
          
Analiza ankete »Strategija za mlade 2021-2027« 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 15. novembra 2021 do 28. maja 2022. Anketo smo pripravili v orodju 

1ka in jo delili na Facebooku, na spletnih straneh mladinskega centra, srednjih šol in Občine Piran ter 

v različnih medijih. 

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 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v času zbiranja podatkov v občini Piran živelo 

2472 mladih od 15 do 29 let oz. 3754 mladih od 15 do 35 let, kar je starostna skupina prebivalcev, ki 

smo jih povabili k sodelovanju. 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 213 mladih. Od tega 125 mladih, ki prebivajo v občini Piran, ostali 

pa so mladi, ki v naši občini obiskujejo šolo. 

Med njimi je bilo 56% mladih v starostni skupini od 15 do 17 let (dijakov), 18% mladih od 18 do 24 let, 

10% mladih od 25 do 29 let, 10% mladih od 30-34 let in 5% starejših od 35 let. 

Z anketo smo v največji meri zajeli starostno skupino od 15 do 17 let, kar predstavlja dijake GEPŠ, ki 
smo jih nagovorili osebno oz. v sodelovanju s šolo. Precej pomanjkljiv pa je naš vzorec v ostalih 
starostnih skupinah. 

Mlade iz občine Piran smo vprašali tudi v kateri krajevni skupnosti prebivajo. V skladu s tem, da je Lucija 

največje naselje v naši občini, je največ anketiranih iz Lucije, sledijo Portorož, Piran in Sečovlje iz ostalih 

krajevnih skupnosti pa je zelo malo anketiranih oz. nobenega. Na to moramo biti pozorni pri 

interpretaciji, saj so sploh pri vprašanjih mobilnosti lahko razlike med Lucijo in drugimi krajevnimi 

skupnostmi zelo velike. 

V katero starostno skupino spadaš? (n = 213) 

 



          
 

Spol: (n = 213) 

   

 

V kateri občini prebivaš? (n = 213) 

   

Drugo: Buje, Vanganel, Ajdovščina, Sežana, Nova Gorica, Marezige 

 

V kateri krajevni skupnosti prebivaš? (n = 125) 

   

Ali imaš v občini Piran prijavljeno stalno ali začasno prebivališče? (n = 124) 

   



          
 

Mladi in življenje v občini Piran 

 

Mladi ocenjujejo, da je za izobraževanje, šport in kulturo v občini Piran za mlade delno poskrbljeno, za 

druženje, zaposlovanje, stanovanja in vključevanje mladih v odločanje pa ni poskrbljeno. 

Polovica jih meni, da nimajo dovolj informacij o možnostih zaposlovanja (55%), prostočasnega 

udejstvovanja (45%) in vključevanja v javne zadeve (60%). Skoraj polovica (45%) pa je odgovorila, da  

informacij niti ne išče.  

Informacije mladi pričakujejo na spletni strani občine, na spletnih straneh mladinskih organizacij oz. 

organizacij za mlade, v manjši meri pa tudi v občinskem glasilu (Solni cvet) in Zavodu za zaposlovanje. 

Kot druge načine informiranja so navedli Facebook in druga socialna omrežja, e-pošto, Whatsapp 

skupine, oglasne deske ipd. Predlagajo obveščanje z e-novicami in postavitev digitalnega zaslona z 

informacijami o tekočih projektih na bolj obiskanih lokacijah v občini (kot v Mestni občini Koper), želijo 

pa si tudi, da bi različni občinski organi bili bolj prisotni na socialnih omrežjih. 

Med predloge oz. primere dobrih praks so navedli tudi prostor za druženje, kjer bi se lahko pogovarjali, 

učili ipd., varen prostor za zabave, center mladih in galerijo za sodobno umetnost. 

Predvsem pogrešajo mladinski center, ki bi bil dejansko namenjen mladim in kjer bi lahko organizirali 

različne delavnice, krožke … Mladinski EPI center Piran je namreč bolj po meri osnovnošolcev. Želijo pa 

si tudi bolj aktivnega kluba študentov/dijakov in mladinskega sveta. 

Opozarjajo pa tudi na to, da ni dovolj da so informacije objavljene, ampak da morajo mladi biti tudi 

digitalno pismeni, da bodo našli primerne informacije in da se jih ne samo obvešča, ampak da imajo 

dejansko možnost odločanja o zadevah, ki so za mlade aktualne (npr. stanovanja, službe).  

Predlagajo pa tudi, da občina finančno podpre mlade:  

• pri realizaciji projektnih idej,  

• z štipendiranjem, 

• s subvencijami pri nakupu ali obnovi stanovanj, 

• z obnovo parkov in igrišč, 

• z višjimi subvencijami za vrtce. 

   

  



          
 

Povej nam, kako se ti zdi, da je v občini Piran poskrbljeno za mlade. Prosimo, oceni posamezna 
področja s pomočjo spodnje lestvice. (n = 108) 

   

 

Ali imaš dovolj informacij o možnostih zaposlovanja, izobraževanja, mobilnosti, prostočasnega 
udejstvovanja, vključevanja v javne zadeve v občini Piran? (n = 108) 

   

 

Ali sam_a aktivno iščeš tovrstne informacije? (n = 108) 

   

 

 



          
Kje bi po tvojem mnenju moral_a pridobiti te informacije? (n = 106) 

Možnih je več odgovorov 

   

Drugo: ne vem, tovrstne informacije bi morale biti povsod!, ni enoznačnega odgovora - odvisno za kakšen 

namen, letaki, v reklamah, oglasnih plakatih itd, facebook in preko email ali whatsapp skupina, na socialnih 

omrežjih, socialna omrežja, študentske organizacije 

 

Imaš kakšen predlog (primer dobre prakse drugih mest/občin/držav) za dvig informiranosti 
mladih na navedenih področjih na območju občine Piran? 

• informiranje preko socialnih omrežij 

• oglasne deske, whatsapp skupina 

• lahko bi naredili kakšen prostor za druženje, kjer bi se lahko pogovarjali, ucili... 

• ne le informiranost temvec dejansko moznost odlocanja o zadevah, ki so za mlade aktualna 
tematika, kot so stanovanja, službe itd. ter finančna podpora občine projektom, ki bi omogočili 
realizacijo idej. 

• od ideje do izvedbe ne sam bomo in uskladit kje je razvoj turizma in kje lokalnih prebivalcev. 

• kak center mladih več galerij za sodobno umetnost, 

• poskrbljen varen prostor za zabave, 

• delavnice na prostem ob lepih sončnih dnevih, možnost ponuditve neprofitnih prostorov za potrebe 
druženj, raziskovanj, krožkov, itd. ki bi jih organizirali tudi mladi (bralni krožek, brainstormingi, razne 
podjetniške delavnice, ki bi jih lahko organizirali diplomirani studentje, športne delavnice, pikniki. 
poznam mladinski epi center, vendar je namenjen predvsem zelo mladim, za starejse ... 

• socialna omrežja, pregledna spletna stran s svežimi novicami 

• objavljanje dogodkov na facebooku in instagramu 

• facebook ali instagram strani - saj to maldi najhitreje opazimo. ali pa moznost e-novic preko maila: 
narocis se ma novice in potem jih prejemas glede vseh novosti v obcini (dogodki recimo). 

• predlagam obveščanje z e-novicami, morda postavitev digitalnega zaslona z informacijami o tekočih 
projektih na bolj obiskanih lokacijah v občini. 

• višja digitalna izobraženost mladih, učenje veščin interneta in digitalne pismenosti v šoslkem 
sistemu. večina omenjenih informacij ni težko dobiti - problem je predvsem, ker ni zanimivih 
delovnih mest (kar se tiče slednjih). ker ni stanovanj. ker se tematike mladih v lokalni politiki 
praktično ne obravnavajo (občina piran prodaja lasten stanovanjski fond, namesto da bi ga gradila 
in ... 

• objave na socialnih omrežjih. 

• občina koper 

• občina ankaran ima po mojih informacijah fino urejeno komunikacijo z občani (letaki, spletna stran 
ipd.) 

• obcinske stipendije kot jih ima obcina izola, subvencija pri nakupu ali obnovi stanovanja za mlade 
(stanovanja se pridajajo vikendasem), mesto ne zivi. izobrazeniladi se ne vracajo v piran, stanovanja 



          
so predraga in piran kot mesto ne nudi dosti. parki in igrisca so potrebna obnove. subvencije za 
vrtce so prenizke.  

• da aktivnejsi dijaski klubi, studentski klubi, mladinski svet 

• niti malo mi ni žal, da sem se odselil iz pirana, ni prihodnosti za tako mesto. ostali so sami žabarji in 
narkomani. ni nic poskrbljeno za mlade, ni parkirisca, stanovanja in najemnine so predragi, 
zaposlujejo samo študente preko agencije. v piranu je urejeno samo za turiste in za vikendase, za 
prebivalce ni nic, a zelo mi je zal, ker je tako lepo mesto 

• mladinski center v občini piran. (mladinski epicenter je za šolarje super, vendar ne za študente in 
mlade) 

• neke strani za info kaj se lahko kaj imamo in kako se to vstvarja in kje. 

• oglaševanje na socialnih omrežjih (facebook, instagram,..) 

• večja prisotnost pristojnih organov na socialnih omrežjih 

• Bentonville ZDA, imajo veliko prog za gorsko kolesarjenje, ki so pokazale da lokalnemu prebivalstvu 
in turizmu zelo koristijo 

 

 

 

  



          
IZOBRAŽEVANJE, ŠTIPENDIJE IN MOBILNOST 

Ker je bila večina anketiranih dijakov_inj, imajo večinoma dokončano le osnovno šolo. Ostali anketirani 

pa imajo večinoma univerzitetno izobrazbo ali končan magisterij/doktorat. Prav tako večina načrtuje 

nadaljevanje šolanja. Le manjši delež, 17%, je del svojega šolanja opravilo v tujini, večina tega ne 

načrtuje niti v prihodnosti. Dobra polovica vprašanih prejema oz. je prejemala štipendijo (31% državno, 

10% zoisovo, 7% kadrovsko in 2% občinsko). 

Tekom izobraževanja mora 50% vprašanih opraviti prakso, 21% pa tudi obvezno pripravništvo. 

Neformalnega izobraževanja se mladi udeležujejo v manjši meri. Nekateri se zavedajo pomena 

vseživljenjskega učenja in želijo pridobiti dodatne kompetence, spoznati nove ljudi ipd., drugi pa ne 

vidijo potrebe po dodatnem izobraževanju, ker so že zaposleni ali pa v občini Piran ne najdejo prave 

ponudbe zase. Pogrešajo predvsem vsebine s področja umetnosti, rokodelstva, podjetništva, 

programiranja, jezikov, osebnih financ, mladinskega organiziranja … 

Kljub temu, da je veliko mladih že slišalo za programe mednarodne mobilnosti (npr. Erasmus +) pa jih 

velika večina še nima izkušnje s tovrstno mobilnostjo. Še največ mladih (12%) se je udeležilo 

mednarodne mladinske izmenjave, nekaj študijske izmenjave oz. prakse v tujini, nihče pa ni opravljal 

prostovoljnega dela (EVS oz. ESE). 

 

Katera je tvoja najvišja dosežena stopnja izobrazbe? (n = 92) 

   

 

Ali nameravaš nadaljevati izobraževanje? (n = 91) 

   



          
 

Ali si del svojega izobraževanja opravljal_a v tujini? (študij v tujini, študijska izmenjava/praksa) (n = 
90) 

   

 

Ali nameravaš v prihodnosti del svojega izobraževanja opravljati v tujini? (n = 80) 

   

 

Ali prejemaš oz. si v času izobraževanja prejemal_a štipendijo? (n = 90) 

   

Drugo: iz EU skladov 

 

 

 

 



          
Ali je del tvojega izobraževanja tudi opravljanje obvezne prakse? (n = 90) 

   

Ali je del tvojega izobraževanja tudi opravljanje pripravništva? (n = 90) 

   

 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

Pomisli na različne tečaje, usposabljanja in delavnice, ki niso del rednega šolskega izobraževanja in 
jih uvrščamo v okvir neformalnega izobraževanja. Koliko takšnih izobraževanj si se udeležil_a v 
zadnjih 3 letih na navedenih področjih? (n = 89) 

   

V katerih občinah so potekala ta izobraževanja? (n = 76) Možnih je več odgovorov 

   

 



          
Ali si se v času epidemije covid-19 vključeval_a v neformalno izobraževanje prek spleta (delavnice, 
predavanja, seminarji ipd.)? (n = 88) 

   

 

Ali meniš, da na območju občine Piran obstaja potreba po še kateri izmed vrst neformalnega 
izobraževanja? Prosimo, navedi vse vrste tečajev in drugih oblik neformalnega izobraževanja, ki 
po tvoji oceni manjkajo v občini Piran.  

• Ne 2x 

• tuji jeziki, glasba, sport 

• podjetniske delavnice, bralni krozek, predvsem pa moznost, da mladi sposobni posamezniki 
prejmejo moznost organizacije teh delavnic sami, saj oni najbolje poznajo tematiko in kaj danasnjo 
mladino zanima, pa tudi veliko bolj uspesno bi pritegnili mlade kot pa vnaprej pripravljen krozek s 
strani obcine, ki bi verjetno ne samo imel velike stroske in slabo organizacijo, ampak bi bil verjetno 
tudi ... 

• nudenje učne pomoči za osnovnošolce pri kateri bi lahko pomagali prostovoljci in na ta način 
pridobivali izkušnje. kakšna predavanja, seminarji z aktualnimi temami. 

• Jeziki 

• pomoje manjka kakšna delavniza za učenje programiranja (vsaj nobene ne poznam) in kakšna 
delavnica s področja naravoslovnih ved. 

• Sporti 

• Ne vem 3x 

• mladinsko organiziranje 

• smeri, ki niso turizem, saj ne moramo vsi živeti od turizma. 

• poleg športnih aktivnosti, nimam informacije o nobenem tečaju/neformalnem izobraževanju v 
občini piran. 

• veliko več umetniških natečajev (slikanje, risanje, pisanje proze/poezije...), saj ima mesto ogromno 
potenciala za to in ga premalo uporabi. 

• manjka vse, moraš it do trsta ali do ljubljane ali celo do benetkah da lahko se izobražuješ 

• vsega manjka, zlasti v središču mesta. 

• rokodelske spretnosti tehnicne spretnosti kulturne dobrine pomen dediscine kraja 

• potrebujemo tehnološki park - izobraževanje podjetništva v praksi in kako mladim podjetnikom 
pomagati zagotavljati višjo dodanov vrednost. 

• tečaj praktičnih nasvetov za pripravo na odraslo življenje. tečaj za uspešno iskanje zaposlitve. 

• praktično vsa 

• brezplačni tečaji, npr. kaligrafija, šivanje, programiranje, bralne delavnice (pogovori o knjigah), 
izobraževanje tujih jezikov 

• pogrešam več aktivnosti v smislu vadb taichija, joge ipd. in izobraževanj na področju medijske in 
računalniške pismenosti. 

• ja, o financah 

 



          
 

Zakaj se vključuješ oz. ne vključuješ v neformalno izobraževanje? 

• nimam časa, zaradi učenja za šolo. 

• rada si širim obzorja na področjih, ki me bogatijo. 

• ker se mi ne da 2x 

• sem zaposlen in ne potrebujem dodatnega izobraževanja 

• nevem 2x 

• celo življenje se učim, da rastem in razumem svet okoli sebe. nikoli se ne neham učiti. 

• ne vključujem se 

• ker nimam časa 4x 

• ne vem kje bi izvedela za njih 

• vključujem se zaradi pridobivanja novih znanj. 

• zaradi osebnega izpopolnjevanja, spoznavanja ljudi, druzenja, dobro izkoriscenega prostega casa 

• ker si zelim nauciti nekaj novega in izpiliti svoja obstojeca znanja, morda spoznam kaksnega novega 
prijatelja, ki ima podobne namene kot jaz. 

• zato, ker je v šoli umetniških stvari in športa, sprostitev praktično ni oz. so v velikem pomanjkanju 

• pomanjkanje časa, zainteresiranosti, nimam informacij, da se neko izobraževanje zgodi, cena. 

• želim si pridobiti več znanj. 

• rad se naučim nekaj novega 

• dodatne izkušnje, širjenje obzorja, iskanje samega sebe 

• vključujem se saj me ta dodatna znanja zanimajo. 

• asocialnost in socialna anaksioznost 

• ker se mi zdijo zanimivi in uporabni/ ker ne maram biti med neznanimi ljudmi 

• ker sem že v službi in nimam časa. 

• ker ga v občini ni oz. se tako slabo komunicira o tem, da nisem obveščena, zlasti se pozablja na staro 
mestno jedro Pirana, kot da ljudje tukaj razen turistov ne obstajamo. 

• ne, ker sem naredil fakulteto in trenutno delam za tisto kar sem se učil 

• ni aktualnih izobraževanj v občini Piran 
 

MEDNARODNA MOBILNOST 

Ali si bil_a v preteklosti vključen_a v katerega od evropskih programov za mlade? Označi vse 
programe, v katerih si sodeloval_a. (n = 82) 

Možnih je več odgovorov 

   

Drugo: Cmepius 2x 



          
 

ZAPOSLOVANJE 

 

Redno zaposlenih za določen ali nedoločen čas je 23% mladih, 10% je samozaposlenih, 5% je 

brezposlenih, ostali pa so dijaki ali študentje. Kar 41% vprašanih si želi pridobiti oz. ohraniti zaposlitev 

na območju občine Piran. Se je pa polovica vprašanih pripravljena zaradi službe za dalj časa oz. trajno 

preseliti v sosednje občine, v druge kraje po Sloveniji oz. v druge države znotraj EU.  

Več kot polovica jih je odgovorila, da njihov mesečni dohodek ne zadošča za kritje vseh življenjskih 

stroškov. Poleg tega pa kot problem vidijo pomanjkanje delovnih mest in veliko pomanjkanje 

stanovanj. 

Kakšen je tvoj zaposlitveni status? (n = 84) 

 

Ali tvoj mesečni dohodek zadošča za kritje 
vseh življenjskih stroškov? (n = 76)  

 
Drugo: sem študent s štipendijo in pomočjo 
staršev ki zadošča; živim s starši in oni krijejo 
del stroškov; z dobro organizacijo, 
premislekom da. 

 

 

Ali si želiš pridobiti/ohraniti zaposlitev na območju občine Piran? (n = 78) 

   

Drugo: če bi imel dovolj priložnosti zagotovo, ampak trdno verjamem da to ni mogoče., v obalno kraški regiji, če 

se ne morem preseliti drugam da, če najdem primerno zaposlitev 

 

  



          
Ali bi se bil_a pripravljen_a za dalj časa ali trajno preseliti zaradi zaposlitve? (n = 79) 

   

 

Katere ukrepe predlagaš lokalni skupnosti na področju zaposlovanja mladih v občini Piran?  

• več možnosti za zaposlitev 

• omejevanje turističnih apartmajev, saj je ljudje izseljujejo, posledično pa se iz središča selijo tudi 
ostale trgovine in se v infrastrukturo ne vlaga, razen za turiste. piran je izven sezone dobesedno 
mrtev 

• več vključevanja in ugotavljanja potreb 

• omejimo nizkokakovostni turizem (apartmanizacija) v prid stanovanjem. ne more vsako stanovanje 
biti za oddajanje turistom, ne more vsak poslovni prostor biti apartma – to ustvarja nelojalno 
konkurenco visokokakovosntem turizmu, kateremu apartmanizacija niža dodano vrednost. 2. 
večajmo dodano vrednost turistične panoge na način, da bo zagotavljala dolgoročno zaposlitev in 
solidne ... 

• več aktivnosti za mlade 

• mladim prepustiti odločanje o mladinskih zadevah. 

• povezovanje z gospodarstvom. vzpodbujanje razvoja malega gospodarstva. dobra obrtna cona.... 

• preveč podatkov je razpršenih po raznih uradih, spletnih straneh in podobno, kar dodatno 
zmanjšuje motivacijo, prav tako je postopek zaposlovanja birokratsko težak, kaj šele dejstvo, da je 
premalo ponudbe služb, predvsem izven sezone in da je zelo težko dobiti pogodbo za eno leto, kaj 
šele za nedoločen čas, poleg tega so stanovanja za najem pretežno na voljo le izven sezone, nato 
skoraj vsi ... 

• naj jih skušajo razumet in jim pomagajo do dela 

• strategija, stimulacija, izobraževanja, dobro plačilo, jasni pogoji dela 

• spodbujanje zaposlovanja mladih 

• predlagam boljšo dostopnost stanovanj (najmenih in lastniških) in s tem možnost za bivanje in 
zaposlitev za mnoge mlade, ki delajo od doma. razmislek o strukturi zaposlitev (da ni vse vezano na 
turizem, wellness, gostinstvo), ampak tudi na podjetništvo, marketing in kreativni sektor. V ta 
namen bi lahko v Piranu ustanovili neke vrste hub (podobno kot https://abchub.si/ ali 
https://ypsilon.si/) 

• investiranje v podjetje za dostavo hrane na dom za vse restavracije na obali. 

• ne vem 

• razvoj konkurenčnega in inovativnega tehnološkega parka 

• Piran ni mesto za mlade ter za prihodnost, samo za turiste, narkomane in vikendaše. ni kaj 
pomagati 

• stipendije, startup inkubator, uporaba eu sredstev za prekvalifikacijo poslopij za urade/industrijske 
namene 

• finančne spodbude podjetjem, ki mlade zaposlijo za nedolocen cas. 

• ne diskriminirajo,mamic z malimi otroki,saj tudi one potrebujejo sluzbo 

https://ypsilon.si/


          
 

PODJETNIŠTVO 

Več kot polovica mladih, ki so odgovorili na to vprašanje je pripravljenih ustanoviti svoje podjetje oz. 

so to že storili, le 9% pa jih meni, da je občina Piran podjetništvu prijazno okolje. 

Predlagajo različne ukrepe za spodbujanje podjetništva kot so nižje/subvencionirane najemnine za 

poslovne prostore, dostopno zemljišče za postavitev studiev, pisarn in obrtnih delavnic, nepovratna 

sredstva za zagon podjetja, poenostavljanje birokratskih postopkov in zmanjšanje stroškov, 

ustanovitev inkubatorja oz. prostora kjer bi lahko izvajali podjetniške krožke ter co-working prostor, 

kjer bi se lahko povezovali in izmenjevali ideje. Poleg poslovnih prostorov pa je pomembna tudi boljša 

povezljivost, učinkovit javni prevoz ter kvalitetni in spodbudno okolje za bivanje in uživanje prostega 

časa. 

 

Ali bi bil_a pripravljen_a ustanoviti svoje podjetje? (n = 80) 

   

 

 

Če DA, na katerem področju bi ustanovil_a 
svoje podjetje? 

• Logistika 

• design ( graphic, interior ) 

• izobraževanje, tuji jeziki 

• prodaja izdelkov 

• že imam svoje podjetje-gostinstvo 

• tehnologija 

• podjetništvo 

• kmetijstvo  

• na področju gorskega kolesarstva ali 
razvoja novih tehnologij 

• sem ga že in delujem na področju 
digitalnega oblikovanja. 

• turizen, prehranjevanje, promet 

• organizacije, turizma 

• umetnosti 

• tehnologija ali turizem 

• trgovina 

• umetnost  

• zdravstvo 

• spletni marketing, pisanje besedil 

• računalništvo 

• živilstvo 

• grafika 

• it 

• knjigarna z kavarno 

• trajnostni razvoj 

• na področju kreativnih industrij 

• \ "high-tech\ " industrija 

• Vzgoje 

• katerem koli 

• rd in testiranje v industriji 

• pravno svetovanje ali slaščičarstvo 
(gostinstvo) 

• bomo vidli. 

 



          
 

Ali meniš, da je občina Piran podjetništvu prijazno okolje? (n = 80) 

   

Drugo: ne še, ampak bi lahko bila :); je, do neke mere. če pristopiš s težavo, ne več.; želim si reševanja težav 

tudi, ko se s tem na vas obrne mlada oseba, podjetnik začetnik.; ja in ne. odvisno kakšnemu podjetništvu in iz 

kakšnega okolja prihajaš. 

 

S čim bi občina Piran lahko izboljšala okolje za podjetništvo?  

• razvoj dejavnosti trgovskega centra Lucije manjše najemnine ureditev in sodelovanje z 
gospodarstvom za prihod novih dejavnosti ali tudi trgovin 

• ne vem 

• najverjetneje 

• nižje cene najema prostorov mogoče? 

• kot sem že večkrat omenil skozi to anketo, poslovni prostor z minimalno oziroma brez najemnine 
ter možnost prejema subvencij oziroma nekaj denarja za organizacijo in ohranjanje krožka, ki bi ga 
vodili povečini mladi 

• ne vem. 

• spodbujanje mladih podjetnikov (nižje/subvencionirane najemnine na začetku poslovne poti ipd) 

• s subvencijami za meščane. 

• z nepovratnimi sredstvi za ustanovitev podjetja 

• nižje najemnine poslovnih prostorov 

• vedno je lahko boljše 

• skrajšanje postopkov za pridobitev dovoljenj, zmanjšanje stroskov 

• dostopno zemljišče in zgradbe za postavitev studiev, pisarn, obrtnih delavnic 

• napisano zgoraj 

• idk ce ne financirajo nic bi lahko kaj 

• najprej je treba omejiti to, kar dviguje cene in omejuje razvoj dejavnosti z višjo dodano vrednostjo - 
apartmajski turizem brez omejitev. rabimo zoniranje! tako se ustvari fizični prostor za dejavnosti, 
botege, studie, galerije, delavnice, ipd. tako pridobimo tudi prostor za stanovanja in lastnike, ki bi 
bili primorani oddajati dolgoročno, ne malo eno in malo drugo. sploh pa – ... 

• da bi posnemala novo gorico, tam imajo inkubator, kjer se zbirajo ljudje, ki delujejo vsak na svojem 
področju in si delijo pisarno, s tem pa tudi družijo in delijo ideje 

• Piran je lepo mesto, je treba menjat ljudje ki notri živijo 

• izboljšala in poenostavila birokracijo  

• več posluha za mlada podjetja, ureditev prometa v notranjosti (motorji pod oknom pisarne, 
delovnega mesta). 

• s tem, da priskrbi prostore, boljšo povezljivost, učinkovit javni transport, kvalitetno in spodbudno 
okolje za bivanje in uživanje prostega časa. 

 



          
 

STANOVANJA 

Večina vprašanih živi pri starših oz. skrbnikih ali v stanovanjih, ki so last staršev/skrbnikov, nekaj mladih 

živi v najemniških stanovanjih oz. dijaških/študentskih domovih, le manjši delež pa ima lastno 

stanovanje/hišo. Sicer je večina vprašanih dijakov in študentov, tako da so s svojimi bivanjskimi 

razmerami zaenkrat zadovoljni.  

Opozarjajo pa, da si trenutno mlad človek s povprečno plačo praktično ne more privoščiti najemniškega 

stanovanja v naši občini. Velik problem predstavlja tudi to, da veliko najemodajalcev oddaja stanovanja 

le od septembra/oktobra do maja/junija, v poletnem času pa raje oddajajo turistom, ker imajo s tem 

večji zaslužek. Cene nepremičnin pa so tako drage, da je nakup lastnega stanovanja misija nemogoče 

za večino mladih. Zato si mladi želijo, da bi občina poskrbela za gradnjo neprofitnih oz. ugodnih 

stanovanj za mlade, za obnovo stanovanj, ki so trenutno prazna ter omogočila subvencioniranje 

najemnin. Želijo pa si tudi, da bi občina omejila oddajanje stanovanj v turistične namene. 

 

Živim ______________. (n = 74) 

   

Oceni svoje zadovoljstvo z bivanjskimi razmerami.Moje bivanjske razmere so: (n = 75) 

   

 

  



          

Katere pobude predlagaš na ravni občine za ureditev stanovanjskih razmer mladih?  

• več primernih stanovanj in hiš za mlade družine - denarno dostopne in velike vsaj 70 m2. poleg tega 
več stanovanj za mlade, ki se oddajajo skozi celo leto in da ti ne prekinejo najemne pogodbe čez 
poletje. mlad človek z povprečno plačo si trenutno ne more privoščiti nakupa stanovanja. 

• stanovanja za mlade-pomoč s subvencijo, da bi si mladi zaposleni lahko privoščili vsaj najem 
stanovanja, saj so cene nenormalne. mladi si na začetku svoje kariere ne moremo privoščiti ali 
nimamo pogojev za kredit ali odplačevanje 

• neprofitna stanovanja za mlade družine 

• gradnja prepotrebnih stanovanjskih blokov oziroma blokovskega naselja samo za domačine s 
stalnim prebivališčem, ne za vikend stanovanja ali apartmaje. to na obali res ne deluje. stanovanj ni, 
ni možnosti za samostojno življenje. prostora in financ je zagotovo dovolj, zdaj je potrebno to 
spremeniti še v realnost - gradnjo stanovanj, ki bodo sodobna, energetsko varčna, okolju prijazna. 

• uskladitev cene najemnin z ostalimi regijami v Sloveniji. 

• novogradnje stanovanj, vrstnih hiš in renovacije zapuščenih stanovanj 

• cenejša stanovanja/hiše 

• več stanovanj, veliko več 

• občina bi morala zagotoviti/spremeniti namembnost gradbenih parcel, na katerih bi se podjetja 
zavezala graditi običajna stanovanja za mlade (ne luksuzna stanovanja in ne za tiste, ki tukaj ne 
prebivajo). gradnja na črno pa bi se morala strožje nadzorovati. 

• omejiti količino kupoprodaj tujim državljanom ali ljudem ki so rojeni več kot zračnih 50km od 
Pirana. dodal bi tudi kupoprodajno takso 30% na vrednost za osebe zgoraj navedene. 

• zagotavljanje večjega števila neprofitnih stanovanj in omejevanje oddajanja apartmajev. 

• ureditev, ki je usmerjena v stanovanja za življenje v njem in ne za oddajanje. to bi znalo znižati cene 
nepremičnin. trenutno si nihče z normalno plačo ne more privoščiti normalne nepremičnine kjerkoli 
v piranski občini. 

• preselite se, v Piranu je predrago vse in ni trgovin, vse moraš it do kopra 

• cene najemnin in stanovanj so previsoke 

• večji poudarek na mladega posameznika, ne samo na mlado družino. 

• trenutno je praktično nemogoče najeti stanovanje za stalno bivanje skozi celo leto. cene 
nepremičnin so zelo visoke in so praviloma slabših bivanjskih kvalitet. veliko jih je v občinski lasti in 
so za nove dolgoročne najemnike v praksi nedostopna. predlagam revitalizacijo obstoječe situacije, 
aktivacijo praznih žalostno propadajočih stanovanj, več dostopnih stanovanj za mlade, ena od ... 

• več študentskih stanovanj 

• subvencije oz. stanovanja namenjena mladim. kot primer v ajdovščini bodo naredili hiše do 50.000 
eurov, v katere se bodo lahko vselile mlade družine, na podoben način bi lahko naredili za mlade 
zaposlene. 

• prednost mladih obcanov pri nakupu stanovanj v obcini ali subvencioniranje. dtanovanja na obali so 
najdrazja poleg ljubljane, place so nizje. stanovanja niso dostopna za mlade druzine, vecina pa je 
praznih oz so vikendi. mlade druzine se selijo k svojim starsem jn sirijo obstojece hise, ker si nakupa 
na morejo privosciti. 

• manjša najemnina za ljudi, ki se izobražujejo 

• znižanje cen najema, neprofitna stanovanja za mlade in za mlade družine 

• bolj dostopne cene 

• kot sem že večkrat omenil v anketi: - občinska stanovanja za mlade, ki pridejo delat oz. odpret 
d.o.o. ali s.p. v piran - omejiti apartmanizacijo v stanovanjskem fondu in ustvariti dolgoročni 
najemniški trg (z aktivno regulacijo oz. inšpekcijo o ustrezni rabi) - omogočit pogoje za razvoj 
podjetništva med mladimi, kar bi generiralo službe in posledično mlade, ki si stanovanja lahko ... 

• neprofitna stanovanja za mlade druzine nujno 

• izgradnja novih stanovanj 

• neprofitna stanovanja za mlade občane. 

• predvsem je potrebno poskrbeti, da je dovolj stanovanj po razumnih cenah 

• izgon turisticnega oddajanja sob v blokih, privat hisas ker prinese vec tezav kot koristi 

• možnost sofinanciranja 



          
 

 

Če živiš v najemniškem stanovanju: ali imaš sklenjeno najemno pogodbo? (n = 7) 

   

Če živiš v najemniškem stanovanju: koliko znaša mesečna najemnina v €(brez stroškov)? (n = 5) 

   

 

  



          
PROSTI ČAS IN AKTIVNA PARTICIPACIJA 

V povprečju se mladi enkrat na teden ukvarjajo s športom, enkrat do trikrat mesečno z dejavnostmi na 
področju umetnosti, enkrat mesečno obiskujejo kulturne prireditve (npr. koncerte), manj kot enkrat 
ne mesec se ukvarjajo s prostovoljstvom in obiskujejo mladinske centre/študentske klube, večinoma 
pa se nikoli ne ukvarjajo s političnimi dejavnostmi. 

Tisti, ki so prostovoljci so večinoma aktivni pri tabornikih, na področju kulture in na področju športa. 

Večina vprašanih se v javno življenje v obalnih občinah vključuje tako, da se udeležujejo prireditev, 
manj pa je takih, ki se vključujejo s podporo lokalnim peticijam in akcijam, le petina je takih, ki 
sodelujejo pri organizaciji dogodkov, akcij, prireditev. 

Želijo pa si, da bi jih občina bolj vključevala v odločanje o vseh za mlade pomembnih zadevah. 

Kar 83% mladih meni, da v občini Piran ni dovolj dogodkov namenjenih mladim. Najbolj pogrešajo 
koncerte in druge glasbene dogodke, želijo pa si tudi več filmskih večerov in drugih družabnih 
dogodkov.  

Pogrešajo prostore za mlade, kjer bi se lahko družili in ustvarjali. Predlagajo, da se ustanovi mladinski 
center po vzoru Centra mladih v Kopru in podobnih mladinskih centrov po Sloveniji, kjer bi mladi lahko 
organizirali različne aktivnosti, imeli prostor za učenje in zabavo. Mladinski EPI center Piran je namreč 
trenutno namenjen bolj osnovnošolcem in nima primernih prostorov, kjer bi se lahko družili dijaki in 
študentje. 

Predlagajo tudi ureditev lesenih površin za sedenje v parkih, igrišč in podobnih zunanjih površin, ki 
omogočajo druženje. 

Želijo si več gostinske ponudbe po meri mladih – bare, restavracije, diskoteke s cenovno ugodno 
ponudbo. 

Več predlogov pa je tudi za ureditev kolesarskih stez, downhill prog in drugih športno rekreativnih 
površin (npr. plavalni bazen). 

Opozarjajo tudi na problem javnega prevoza, ki je pomanjkljiv, predvsem ko gre za povezavo vasi v 
zaledju z Lucijo/Piranom ter povezave z drugimi mesti/občinami. Želijo si hitrejših in bolj pogostih 
avtobusnih povezav (npr. iz Lucije do Kopra pridemo z avtom v 15 min, z avtobusom pa traja trikrat 
toliko). 

 

Pomisli na svoj prosti čas (to je čas, ki ti ostane po opravljenih srednješolskih/fakultetnih, 
službenih, gospodinjskih obveznostih). Kako pogosto v prostem času opravljaš naslednje 
dejavnosti?   (n = 73) 

   

(1 = nikoli, 2 = manj kot 1-krat na mesec, 3 = 1 - 3 krat na mesec, 4 = 1 - 3 krat na teden, 5 = 4-6 krat na teden, 6 = vsak dan) 



          
 

Kako pogosto se ukvarjaš z naslednjimi prostovoljskimi aktivnostmi? (n = 72) 

   

Na kakšen način se vključuješ v javno življenje v obalnih občinah? (n = 68) 

Možnih je več odgovorov 

   

Drugo: premalo javnega življenja; ne; se ne oz. redko; se ne vključujem, ker ljudje ki to organizirajo so zelo 

hudobne in se ne počutim pokazat svoje umetnost, rajši ostanem sam v svojo sobo, kot da pokažem svoje 

umetnost ljudem, ki bojo ziher me zafrkavali 

  



          
Na katerih področjih bi si želel_a večje vključenosti v javno življenje v občini Piran? Kako 
pomembna je zate večja vključenost mladih na spodaj navedenih področjih?   (n = 69) 

   

Ali meniš, da je v občini Piran dovolj dogodkov, ki so namenjeni mladim? (n = 69) 

   

Drugo: nekaj je, lahko bi bilo boljše.; delno; ne vem 

 

Če ne, katere vrste dogodkov pogrešaš v naši občini? (n = 65) 

Možnih je več odgovorov 

   

Drugo: dobrih lokalov ali diskoteke; manjka vse 



          
 

Ali meniš, da je v občini Piran dovolj prostorov, ki jih lahko uporabljajo mladi? (n = 69) 

   

Drugo: prostorov je verjetno dovolj, vprašanje pa kako se upravljajo., ne vem 2x 

 

Če ne, katere prostore pogrešate? (n = 62) 

Možnih je več odgovorov 

   

Drugo: za gorsko kolesarjenje; prostori za šport; parke in zelene površine; klube 

 

Ali misliš, da je v parku Sonce dovolj možnosti za različne oblike rekreacije? (n = 68) 

   

Drugo: ne vem 3 x; vse več je; še preveč, sploh nima koncepta ... jaz bi si želel prijeten zelen park za druženje. 

ne pa disneyland.; verjetno ... nisem pa prav pogosto tam. 

 

  



          

Kaj bi si želel_a v parku Sonce? 

• rekreacijski park za rekreacijo in šport občanov. 

• igrisca za športe kot npr. v Kopru 

• skate park in otroško igrišče ter sprehajališče za pse niso ravno prostor rekreacije zip line je za 
šolarje...nič resnega. dajte motorični park postavit kot je v murski soboti ob jezeru. 

• športna tekmovanja, koncerti, pikniki itd 

• pravi park. 

• Nič 

• da izgine ker je grd park, brez sence, brez dreves, tisti ki je to projektiral naj se sramuje sam sebi 

• gokarte nazaj 

• kosi za smeti,oznaceni kaksni poligoncki za najmlajse 

• da ni na pol gradbišče, večji skate park 

• več klopi 

• grad, vecji zip line jezero  

• več velikih dreves, več zelenja :)  

• park s senco. 

• Oddih 

• vec dreves zelenja roz klopc kosev za smeti prostora za koncerte kako razstavo na prostem 

• mladi val festival, kot pred epidemijo 

• da končajo ta božji pumptrack 

• spet gokarde! 

• igrišče za otroke, 

• ne vem kje to je 

• gugalnico in tobogan 

• več dreves in grmovja (inspiracija central park new york 

• dan mladosti, mladi val festival, ipd. kulturne prireditve za mlade 

 

 

Kakšnih vsebin si želiš v nekdanjih skladiščih soli Grando / Monfort v Portorožu?  

• športni objekt 

• skladišče naj ostane skladišče, kaj češ v barako 

• delavnice, predavanja, izobraževanja, pozimi drsališče! 

• center mladih, nočni klub, zbirališča za mlade , muzej/galerija sodobne umetnosti 

• možnost zabav 

• koncertom filmskih projekcij 

• nimam pojma 

• koncerti 3x 

• zabave, galerije 

• športni dogodki, koncerti, razstave 

• razstave in koncerti, kot do sedaj, saj so ti prostori odlični za tovrstne vsebine! 

• prostor za kotaljkanje ali ples. 

• ne vem. 2x 

• izobraževanja, družabne delavnice 

• diskoteka 

• night club 

• prostor za mlade 

• restavracijo 

• me ne zanima, ker gre za elitizem in občinske dogodke 



          
• zabavnih vsebin 

• žur plac 

• monfort: razstave, kulturni dogodki. grando ne poznam. 

• več plesa in zabave. 

• Razstave 

• koncerti/prireditve/odprta kuhinja 

• glasba 

• street food tržnica, ki je cenovno dostopna in seveda kakovostna, da bi tudi občan šel tja na kosilo 
ali večerjo in bil zadovoljen. zraven ponudba lokalnih mikropivovarjev in vinarjev, vse narejeno na 
način brez odpadka. drugi del je tržnica sadja in zelenjave, spet samo lokalni proizvodi. za vikende 
ali tudi med tednom koncerti in druge prireditve. 

• lahko bi bili še kakšni filmski večeri. 

• koncerte, razstave umetnosti, likovne delavavnice… 

• izobraževalnih in povezovalnih 

• likovne razstave 

 

 

Prostor za predloge in mnenja 

Kaj bi lahko po tvojem mnenju naredili za mlade v občini Piran? Kaj je dobro, kaj bi se dalo 
izboljšati?   

• vape shop 

• priporočal bi večjo spodbudo k športom kot so gorskonkolesarjenje, saj je dokazano da veliko manj 
mladih pade v droge/kršenje zakona v krajih kjer so podprli takšne športe in v mestecih v ameriki 
kot je bentonville kjer so uložili veliko v takšen šport se jim je skoraj 2x toliko vrnilo v zadnjih 10 
letih a za takšen projekt nebi bilo potrebno preveč denarja saj je na obali veliko ... 

• vsee od zgoraj nastetega 

• več druzenj, predvsem zabav (npr. boatparty) in pa dogodkov (npr. kino na prostem) 

• lesene povrsine za sedet 

• restavracije fast food in dobre restavracije za studente kavarne z dobrimi kavami in ponujanim 
zajtrkom 

• mislim, da bi bilo zelo uporabno narediti več parkov, igral, da se imamo kje za podružuti. 

• dobre restavracije in kavarne 

• spremenil vonj, ker smrdi 

• nic piran je mrtvo mesto 

• odprli kakšno diskoteko. 

• vse manjka v tej obcini nic ne delajo se posebej za mlade  

• več prostorov za druženje - lahko na prostem npr. kakšni parki ali pa kakšni prostori notri, za pozimi 
npr. kakšen bar za dijake in študente z bolj ugodnimi cenami. 

• boljši urnik za avtobuse iz drugih mest, več prostorov za druženje za mlade 

• mislim, da bi lahko naredili kakšen park ali pa prostor za druženje ali pa dijaški bar kjer bi bile cene 
primerne dijakom. 

• skate park 

• mislim da bi bilo zelo uporabno narediti vec parkov in barov za dijake da se imamo kje za podruzit 

• fitnes rabimo  

• ustanoviti mladinski center, kot ga imajo skoraj v vseh slovenskih občinah. mladim omogočiti 
vodenje, odločanje in delovanje. epicenter je super, ampak je po večini namenjen otroškim 
dejavnostim. 

• zaradi covida se izoliram in nisem v stiku z drugimi 



          
• mladinski center, kot ga imajo skoraj vse občine v sloveniji. mladinski center morajo voditi mladi 

ljudje in ne uradniki. primer dobre prakse je center mladih koper. 

• ne vem 

• več prostorov za druženje, kakšen krožek za gledališče... 

• vec prostorov za mlada kamor bi lahko sli 

• bilo bi odlično če bi ustvarili en manjši trail center. to je mreža downhil potk za kolesa 

• prostor za ucenje(v knjiznicah zaradi korone ne smemo biti vec), organizacija koncertov(koncerti 
zduzujejo) 

• dalo bi se izboljsati sportno infrastruktruro, obnoviti stanovanja 

• en prostor kjer bi imeli arkadne igre. 

• mislim da je najbolj važno, da se mladi ne bi preseljevali iz pirana in tudi iz občine. ni vse v turizmu. 
tudi turisti bodo enkrat našli drugo, novo destinacijo, tako kot so enkrat našli piran in začeli 
masovno prihajati. 

• več projetnih prostorov za družbo 

• kolesarske obcestne steze, skupni prostor kjer bi lahko osamljeni posamezniki dobili strokovno 
pomoč v smeri šolske-učne pomoči, družinske in socialne pomoči s strani za to usposibljenih ljudi. 

• samo se odseliti iz yega mesta duhov 

• vec prostorov za druzenje 

• diskoteka 2x 

• cec koncertov in zabavnih dogodkov 

• igrišča 

• več trgovin poleg mercatorja 

• boljše avtobusni prevoz, ker ta trenutno je zanič 

• plavalni bazen 

• prostor kjer bi se lahko mladi zadrževali v dobrem in slabem vremenu 

• več prostorv za druženje  

• bolj urejene ulice 

• več toplih prostorov za druženje med zimo 

• vec dogodkov za mlade 

• več prireditev za mlade 

• nameniti več prostorov za dogodke, organizirati več različnih dogodkov za mlade, tako za sprostitev 
kot tudi za izobraževanje, iskanje službe in stanovanja, dogodki kjer mlade seznanijo z pomembnimi 
podatki o zaposlitvah in predlogi kako živeti po študiju/kaj pričakovati ko začneš obeti \ "odraslo 
življenje\ " itd dobro je to, da imamo veliko prostorov in ... 

• več prevozov do pokopališča. 

• lesene klopce bi bile zelo uporabne med zimo predvsem 

• mislim, da bi lahko naredili kakšen park ali pa prostor za druženje ali pa dijaški bar kjer bi bile cene 
primerne dijakom. 

• vec prostora ze se druzit 

• predvsem je treba mladim zagotoviti dostop do stanovanj in zaposlitev. tu je treba upoštevati tudi 
naraščajoči trend dela od doma, piran je za takšen način življenja zelo prijazno mesto (govorim iz 
lastnih izkušenj). mladim je vse manj pomembno, da imajo avto parkiran pred nosom, zato je treba 
urediti javni promet in parkirna mesta premakniti iz prvih vrst ob morju. več površin bi lahko ... 

• hitrejsi avtobusi 

• da bi imeli več prireditev (umetnosti) 

• sooblikovanje programa za mlade z mladimi, sodelovanje s srednjo in osnovno šolo v piranu, 
dogodki iz različnih področij za vsak okus. 

• vec transformerjev in striptiz in vape liquid in vape shop obvezno 

• urediti vse stopnice v pirano da se lahko gre s skirojem ali z vozickom za dojencke 

• dobrega ni nič razen kulturnih dogodkov. 

• več pripreditev in trgovin poleg mercatorja. izboljšala bi se lahko čistoča mesta. 

• vecje stevilo notranjih prostorov za druzenje 

• stanovanjska problematika problematika množičnega turizma 



          
POLITIČNA PARTICIPACIJA MLADIH 

Ker je bilo pred nami »super volilno leto« smo mlade povprašali tudi o tem ali se udeležujejo volitev. 
Od tistih, ki so bili polnoletni je le manjši delež odgovoril, da se volitev/referendumov ne udeležujejo, 
ker jih to ne zanima oz. ne vedo kako bi glasovali, ostali pa so odgovorili da so se v preteklosti udeležili 
vseh oz. večine volitev/referendumov. 

Večina tistih, ki bodo v času volitev v letu 2022 polnoletni, so se nameravali udeležiti tako 
parlamentarnih kot lokalnih volitev. Nekaj pa je bilo takih, ki še niso bili odločeni. Le manjši delež je bil 
takih, ki so odgovorili, da se volitev ne bodo udeležili. 

 

Ali si se v preteklosti redno udeleževal_a volitev in referendumov? (n = 147) 

   

Drugo: ja, le v spletnih volitvah glede sprememb javnega prostora v občini, namenjeno tudi za mlajše od 18 

 

Ali se nameravaš v letu 2022 udeležiti parlamentarnih volitev? (n = 148) 

   

Ali se nameravaš v letu 2022 udeležiti občinskih volitev? (n = 146) 

   

 



          
 

POVZETEK UGOTOVITEV 

Mladi si v občini Piran želijo: 

• primerne prostore za druženje, ustvarjanje in razvijanje lastnih projektov, 

• urejene površine za rekreativni šport, 

• boljšo stanovanjsko politiko (stanovanja za mlade, subvencije, nižje najemnine…), 

• bolj spodbudno okolje za razvoj podjetništva, 

• večjo vključenost mladih v procese odločanja na lokalni ravni, 

• boljši javni prevoz. 

 

 

 

Pripravila: Martina Mrakovčić, specialistka za mladinsko delo 

 


