce in narkomane,
glasbeno šolo preseliti v eno stavbo (staršem učencev zagotoviti brezplačni abonma za parkiranje
na obzidju).

•

Boljši javni prevoz, vključevanje mladih v razvojne strategije. Zagotoviti delovna mesta.

•

Morala bi spremeniti stanovanjsko politiko, organizirati izobraževanja mladih na področju osebnih
financ, ponuditi možnost poroštva s strani občine za stanovanjske kredite mladih.

•

vse

•

veliko

•

nov klub ali pa karaoke bar
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•

nimam posebnih mnenj

•

Nehat se ukvarjat toliko s turizmom in primit v roke naše vsakdanje življenje. Banalna stvar: prosit
en spar naj odpre svojo trgovino (na Fornačah recimo). To da se sploh dovoli, da nimamo več
laboratorija v zdravstvenem domu (glede na število starejših občanov), je sramotno. Nekako
zaustavit večanje ponudbe apartmajev, da ostane kaj nam.

•

več delovnih mest

•

Ponuditi bolj ugodna stanovanja, kot npr. ponudijo socialno slabo stoječim družinam.

•

Mlade je treba motivirat, jim dat možnosti, da povejo stvari, kot oni mislijo.

•

Veliko več. Že ko vidiš, da otroci igrajo nogomet pred občino in nehote uničujejo stavbo, pove, da
ni dovolj igrišč.

•

stanovanja

•

karkoli, samo da se neki začne počasi

•

Mladina bi v štartu sama morala biti bolj proaktivna, brez akcije ne more bit reakcije občine.

•

Več placa za se družit.

•

Rešiti stanovanjsko krizo in poskrbeti za boljšo povezanost zaledja piranske občine in ostalih
obalnih občin z javnim prevozom.

•

Na tej točki karkoli. Dokler bo cilj dejanska izboljšava stanja mladih, ne pa zgolj birokratska
kljukica. Dodatno pa mislim, da bi eden ciljev morala biti tudi vzpodbuda najambicioznejših
mladih, da se jih zadrži v tem kraju. Taki razen dela v turizmu tukaj nimajo praktično kaj početi, ali
z drugimi besedami: če želiš v življenju karkoli narediti iz sebe, moraš stran od tu. Lahko so to
kulturne, športne ali pa druge sanje - na obali so tvoje možnosti realizacije vsaj kančka teh sanj
praktično nične.

•

Urediti cenovno dostopna stanovanja ter finančne spodbude delodajalcem za zaposlovanje
mladih.

•

Jim prisluhniti in iskati skupni dialog.

•

Zgraditi objekte za druženje, organizirati več dogodkov

•

koncerte, zabave
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Povzetek ugotovitev
Z anketo »Mladi v občini Piran 2020« smo skušali ugotoviti predvsem, kaj mlade zanima, kaj počnejo oz. bi
želeli početi v prostem času, z namenom oblikovanja celovitejše strategije mladinskega centra in programa
aktivnosti po meri mladih občanov. V drugem delu pa smo jim postavili nekaj vprašanj, s katerimi smo se
dotaknili teme, s kakšnimi težavami se soočajo pri odraščanju in osamosvajanju in kakšno vlogo ima pri tem
občina. Osredotočili smo se predvsem na zaposlovanje, stanovanjsko problematiko in dostop do zdravstvenih
storitev.
Mladi si želijo več priložnosti za druženje, zabavo, rekreacijo in izobraževanje. Da bi se lahko osamosvojili, pa
potrebujejo stanovanja in zaposlitve.
V Športnem in mladinskem centru Piran jim bomo skušali nuditi čim več različnih priložnosti za prostočasne
aktivnosti in opore pri krepitvi kompetenc in osamosvajanju. Vendar pa so za izboljšanje položaja mladih
potrebne spremembe na področju zaposlovanja in predvsem stanovanjske politike v občini ter vključevanje
potreb mladih tudi v oblikovanje ključnih dokumentov, kot je npr. občinski prostorski načrt, ki je trenutno v
pripravi.

Pripravila: Martina Mrakovčić, specialistka za mladinsko delo
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