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1. SPLOŠNO O MLADIH V OBČINI CERKNO 

Analiza Mladi v občini Cerkno je nastala na podlagi ugotovljene potrebe po pripravi Lokalnega 

programa za mlade v občini Cerkno, ki bi odgovarjal potrebam mladih v občini. Nameni analize so 

naslednji: 

 ocena položaja mladih v občini Cerkno na sedmih identificiranih področjih;  

 ocena, kako mladi sprejemajo obstoječe ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik; 

 popis želja in potreb mladih po posameznih področjih; 

 promocija pripravljajočega se Lokalnega programa za mlade v občini Cerkno. 

1.1 Potek zbiranja podatkov 

Analiza Mladi v občini Cerkno temelji na metodi kvantitativnega zbiranja podatkov. Zbiranje podatkov 

za analizo stanja je bilo izvedeno s pomočjo anketiranja mladih, potekalo pa je preko spletnega 

programa za množično anketiranje www.1ka.si. Spletni dostop do anketnega vprašalnika je bil 

objavljen na spletni strani Občine Cerkno, kjer je bila anketa dostopna tudi v tiskani obliki, in na 

facebook strani Cerkljanska mladina. Podatke smo zbirali v obdobju od oktobra 2019 do januarja 2020. 

1.2 Struktura vprašalnika 

Anketni vprašalnik je razdeljen na 8 specifičnih tematskih sklopov in enega splošnega: 

 Mladinsko organiziranje 

 Mobilnost in prosti čas 

 Zaposlovanje 

 Stanovanjska problematika 

 Izobraževanje 

 Participacija 

 Informiranje in 

 Mladi v občini Cerkno.  

Izbrana področja so ocenjena kot tista, ki pomembno vplivajo na življenje in razvoj mladih v lokalni 

skupnosti. 

Vprašalnik je kompleksen in obsega vprašanja zaprtega, polodprtega in odprtega tipa. Povprečen čas 

reševanja vprašalnika je ocenjen na 20 minut. 

1.3 Predstavitev vzorca in vzorčenje 

Ciljna populacija vprašalnika Mladi v občini Cerkno so bili mladi med 15-im in 29-im letom starosti s 

stalnim prebivališčem v občini Cerkno. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 82 mladih, kar predstavlja 

11,4 % vseh mladih s stalnim prebivališčem v omenjeni občini.  

Opozoriti velja na dejstvo, da je na določena vprašanja odgovorilo manjše število mladih.  

46 % oseb, ki so odgovarjale na vprašalnik, je bilo žensk, 54 % pa moških. Povprečna starost 

anketiranca je 21 let. 

 

 

http://www.1ka.si/
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Tabela 1: Značilnosti anketirancev 

Ž M Povprečna starost 

46 % 54 % 21 let 
 

Vir: lasten 

 

35 % anketirancev je dijakov, 33 % je študentov. Na trgu dela je 27 % anketiranih mladih (23 % 

zaposlenih, 2 % samozaposlenih in 2 % brezposelnih).  

Grafikon 1: Zaposlitveni status anketirancev 

 

Vir: lasten 
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2. MLADINSKO ORGANIZIRANJE 

Mladinske organizacije in organizacije za mlade omogočajo mladim druženje in razvijanje svojih idej v 

skupini sovrstnikov ter jim z izkustvenim učenjem omogočajo pridobivanje pomembnih znanj in 

kompetenc. Mladinsko organiziranje pa ni pomembno samo za mlade, temveč za celotno družbo: 

pospešuje osebni in socialni razvoj mladih, jim pomaga pri vključevanju v družbo ter jim pomaga 

razumeti pomen družbeno odgovornega ravnanja.  

Mladinske organizacije1 in organizacije za mlade2 in tudi druge (nevladne) organizacije imajo torej v 

življenju razvijajočega se posameznika pomembno vlogo.  

55 % mladih iz občine Cerkno, ki so odgovarjali na vprašalnik, je članov mladinskih oziroma drugih 

organizacij. 

Grafikon 2: Ali si član katere mladinske organizacije/ 

organizacije za mlade/športnega kluba/druge 

organizacije?  
 

 

Vir: lasten 

 

Grafikon 3: Članstvo mladih po vrsti organizacije/društva 

 
 

 

Vir: lasten 

Ti mladi se najpogosteje združujejo v mladinske organizacije oz. organizacije za mlade (38 %). Z 31 % 

sledijo športna in kulturno umetniška društva (28 %) ter gasilska društva (22 %). Nekateri anketiranci 

so člani večjega števila društev. 

67 % mladih, ki so včlanjeni v posamezno organizacijo in/ali društvo, je aktivnih članov organizacije in 

sodelujejo pri pripravi programa oz. posameznih aktivnosti. 42 % jih je tudi del vodstvenega kadra, pri 

čemer sodelujejo pri pripravi in načrtovanju programa.  

Učinki aktivnega članstva v organizacijah na posameznika so predmet mnogih raziskav. Med drugim je 

bilo ugotovljeno, da se aktivni člani prostovoljnih organizacij naučijo samospoštovanja, razvijejo 

skupinsko identiteto ter se naučijo veščin obnašanja in recipročnosti. Predvsem zaradi te vzajemnosti, 

                                                           
1 Mladinska organizacija je avtonomno demokratično prostovoljno in samostojno združenje mladih, ki s svojim 
delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter 
izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana 
kot samostojna pravna oseba in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe in sicer 
društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe 
zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju. 
 

2 Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je 

organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga. 

DA
55%

NE
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se naučijo lažjega osebnega komuniciranja, kar ustvarja pogoje za razvoj socialnega kapital.3 Učinki 

aktivnega udejstvovanja v družbi pa so vidni tudi v družbi.  

Na pomen aktivnega članstva v organizacijah med drugim opozarja Putman4, ki dokazuje, da je upad 

vključevanja v prostovoljne organizacije in prostovoljstva povezan z upadom zaupanja med prebivalci 

ter z upadom politične vključenosti. 

53 % anketiranih mladih iz občine Cerkno je članov organizacij, ki predvsem koristijo ugodnosti članstva 

(29 %), trenirajo v športnem klubu (20 %) ali so samo podporni člani društva (4 %). 

Tabela 2: Aktivnost oz. vloga mladih v organizacijah 

Sem samo član/-ica (koristim ugodnosti, ki mi jih članstvo prinaša)   29 % 

Sem aktiven/-na član/-ica (sodelujem pri pripravi programa/posameznih aktivnosti)  67 % 
Sem del vodstva in tvorno sodelujem pri načrtovanju ter pripravi programa 
organizacije/kluba 

 42 % 

Sem član/-ica športnega kluba (zgolj treniram v klubu)  20 % 
Sem podporni/-na član/-ica (plačujem članarino, vendar se ne vključujem v aktivnosti)    4 % 

 
Vir: lasten 

Mlade smo povprašali, kaj po njihovem mnenju primanjkuje v občini na področju mladinskega 

organiziranja. 

Grafikon 4: Kaj meniš, da v občini primanjkuje na področju  
mladinskega organiziranja? 

  

Vir: lasten 

Od mladih, ki so odgovorili na vprašanje, jih: 

 največ (73 %) meni, da občini primanjkuje prostorov za mlade;  

 polovica (50 %) pogreša večjo povezanost mladih z lokalno skupnostjo; 

 41 % pogreša boljši program za mlade; 

 34 % pa meni, da v občini primanjkuje športnih dejavnosti. 

                                                           
3 Dekker, Paul in Eric M. Uslaner. 2001. Social Capital and Participation in Everyday Life. NewYork: 
Routledge. 
4 Putman, Robert D. 2000.Bowling Alone: The Colapse and Revival of American Community. New 
York: Simon & Schuster. 
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Pod drugo (6 % ) so mladi izpostavili:  

 pomanjkanje samoiniciativnosti mladih in  

 premalo možnosti za neformalno izobraževanje. 

2.1 POVZETEK – MLADINSKO ORGANIZIRANJE 

Članstvo v organizacijah izkazuje 55 % vprašanih, pri čemer se mladi najpogosteje združujejo v 

mladinske organizacije oz. organizacije za mlade (38 %), mnogi pa so (tudi) člani športnih (31 %) in/ali 

kulturno-umetniških društev (28 %).  

Kar 67 % vprašanih, ki so včlanjeni v posamezne organizacije, je aktivnih članov organizacij, 42 % pa je 

takih, ki so (tudi) del vodstvenega kadra.  

Vključenost mladih v delovanje mladinskih oz. drugih nevladnih organizacij je za mladega posameznika 

pomembno, saj tu pridobiva neformalna znanja in veščine, ki pripomorejo k izgradnji njegove 

osebnosti, poleg tega pa se z aktivnim članstvom v organizacijah oz. aktivnim udejstvovanjem v družbi 

krepi tudi zaupanje v družbo. 

  



7 
 

3. MOBILNOST IN PROSTI ČAS 

Prosti čas velja za čas, ko lahko mladi odkrivajo in razvijajo individualna zanimanja, osebno identiteto 

ter se z eksperimentiranjem preizkušajo v različnih socialnih vlogah. Številne empirične študije 

dokazujejo, da je aktivno preživljanje prostega časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. z 

boljšim šolskim uspehom, prilagodljivostjo, boljšim mentalnim zdravjem.5 

Kvalitetno preživljanje prostega časa in dosegljivost prostočasnih in drugih aktivnosti je torej ključno 

za razvoj mladih, zato nas je zanimalo, kako mladi iz občine Cerkno preživljajo svoj prosti čas. 

Grafikon 5: Katerih mladinskih dogodkov se največ udeležuješ?  

  

Vir: lasten 

Mladi se v svojem prostem času največ udeležujejo koncertov ali žurov (85 %), sledijo kulturni dogodki 

in prireditve (53 %), tekme (32 %), tabori (27 %) in izobraževanja ali seminarji (15 %). 

Grafikon 6: Ali lokalna skupnost ponuja dovolj aktivnosti za kvalitetno  
preživljanje prostega časa? 

  

Vir: lasten 

                                                           
5 Kuhar, M. (2007). Prosti čas mladih v 21. stoletju. Socialna pedagogika, 11, št. 4, 453-472. 
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Le 17 % mladih meni, da občina Cerkno ponuja dovolj aktivnosti za preživljanje prostega časa. Mladi 

odgovarjajo, da najbolj pogrešajo zabavne prireditve (61 %), športne aktivnosti (40 %), kulturne 

prireditve (33 %) in izobraževanja, tečaje oziroma okrogle mize (34%). Kot »drugo« so zapisali, da 

pogrešajo neformalna izobraževanja na področjih, ki so »na cerkljanskem pozabljena, pa vendar 

uporabna«. 

Mladi za prevoz največkrat uporabljajo avtomobil (56 %) in avtobus (44 %), manj pogosto pa se 

poslužujejo kolesa (7 %) oziroma hodijo peš (6 %). 

Grafikon 7: Katero prevozno sredstvo največkrat uporabljaš? 

  

Vir: lasten 

56 % mladih izkazuje nezadovoljstvo z javnim prevozom v občini Cerkno. Kljub temu pa 75 % 

anketiranih meni, da so stroški javnega prevoza za njihove zmožnosti sprejemljivi. 

75 % anketiranih mladih nadalje trdi, da je za prometno infrastrukturo v občini slabo poskrbljeno. Gre 

za zanimiv podatek tudi v luči dejstva, da kar 53 % anketiranih mladih meni, da prometna infrastruktura 

vpliva na možnosti njihove mobilnosti, ker:  

 vpliva na čas vožnje v šolo, na delo oziroma druge aktivnosti;  

 vpliva na varnost udeležencev v prometu;  

 je pomembna za razvoj mesta in okolice; 

 omogoča bolj udobno in prijetno potovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lasten      Vir: lasten 

avtomobil avtobus kolo hoja

56 %

44 %

7 % 6 %

DA
44 %NE
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Grafikon 8: Si zadovoljen z javnim prevozom v 
občini Cerkno? 

 

Grafikon 9: Ali so stroški javnega prevoza za tvoje 
finančne zmožnosti sprejemljivi ali nesprejemljivi? 
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Vir: lasten           Vir: lasten 

 

68 % mladih meni, da za kolesarjenje in kolesarsko infrastrukturo v občini ni dobro poskrbljeno; iz 

odgovorov pa je razvidno, da si mladi želijo urejenih kolesarskih poti v občini.  

Le 5 % jih kolo uporablja dnevno, 13 % pa večkrat tedensko. Največ (36 %) jih kolo uporablja samo 

poleti oziroma ob lepem vremenu, 30 % jih kolo uporablja le v redkih primerih, 16 % pa kolesa sploh 

ne uporablja.  

Grafikon 12: Ali za prevoz uporabljaš tudi  
kolo? 

 
 
 

 

Grafikon 13: Ali meniš, da je za kolesarjenje in  
kolesarsko infrastrukturo v občini Cerkno dobro  
poskrbljeno? 
 

 

Vir: lasten 

 

Vir: lasten 

 

 

3.1 POVZETEK – MOBILNOST IN PROSTI ČAS 

Mladi se v svojem prostem času največ udeležujejo koncertov ali zabav (85 %), sledijo kulturni dogodki 

in prireditve (53 %), tekme (32 %), tabori (27 %) in izobraževanja ali seminarji (15 %).  

Le 17 % mladih meni, da občina Cerkno ponuja dovolj aktivnosti za preživljanje prostega časa. Mladi 

pogrešajo zabavne prireditve (61 %), športne aktivnosti (40 %), kulturne prireditve (33 %) in 

izobraževanja, tečaje oziroma okrogle mize (34 %). 

Tako na prostočasne aktivnosti kot v šolo se mladi najpogosteje odpravijo z avtomobilom ali 

avtobusom, pri čemer so z javnim prevozom in predvsem s prometno infrastrukturo manj zadovoljni. 

Pogrešajo kolesarsko infrastrukturo, ki bi jim omogočala pogostejšo uporabo kolesa.  

5 %

13 %

36 %
30 %

16 %

da, vsak
dan

da,
večkrat

tedensko

samo ob
lepem

vremenu /
poleti

ne, skoraj
nikoli

ne, nikoli

DA
32 %

NE
68 %

dobro
25 %

slabo
75 % DA

53 %

NE
47 %

Grafikon 10: Ali meniš, da je za prometno 
infrastrukturo v občini Cerkno poskrbljeno dobro ali 
slabo? 

Grafikon 11: Ali meniš, da prometna infrastruktura 
vpliva na možnosti tvoje mobilnosti v občini Cerkno? 
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Predlogi mladih 

Na vprašanje: »Kaj bi Občina lahko naredila za izboljšanje mobilnosti mladih v občini in izven nje?« so 

mladi podajali naslednje predloge: 

 boljši javni prevoz (boljše povezave z večjimi mesti); 

 kolesarske steze in ureditev pločnikov (izpostavljena kolesarske steza proti Novakom); 

 izposoja koles in električnih koles; 

 boljša prometna infrastruktura; 

 ustanovitev mladinskega centra, ki bi ponujal možnosti mednarodne izmenjave6; 

 spodbujanje t.i. »deljenih prevozov«: spletna oglasna deska za posameznike, ki nudijo 

prevoz. 

  

                                                           
6 Več o mednarodni mobilnosti v poglavju 6.1 Mednarodna mobilnost − izmenjave. 
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4. ZAPOSLOVANJE 

Delovni potencial mladih je ob zaključku izobraževanja praviloma visok. Skupaj z visoko stopnjo 

prilagodljivosti, željo po delu in nadaljnjemu učenju ter kreativnostjo in inovativnostjo, ki so značilni za 

mlade, tvori podlago za visoko učinkovitost mladih pri opravljanju svojega dela. Z delom se posameznik 

ne samo preživlja, ampak tudi uresničuje svoje potenciale, razvija svojo osebnost in družbeno 

odgovornost. 

Podatki Zavoda za zaposlovanje kažejo, da se je stopna brezposelnosti v občini Cerkno v zadnjih 5-ih 

letih s 5,2 % (december 2014) zmanjšala na 3,2 % (november 2019). 

Kljub pozitivnemu trendu zaposlovanja, 60 % mladih meni, da se število zaposlitev v zadnjih 5-ih letih 

ni povečalo. 

Grafikon 14: Stopnja brezposelnosti v občini Cerkno po starostnih kategorijah 

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

 
Grafikon 15: Ali se je po tvojem mnenju število  
možnih zaposlitev v zadnjih petih letih v občini Cerkno  
povečalo? 

  

Vir: lasten 

70 % mladih, ki so zaposleni v občini Cerkno, je zadovoljnih s svojo zaposlitvijo.  

Kot razlog najpogosteje navajajo dostojno plačo (65 %), dober kolektiv (57 %), dobro vodstvo (52 %) 

ter zanimivo, inovativno in razgibano delo (52 %). 35 % mladih navaja tudi, da so zaposleni na področju, 
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ki ga obvladajo oz. so se zanj izobraževali, le 22 % pa jih ceni tudi, da imajo na trenutnem delovnem 

mestu možnost napredka in dodatnega izobraževanja. 

Od 30 % tistih, ki s svojo zaposlitvijo niso zadovoljni, jih 67 % razmišlja o zamenjavi zaposlitve. 

Najbolj zaželeni poklici med mladimi v občini so na področjih: strojništva, ekonomije in računalništva 

ter informatike. 

 

Vir: lasten            Vir: lasten 
 

Grafikon 18: Zakaj si zadovoljen s svojo trenutno zaposlitvijo? 

  

Vir: lasten 

 

63 % mladih si želi zaposlitve v občini Cerkno, vendar se jih je 68 % za zaposlitev pripravljenih tudi 

izseliti iz občine. Med razlogi, ki jih navajajo, so: boljše možnosti za ustrezno in boljše plačano delovno 

mesto drugje, pomanjkanje stanovanj, slabe prometne povezave. 

Največ mladih (53 %) se je pripravljeno voziti v službo od 30 minut do 1 ure (53 %). 10 % mladih bi se v 

službo vozilo tudi od 1 do 2 ur. Le 1 % pa se jih je v službo pripravljenih voziti tudi več kot 2 uri. 
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Grafikon 16: Si zadovoljen s svojo zaposlitvijo? Grafikon 17: Če si odgovoril z NE, ali razmišljaš o  
menjavi zaposlitve? 
 



13 
 

 

  

Vir: lasten Vir: lasten 

Grafikon 21: Koliko časa bi se bil pripravljen voziti  
v službo? 

 Vir: lasten 

Mladi (37 %), ki se v občini ne bi želeli zaposliti, kot glavne razloge navajajo: 

 pomanjkanje delovnih mest za njihovo izobrazbo/poklic; 

 stanje v občini ne omogoča napredka in razvoja;  

 več možnosti za boljšo zaposlitev in kvalitetnejše življenje drugje.      

Dobra polovica mladih (51 %) meni, da nimajo dovolj informacij o možnostih zaposlovanja v občini 

Cerkno.  

Mladi iskalci zaposlitve slednjo najpogosteje iščejo preko različnih spletnih zaposlitvenih portalov (82 

%), mnogi spremljajo tudi objave Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (41 %), manj mladih pa 

za iskanje zaposlitve uporablja družabna omrežja ali radio (24 %). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Vir: lasten                                                                                  Vir: lasten 

DA
63 %

NE
37 %

DA
68 %

NE
32 %

0 - 30 min

30min - 1h

1h - 2h

več kot 2h

35 %

53 %

10 %

1 %

Grafikon 19: Se želiš zaposliti v občini Cerkno? Grafikon 20: Si se za zaposlitev (danes ali v 
prihodnosti) pripravljen izseliti iz občine Cerkno? 

DA
49 %

NE
51 %

družabna
omrežja

splet

radio

ZRSZ

24 %

82 %

24 %

41 %

Grafikon 22: Imaš dovolj informacij o možnostih 
zaposlovanja v občini Cerkno? 

Grafikon 23: Na kakšen način / preko katerih kanalov iščeš 
zaposlitev? 
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4.1 Mladi in podjetništvo 

Na vprašanje »Te zanima podjetništvo?« je 43 % mladih odgovorilo z »da«. 57 % mladih, ki jih 

podjetništvo zanima, pa meni, da Cerkno ni podjetništvu prijazno okolje. 

  

 Vir: lasten              Vir: lasten 

 

Na vprašanje: »Kakšno podjetje bi si želel ustanoviti oz. s kakšno dejavnostjo bi po tvojem mnenju v 

občini Cerkno uspel?« so mladi najpogosteje navajali področja računalništva in informatike ter 

strojništva in elektrotehnike. Mladi prepoznavajo potencial tudi v turizmu, pri čemer razmišljajo tudi o 

zagonu novih turističnih ponudb. Ob tem ne pozabijo na trajnostni turizem oz. skrb za čisto okolje. 

Druge panoge, ki bi jih radi razvijali, so: farmacija, marketing, trgovina, kmetijstvo idr. 

Grafikon 26: Ali poznaš programe, ki se v Cerknem  
Izvajajo in ti pomagajo pri svetovanju, ustanavljanju  
in zagonu podjetja? 
 

         

Vir: lasten 

 

  

DA
10 %

NE
90 %

DA
43 %

NE
57 %

DA
40 %

NE
60 %

Grafikon 24: Te zanima podjetništvo? 

 

 

Grafikon 25: Meniš, da je Cerkno podjetništvu 
prijazno okolje? 
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4.2 Povzetek - Zaposlovanje 

70 % mladih, ki so zaposleni v občini Cerkno, je zadovoljnih s svojo zaposlitvijo.  

Večina mladih (63 %) izraža željo, da bi zaposlitev (še naprej) imela v občini Cerkno, vendar pa se jih je 

68 % za zaposlitev pripravljenih tudi izseliti izven občine. Za morebitno dnevno vožnjo v službo bi bila 

večina (53 %) pripravljena posvetiti do 1 uro svojega časa.  

Nekoliko manj kot polovica mladih (43 %) zanima podjetništvo, vendar večina jih meni (57 %), da občina 

Cerkno ne predstavlja okolja, ki bi bilo podjetništvu prijazno.  

Največ mladih je izrazilo zanimanje za ustanovitev podjetja na področjih strojništva, elektrotehnike in 

računalništva. Izrazili pa so tudi zanimanje za področje turizma, socialnega dela, kmetijstva in 

gozdarstva ter farmacije. 
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5. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 

Reševanje stanovanjske problematike je poleg zaposlitve ključen korak mladih na poti do 

samostojnosti. Urejene stanovanjske razmere sodijo med najkompleksnejše osnovne potrebe 

posameznika, ki močno vplivajo na kakovost življenja, zato je reševanje stanovanjskega vprašanja 

ključno.  

Kako pereča je ta problematika med mladimi v občini Cerkno, smo preverili z vprašalnikom. Pri branju 

podatkov je potrebno upoštevati povprečno starost anketirancev, ki je 21 let. V tej starosti se veliko 

mladih še vedno izobražuje in redki so redno zaposleni, kar vpliva na odnos mladih do reševanja 

stanovanjskega vprašanja.   

Največ anketiranih mladih živi še pri starših oziroma skrbnikih (66 %), 20 % je študentov, ki med tednom 

bivajo izven domačega kraja. 5 % jih stanuje v stanovanju oz. hiši staršev, vendar brez staršev, 4 % jih 

stanuje v lastnem stanovanju oz. hiši, 3 % pa jih stanuje v zasebnem najemnem stanovanju. 

Grafikon 27: Kakšna je tvoja trenutna ureditev bivanjskih razmer? 

 

Vir: lasten 

S trenutno stanovanjsko situacijo je sicer zadovoljnih 77 % mladih, vendar glede na povprečno starost 

anketirancev (21 let) lahko sklepamo, da se večina še ne posveča urejanju stanovanjskih razmer. 

Pomemben pa ostaja podatek, da 81 % anketiranih si želi (nekoč) samostojno urediti stanovanjsko 

vprašanje. 

Vir: lasten            Vir: lasten 

živim pri starših / skrbnikih

stanujem v zasebnem najemnem
stanovanju

stanujem v neprofitnem najemnem
stanovanju

stanujem v lastnem stanovanju / v lastni
hiši

stanujem v stanovanju / hiši od staršev,
vendar brez staršev

sem študent-ka in med tednom bivam
izven domačega kraja, čez vikend se…

stanujem pri partnerju-ki

Drugo:

66 %

3 %

0 %

4 %

5 %

20 %

1 %

1 %

DA
77 %

NE
23 %

DA
81 %

NE
12 %

imam že urejeno
7 %

Grafikon 28: Si zadovoljen s svojimi bivanjskimi 
razmerami? 

Grafikon 29: Si želiš samostojno urediti stanovanjsko 
vprašanje / se odseliti od staršev? 
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Kot oviro pri lastni ureditvi stanovanjskega vprašanja mladi najpogosteje izpostavljajo pomanjkanje 

finančnih sredstev (s 60 % frekvenco) in pomanjkanje dostopnih stanovanj (s 46 % frekvenco).  

Kot »drugo« so mladi zapisali, da jih pri ureditvi stanovanjskega vprašanja ovira: 

 pomanjkanje gradbenih zemljišč v mestu Cerkno; 

 pomanjkanje subvencij za mlade, ki bi obnavljali starejše neposeljene hiše; 

 pomanjkanje znanja, kako postopati pri nakupu stanovanja oz. parcele;  

 sprememba namembnosti zemljišča traja preveč časa. 

Grafikon 30: Kaj te ovira pri lastni ureditvi stanovanjskega vprašanja? 

  

Vir: lasten 

Večina anketiranih mladih se še ne srečuje s stanovanjsko problematiko, zato je razumljivo, da ne 

razpolaga z zadostnimi informacijami na to temo. Visok delež (47 %) izpostavlja, da v občini Cerkno 

primanjkuje najemniških stanovanj, 36 % pa jih navaja, da je v občini Cerkno tudi premalo neprofitnih 

najemniških stanovanj. Manj (22 %) je takih mladih, ki menijo, da so stanovanja predraga za nakup. 

Samo 3 % mladih je zadovoljnih s ponudbo stanovanj v občini oz. verjamejo, da ponudba stanovanj 

ustreza potrebam prebivalstva.  

Grafikon 31: Kako ocenjuješ ponudbo stanovanj v občini Cerkno? 

  

Vir: lasten 
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Na vprašanje: »Ali poznaš kakšne ukrepe države ali občine, ki bi ti pomagali pri ureditvi stanovanjskega 

vprašanja?« le 19 % mladih odgovarja pritrdilno. Rezultat je delno pričakovan zaradi starosti 

anketirancev.  

Večina tistih, ki ukrepe pozna, meni, da jim niso dostopni, saj so namenjeni predvsem mladim družinam 

(56 %) oz. mladi menijo, da težko konkurirajo drugim prosilcem (39 %). 

Nizek odstotek anketirancev, ki pozna posamezne stanovanjske ukrepe za mlade, pričakovano vodi do 

podatka, da mnogi (49 %) ne vedo oceniti, ali Občina Cerkno posveča dovolj pozornosti stanovanjski 

politiki. Kljub temu pa je visok tudi delež mladih, ki je do Občine kritičen in meni, da Občina temu 

področju ne posveča dovolj pozornosti  (43 %). 

Grafikon 33: Ali meniš, da Občina Cerkno posveča 
dovolj pozornosti za urejanje stanovanjskih razmer? 

Vir: lasten               Vir: lasten 

Grafikon 34: Ali so ti ukrepi dostopni? 

  

Vir: lasten 

 

Predlogi mladih 

Na vprašanje: »Kaj bi lahko Občina Cerkno spremenila zato, da bi mladim olajšala pot do stanovanja?« 

so mladi podali naslednje predloge: 

ne, dostopni so le mladim družinam, jaz pa
sem mlad-a posameznik-ica

načeloma so mi dostopni, a glede na svoje
okoliščine težko konkuriram drugim,
starejšim prosilcem (nimam dovolj…

da, pri ureditvi stanovanjskega vprašanja si
bom lahko pomagal-a z ukrepi države

da, pri ureditvi stanovanjskega vprašanja si
bom lahko pomagal-a z ukrepi občine

Drugo:

56 %

39 %

0 %

6 %

0 %

DA
18 %

NE
82 %

Grafikon 32: Ali poznaš kakšne ukrepe države ali 
občine, ki bi ti pomagali pri ureditvi stanovanjskega 
vprašanja? 
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NE
43 %

NE VEM
49 %
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 gradnja novih stanovanj / hiš za najem ali odkup; 

 večja ponudba najemniških stanovanj (tako profitnih kot neprofitnih); 

 več informacij s tega področja (zbrana na enem mestu); 

 informacije o stanovanjski politiki na spletni strani občine; 

 odkup praznih stanovanj in hiš z namenom prenove in morebitne oddaje po neprofitni 

najemnini; 

 ureditev Občinskega prostorskega načrta (OPN); 

 komunalno opremljene parcele;  

 finančna pomoč občine; 

 subvencije za ureditev starih vaških hiš; 

 hitrejše odobravanje gradbenih in drugih dovoljenj potrebnih za lastno gradnjo; 

 hitrejše spremembe namembnosti zemljišč v vaseh, kjer se število prebivalcev manjša; 

 nižje cene stanovanj; 

 pridobitev prostora za stanovanjsko gradnjo. 

 

5.1 POVZETEK – STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 

Največ anketiranih mladih živi še pri starših oziroma skrbnikih (66 %). 81 % anketiranih si želi 

samostojno urediti stanovanjsko vprašanje, pri čemer kot oviro najpogosteje izpostavljajo 

pomanjkanje finančnih sredstev. Kot druge ovire navajajo: 

 pomanjkanje gradbenih zemljišč v središču Cerkna, 

 pomanjkanje subvencij za mlade, ki bi obnavljali starejše neposeljene hiše; 

 pomanjkanje znanja, kako postopati pri nakupu stanovanja oz. parcele; 

 sprememba namembnosti zemljišča traja preveč časa; 

 mladi se še vedno izobražujejo, zato se stanovanjskemu vprašanju še ne posvečajo. 

Visok delež (47 %) izpostavlja, da v občini Cerkno primanjkuje najemniških stanovanj, 36 % pa navaja, 

da je v občini Cerkno tudi premalo neprofitnih najemniških stanovanj. Manj (22 %) je takih mladih, ki 

meni, da so stanovanja predraga na nakup.   
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6. IZOBRAŽEVANJE 

V življenju mladih imata tako formalno7 kot neformalno8 izobraževanje pomembno vlogo. V obdobju 

mladosti posameznik pridobiva znanja in kompetence, ki jih bo potreboval v obdobju odraslosti in pri 

opravljanju svojega poklica.  

Glede na osrednjo vlogo, ki jo ima izobraževanje v življenju mladostnika, nas je zanimalo, na katerem 

področju se dijaki oz. študenti izobražujejo in kateri elementi vplivajo na posameznikovo odločitev 

glede nadaljnjega šolanja.  

Največ mladih se izobražuje ali je že zaključilo šolanje na področju tehnike (43 %), sledijo področja 

družboslovja (29 %) in naravoslovja (21 %).  

Grafikon 35: Kakšna je vaša smer izobraževanja oz. na  
katerem področju ste zaključili šolanje? 

 Vir: lasten 

57 % dijakov in študentov prejema štipendijo, od teh jih 19 % prejema kadrovsko štipendijo.  

V tej luči nas je zanimalo, ali na anketirančevo izbiro poklica vpliva možnost pridobitve kadrovske 

štipendije. 40 % jih meni, da bi se odločili za izobraževanje za katerega od lokalno značilnih poklicev, 

če bi obstajala možnost pridobitve kadrovske štipendije za tako izobraževanje. 

 

Vir: lasten      Vir: lasten 

                                                           
7 Formalno izobraževanje je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je 

običajno javno veljavna kvalifikacija. Zanj je značilno, da ga zagotavlja izobraževalna institucija, da je 
strukturirano in načrtovano in da udeleženec ob zaključku izobraževanja prejme javno veljavno listino. 
8 Neformalno izobraževanje oz. učenje je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, ki se ne 

konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije, je pa strukturirana in načrtovana (cilji, trajanje, učitelj). 
Udeleženec ob zaključku izobraževanja ne prejme javno veljavne listine. 

Družboslovje

Tehnika

Humanistika

Naravoslovje

Umetniške smeri

Drugo:
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43 %

10 %

21 %

11 %

17 %
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44 %
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Grafikon 36: Prejemaš štipendijo? Če da, katero? Grafikon 37: Bi se odločil za izobraževanje za katerega od 
lokalno značilnih poklicev, če bi bilo mogoče pridobiti 
kadrovsko štipendijo za tako izobraževanje? 
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Večina mladih (59 %) bi študij nadaljevala v Cerknem, če bi bili v lokalnem okolju dostopni visokošolski 

izobraževalni programi. Kot razloge izpostavljajo: prihranek časa in denarja, bližino doma in pripadnost 

lokalni skupnosti. Izpostavljajo pa tudi, da bi v Cerknem študirali le, če bi imeli na voljo izobraževalni 

program, ki jih zanima. 

Grafikon 38: Če bi imel na voljo visokošolske izobraževalne  
v Cerknem, bi imel željo študirati v Cerknem? 
 

 Vir: lasten 

Tisti, ki študija ne bi nadaljevali v domačem okolju, med razlogi navajajo:  

 kvaliteta študija v Cerknem bi težko konkurirala študijskim programom v drugih delih 

Slovenije; 

 potreba po pridobivanju izkušenj stran od doma; 

 splošna nenaklonjenost Občine do mladih. 

 

6.1 Mednarodna mobilnost – izmenjave 

Mednarodna mobilnost predstavlja za mlade priložnost, da spoznavajo različne obraze Evrope in sveta.  

Hkrati je mednarodna mobilnost mladih eden od najučinkovitejših načinov za krepitev neodvisnosti, 

odgovornosti, možnosti za učenje in aktivnega državljanstva mladih. Mednarodna mobilnost prispeva 

k širitvi posameznikovega obzorja, spodbuja ustvarjalnost in razvija potrebne sposobnosti sodelovanja 

v večkulturni družbi. Mobilnost za namene izobraževanja (formalnega in priložnostnega), delo in 

prostovoljstvo so najpogostejše oblike mobilnosti in imajo največji vpliv na življenje mladih.  

Le 34 % anketirancev je že bilo na mednarodni izmenjavi, 57 % pa si želi še več takih priložnosti. 

 Vir: lasten       Vir: lasten 

DA
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NE
41 %

DA
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NE
66 %
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Grafikon 39: Ali si že bil na mednarodni izmenjavi, 
ki je potekala v okviru formalnega ali neformalnega 
izobraževanja? 

Grafikon 40: Ali si želiš večjih možnosti za mednarodno 
mobilnost (kratkotrajna formalna in neformalna 
izobraževanja v tujini, izmenjave, praksa, ipd.)? 
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Priložnosti za mednarodno mobilnost se ponujajo tako v času srednješolskega izobraževanja kot v času 

študija, vsekakor pa so pomembna izkušnja tudi mednarodne izmenjave, ki se izvajajo v okviru 

mladinskih organizacij. Zagotovo lahko trdimo, da sta redna spremljevalca vsake izmenjave, 

priložnostno in neformalno učenje. 

Mlade iz občine Cerkno, ki si želijo tovrstnih izkušenj, zanimajo vse oblike izmenjav oz. izkušnje v 

tujini: 

 formalna izobraževanja in treningi; 

 mladinske izmenjave; 

 študijske izmenjave, kjer lahko del znanja prenesejo v lokalno okolje; 

 prakse in delo v tujini. 

 

6.2 POVZETEK – IZOBRAŽEVANJE 

Največji delež mladih se izobražuje na področju tehnike, družboslovja in naravoslovja. Mladi so 

navezani na svoje lokalno okolje, zato bi večina, če bi imela možnost, svoje šolanje nadaljevala v 

domačem kraju.  

Izkušnje, ki jih ponuja tujina, so mikavne. Čeprav se je le dobra tretjina mladih že udeležila mednarodne 

izmenjave, si jih večina želi še več priložnosti za tovrstno izkušnjo.  
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7. PARTICIPACIJA 

V demokratičnih družbah so volitve čas, ko lahko volivci povedo svoje mnenje o določeni temi preko 

mehanizmov odločanja (volitev, referendumov ...). Da bi bile spremembe v občini mogoče, je potrebno 

aktivno sodelovanje vseh občanov. Žal pa je zanimanje slovenske mladine za politiko in politično 

udejstvovanje v primerjavi z državami Evropske unije in nekdanje Jugoslavije na zelo nizki ravni.9 

Mlade smo povprašali, ali se udeležujejo volitev in referendumov. Večina mladih (66 %) jih je 

odgovorilo pritrdilno, 34 % mladih pa se volitev in referendumov ne udeležuje.  

Mladi ocenjujejo svoj vpliv na uvedbo sprememb v lokalni skupnosti kot pretežno majhen (23 % kot 

zelo majhen, 33 % kot majhen). Le 16 % mladih ocenjuje svoj potencialni vpliv na spremembe kot velik 

(8 %) ali zelo velik (8 %). 

Vir: lasten             Vir: lasten 

Tabela 3: Zanimanje za aktivnosti lokalne samouprave 

Vprašanje DA NE 

Ali te zanima, kaj se dogaja v občinski upravi? 68 % 32 % 

Ali spremljaš seje občinskega sveta? 25 % 75 % 

Ali bi si želel večje vključenosti pri sprejemanju odločitev v lokalni samoupravi? 48 % 52 % 

Ali meniš, da ti je na voljo dovolj mehanizmov za vključevanje v sprejemanje 

lokalnih odločitev? 

21 % 79 % 

Te zanima mladinsko dogajanje v občini? 85 % 15 % 

Ali spremljaš informacije o mladinskih aktivnostih v občini? 60 % 40 % 

Te zanimajo procesi odločanja v občinski upravi in občinskem svetu? 35 % 65 % 

Ali veš, na katerih področjih lahko lokalna samouprava sprejema odločitve? 16 % 84 % 
 

Vir: lasten    

Zanimanje za mladinsko dogajanje v občini je visoko (85 %), pri čemer večina mladih tudi spremlja 

informacije o dogajanju na tem področju (60 %). 

Dobri dve tretjini (68 %) mladih tudi zanima, kaj se dogaja v občinski upravi. Nizek odstotek mladih (35 

%) se zanima za procese odločanja v občini, še nižji (16 %) pa ve, na katerih področjih lahko lokalna 

                                                           
9 Mladina 2010. Končno poročilo o rezultatih raziskave. 
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Grafikon 41: Ali se udeležuješ volitev in 
referendumov? 

Grafikon 42: Kako ocenjujete vpliv mladih na 
spremembe, ki se bodo odvile v lokalni skupnosti v 
prihodnosti? 
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samouprava sprejema odločitve. Pričakovano tudi seje občinskega sveta ne žanjejo velikega zanimanja 

med mladimi: seje občinskega sveta spremlja četrtina (25 %) mladih.  

Spodbuden je podatek, da je skoraj polovica (48 %) mladih izrazila željo po večji vključenosti pri 

sprejemanju odločitev v lokalni samoupravi; večina (79 %) jih namreč meni, da jim za to ni na voljo 

dovolj mehanizmov.  

Prav tako se zavedajo, da jih odločitve, ki jih sprejemajo v občini, zadevajo (62 %) oz. zelo zadevajo (20 

%). Kljub temu pa 56 % mladih odločitev ne spremlja (27 %) oz. jih le redko spremlja (28 %). 

Grafikon 43: V kolikšni meri te po tvojem mnenju zadevajo  
odločitve, ki se sprejemajo v občini? 

 

  

Vir: lasten    

 

Grafikon 44: Kako blizu ti je sprejemanje odločitve v lokalni samoupravi?  

  

Vir: lasten    

Tisti, ki spremljajo odločitve Občine (27 % je takih, ki spremljajo samo odločitve, ki se tičejo njih, njihove 

organizacije oz. dela; 11 % je takih, ki vse odločitve redno spremlja, 7 % pa takih, ki na odločitve 

poskušajo tudi vplivati), to počnejo predvsem preko spletne strani Občine (59 %). Najmanj je takih, ki 

odločitve spremljajo preko družabnih omrežij (12 %). 
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Grafikon 45: Kje spremljaš informacije o procesih odločanja  
v občinski upravi in občinskem svetu? 

 

Vir: lasten    

Mladi pravijo, da so na splošno slabo informirani o odločitvah lokalne samouprave, želeli pa bi 

predvsem več informacij o:  

 prometni infrastrukturi in prostorski ureditvi (44 %); 

 stanovanjski problematiki (25 %); 

 javnih razpisih (19 %); 

 dogajanju na mladinskem področju (38 %); 

 proračunu (28 %); 

 zaposlovanju (25 %) in  

 prostočasnih aktivnostih (12 %). 

Grafikon 46: Katere odločitve lokalne samouprave te najbolj zanimajo? 

 

Vir: lasten   

 

7.1 POVZETEK – PARTICIPACIJA 

Večina mladih (66 %) v občini Cerkno se udeležuje volitev in referendumov. Čeprav je občinska raven 

tista, kjer se spremembe lahko hitreje odvijajo (v primerjavi z državno ravnjo), mladi ocenjujejo svoj 

vpliv na uvedbo sprememb v lokalni skupnosti kot pretežno majhen (23 % kot zelo majhen, 33 % kot 

majhen).  
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Mladi se zavedajo, da jih odločitve, ki jih sprejemajo v občini, zadevajo (62 %) oz. zelo zadevajo (20 %), 

zato je spodbuden podatek, da je skoraj polovica (48 %) mladih izrazila željo po večji vključenosti pri 

sprejemanju odločitev v lokalni samoupravi. 
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8. INFORMIRANJE 

Spoštovanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin vključuje dostop mladih do 

popolnih, objektivnih, razumljivih in zanesljivih informacij. Informiranje in svetovanje za mlade 

predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje družbene 

participacije mladih, njihove socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije, pripomore pa 

tudi k razvijanju aktivnega državljanstva, večji mobilnosti, izboljšanju kvalitete življenja in vključevanju 

v družbene procese, ki so za mlade pomembni. 

Zanimalo nas je, kako mladi iz občine Cerkno pridobivajo informacije. Glede mladinskih aktivnosti mladi 

največ informacij pridobijo na družabnih omrežjih (47 %) in drugod na spletu (29 %). 16 % mladih 

informacije poišče na oglasnih deskah in letakih, medtem ko spletno stran Občine Cerkno spremlja 8 

% mladih. Najmanj jih informacije o mladinskih aktivnostih prebere v Cerkljanskih novicah (3 %). Kljub 

temu pa mladi sami Cerkljanske novice prepoznavajo kot medij, preko katerega se mlade lahko 

obvešča. 42 % mladih namreč meni, da bi mlade o različnih temah, ki se nanašajo na življenje v občini 

Cerkno, lahko obveščali ravno preko slednjih. 

Grafikon 47: Kje spremljaš informacije o mladinskih aktivnostih  
v občini? 

 Vir: lasten   

Grafikon 48: Preko katerega komunikacijskega kanala bi  
morale informacije prihajati do mladih? 

 Vir: lasten   

Mladi najbolj pogrešajo informacije o: 

 prostih delovnih mestih; 

 razpisih/tečajih; 

 mednarodnih priložnostih;  
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 izobraževanju; 

 športnih oziroma kulturnih dogodkih; 

 političnih temah. 

 

Med »drugo« so zapisali, da pogrešajo več informacij o tekočih procesih oziroma odločitvah lokalne 

samouprave. 
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9. MLADI O OBČINI CERKNO 

49 % mladih meni, da imajo v občini Cerkno manj možnosti za kvalitetno življenje kot v drugih občinah, 

pri čemer navajajo naslednje razloge: 

 pomanjkanje stanovanj (35 %); 

 pomankanje prostora za mlade (21 %); 

 pomankanje zaposlitev (24 %); 

 oddaljenost, slaba prometna infrastruktura in javni prevoz (28 %); 

 pomanjkanje posluha za mlade (10 %); 

 premalo kvalitetnih aktivnosti za mlade (neformalna druženja, izobraževanja ...) (31 %) in 

 pomankanje športne infrastrukture (21 %). 

Grafikon 49: Ali meniš, da imajo mladi v občini Cerkno  
manj možnosti za kvalitetno življenje v primerjavi z  
drugimi občinami? 

 Vir: lasten   

Grafikon 50: Zakaj meniš, da imajo mladi v občini Cerkno manj možnosti 

 Vir: lasten   

Mladi menijo, da bi na splošno Občina morala posvetiti največ pozornosti področjem zaposlovanja (54 

%), stanovanj (53 %) in infrastrukture (49 %). Sledijo šport in izobraževanje (35 %), zabava in mobilnost 

(32 %), okolje in prostor (31 %), kultura (28 %) ter vključevanje mladih v sprejemanje odločitev (22 %).  
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Med »drugo« so mladi zapisali, da bi Občina morala posvetiti več pozornosti prostoru za neformalno 

druženje, ustvarjanje in izobraževanje mladih v središču Cerkna, industrijski coni, informiranju preko 

družabnih omrežji in razvoju turizma. 

Grafikon 51: Kateremu od naštetih področij bi morala Občina nameniti  
največ pozornosti? 

 Vir: lasten   

Predlogi mladih 

Na vprašanje: »Kaj si želim v občini Cerkno spremeniti?« so mladi podajali naslednje odgovore: 

 lažji dostop do večjih mest; 

 urejena prometna infrastruktura; 
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 večja odprtost prebivalcev; 

 večja povezanost ljudi; 

 večja trgovina; 

 optika; 

 večji poudarek tudi na vasi, ne le na center; 

 zaprtje ulice med starim in novim trgom. 

  



32 
 

10. VIRI IN LITERATURA 

1. Anketa: Mladi v občini Cerkno (lastna anketa). Dostopno prek: https://www.1ka.si. 

Pridobljeno:  

 

2. Mladina 2010. Končno poročilo o rezultatih raziskave. Dostopno prek: http://www.mladi-in-

obcina.si/wp-content/uploads/Knjiznica/raziskave/Mladina_2010.pdf. Pridobljeno: 29. 11. 

2016. 

 

3. Bakovnik Nina, Beočanin Tadej, Berglez Sara, Dadič Katja, Lebar Lea, Lebič Tadej, Mesec 

Staša, Mužica Rozana, Praprotnik Laura, Ranc Igor in Straus Matevž (2012): Lokalna 

mladinska politika. Ljubljana: Zveza ŠKIS, Mladinski svet Ajdovščina. 

 

4. Baumkirher Tanja, Bakovnik Nina in Beočanin Tadej (2010b): Programski svet Mladinskega 

sveta Slovenije »Mladinsko organiziranje«. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije. 

 

5. Dekker, Paul in Eric M. Uslaner (2001): Social Capital and Participation in Everyday Life. 
NewYork: Routledge. 
 

6. Evropska listina o informiranju mladih (2004). Dostopno prek: 

http://www.misss.org/files/listina_mladi.pdf (16. 06. 2015). 

 

7. Podatkovna baza Si Stat, Statistični urad Republike Slovenije. URL: 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__50_

05V10_osebe_stalno_prebivalisce/05V1006S.px/table/tableViewLayout2/ 

 

8. Putman, Robert D. (2000): Bowling Alone: The Colapse and Revival of American Community. 

New York: Simon & Schuster. 

 

9. Spletni arhiv Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje. URL: 

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti 

  

https://www.1ka.si/a/99096
http://www.mladi-in-obcina.si/wp-content/uploads/Knjiznica/raziskave/Mladina_2010.pdf
http://www.mladi-in-obcina.si/wp-content/uploads/Knjiznica/raziskave/Mladina_2010.pdf
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__50_05V10_osebe_stalno_prebivalisce/05V1006S.px/table/tableViewLayout2/
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__50_05V10_osebe_stalno_prebivalisce/05V1006S.px/table/tableViewLayout2/
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/stopnja_registrirane_brezposelnosti


33 
 

 

  

Predlogi mladih 

      

      

Kako vzpostaviti mladim prijazno okolje? 
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Mladi v občini Cerkno: Kako vzpostaviti mladim prijazno okolje? 

− predlogi mladih − 

V pričujočem poglavju so zbrani predlogi mladih, ki so jih slednji podali na štirih srečanjih, katerih 

zlata nit je bila priprava Lokalnega programa za mlade občine Cerkno. 

Srečanja so potekala v sodelovanju z mladimi iz občine Cerkno, Mladinskim svetom Slovenije in 

Inštitutom za mladinsko politiko. 

Predlogi mladih obsegajo 6 prednostnih področij: 

 Participacija mladih 

 Mobilnost in prosti čas 

 Zaposlovanje mladih 

 Stanovanjska problematika mladih 

 Informiranje 

 Mladinsko organiziranje 

in 

 področje “Splošno”. 

 

Področje: PARTICIPACIJA MLADIH 

Izzivi, ki jih izpostavljajo mladi: 

 Mladi imajo dobre ideje, vendar niso upoštevani, velikokrat pa niso niti slišani.  

 Na ravni krajevnih skupnosti mladi nimajo dostopa do odločanja, razen, če »težijo«.  

 

Predlogi rešitev: 

a) Redno sodelovanje mladih in Občine 

 Kvote mladih v odborih in drugih delovnih telesih občine, občinskega sveta in krajevnih 

skupnosti. 

 Redna srečanja (posveti) med Občino in mladimi (npr. prvi petek v mescu). Srečanja bi bila 

namenjena posvetovanju Občine z mladimi in obravnavanju perečih izzivov. 

 Zagotovitev predstavnika mladih.  

 Vzpostavitev predstavniškega telesa mladih (mladinski svet lokalne skupnosti, komisija, ipd.). 

 Posveti s ključnimi deležniki na posamezne teme.   

 Okrepitev komuniciranja med krajevnimi skupnostmi in mladinskimi organizacijami ter 

mladinskim organizacijam omogočiti, da kandidirajo za sredstva krajevnih skupnosti.  

 Več vključevanja mladih na različnih področjih (mladi niso samo za mladinske 

teme/aktivnosti). 

 

b) Spodbujanje participacije 

 Spodbujanje aktivacije mladih v lokalnem okolju na način, da ti prevzamejo soodgovornost za 

izvajanje aktivnosti in posledično za to, kar se dogaja v lokalni skupnosti. 

 Del občinskega proračuna nameniti za mlade (sredstva naj ne bodo »zaklenjena« za 

vstopnimi pogoji, ki jih mladinske organizacije ali mladi ne morejo dosegati oz. zagotavljati, 

ampak naj bodo odvisna od kvalitete predloženih programov mladinskih organizacij). 

 Uvedba participativnega proračuna. 
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 Povabilo mladim k so-organizaciji aktivnosti za mlade. 

 Organiziranje aktivnosti, s katerimi bi mladim razložili/pojasnili, zakaj je pomembno 

sodelovati/participirati v aktivnostih v lokalni skupnosti (in širše). 

 Učenje za participacijo (usposabljanja, predavanja, itd.), da se pripravi nove generacije za 

vodenje občine, krajevnih skupnosti, ipd. -> sistematično razvijanje participacije. 

 Krepitev neformalne oblike participacije. 

 

c) (Povratne) informacije mladim  

 Zagotovitev povratnih informacij glede podanih predlogov in pobud (kaj se dogaja, kako je z 

realizacijo idr.). 

 Letna poročila o uresničevanju LPM ter drugih sprejetih dogovorov. 

 Obveščanje mladih o morebitnih težavah pri uresničevanju LPM. 

 Javno dostopni zapisniki posvetov, srečanj, sestankov, ki se vežejo na javne zadeve (kot tudi 

vsi zapisniki dela organov občine). 

 Boljše obveščanje mladih o vsem, kar se razpravlja na ravni občine in krajevnih skupnosti.  

 Vzpostavitev lokalnega informacijskega središča (v povezavi z informiranjem mladih), ki bi 

omogočil tudi različne pristope za zbiranje pobud. 

 

d) Drugo 

 Več posluha s strani Občine. 

 Vzpostavitev skupne platforme za mladinske organizacije. 

 

Področje: MOBILNOST IN PROSTI ČAS 

Izzivi, ki jih izpostavljajo mladi: 

 V Cerknem manjka prostor za žur. 

 Šebrelje je edina vas, kjer se karkoli dogaja.  

 

Predlogi rešitev: 

a) Izboljšane možnosti za mobilnost doma 

 Boljše avtobusne povezave znotraj občine (urniki prevozov naj bodo bolj primerni za mlade). 

 Organizacija avtobusnega prevoza na in z dogodkov ob javnih dogodkih, zabavah. 

 Prenova in izboljšava cest.   

 Štop cona (na Britafu -> Idrija, Tolmin; Cignca -> Škofja Loka, Želin -> Idrija, Tolmin). 

 Shuttle bus po vaseh (nekajkrat na dan; mobilnost za starejše občane). 

 Kolesarska steza (Želin – Trebuša – Most na Soči), ki bi jo uredili z udarniško akcijo mladinskih 

društev. 

 Več kolesarskih poti. 

 Parkirišče za kolesa. 

 Omejitev hitrosti pod šolo. 

 Izboljšanje povezav do Ljubljane preko Škofje Loke.  

 

b) Rekreacija in prosti čas 

 Urejena sprehajalna pot: pločnik Cerkno Log (za tekače, mamice z vozički, itd.). 

 Ureditev infrastrukture za mlade (igrišča, prostori za mlade ipd.). 
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 Več cenovno ugodnih športnih in družabnih javnih dogodkov v krajevnih skupnostih in občini, 

ki odgovarjajo na potrebe mladih (primer: CMAK-ovi dogodki ne odgovarjajo na potrebe 

mladih). 

 Ustanovitev športnega kluba (težava, ker je Cerkno majhen kraj, malo ljudi, malo interesa). 

 Večnamenska dvorana za kulturne prireditve za spodbujanje kulturnih dejavnosti, 

sodelovanja in kulturnega udejstvovanja. 

 Ureditev javnih površin. 

 Organizacija izletov za mlade (po vzoru upokojenskih izletov).  

 Oživitev nogometne rekreativne lige.  

 Več con za pešce ter kolesarskih in sprehajalnih poti.  

 

c) Informiranje o prostočasnih aktivnostih 

 Večja promocija prostočasnih dejavnostih. 

 Seznanitev društev z možnostmi uporabe javnih (občinskih) prostorov. 

 

d) Mednarodna mobilnost 

 Razvoj programov za mlade preko povezovanja društev, boljšega informiranja, organizacije 

skupnih dogodkov in prijave projektov v program Erasmus+. 

 Boljše izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja program Erasmus+ (tudi v povezavi z mednarodno 

mobilnostjo). 

 Štipendije za študij v tujini. 

 

Področje: ZAPOSLOVANJE 

Izziv: 

 Pomanjkanje zaposlitev za profile z višjimi stopnjami izobrazbe. 

 Premajhna raznolikost delovnih mest. 

 Premalo možnosti za zaposlitev. 

 Problem je, da ni primarnih možnosti za zaposlitev glede na izobrazbo, ambicije (ne samo 

delo v strežbi, proizvodnja, itd.). 

 

Predlogi rešitev: 

a) Podpora razvoju podjetništva, podpora gospodarstvu 

 Pomoč (preko sklada ali kakšnega drugega instrumenta) podjetnikom z zagotavljanjem 

poroštev za pridobivanje kreditov.  

 Spodbude za razvoj novih (bolj modernih) dejavnosti v občini. 

 De-industrializacija delovnih mest in večja podpora podjetništvu. V okviru te podpore naj se 

zagotavlja možnosti za: 

- pridobitev brezobrestnih kreditov, 

- pridobitev prostorov za opravljanje in razvoj obrti,  

- organizacijo izobraževanj za obrtnike,  

- finančno podporo samozaposlenim in  

- oblikovanje modernega poslovnega okolja.  

 Spodbude za odpiranje manjših in srednjih podjetij. / Spodbude za lokalno gospodarstvo 

nasploh.  
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 Subvencioniranje elektro in vodnih priključkov pri gradnji novih poslovnih/gospodarskih 

objektov. 

 Prostori za odpiranje podjetij (arhitekturni biroji, odvetniške pisarne, itd.). 

 Vzpostavitev modernega poslovnega okolja (internet, cestna infrastruktura, podjetniški 

inkubatorji, industrijska cona, pomoč pri pridobivanju dovoljenj, elektro infrastruktura, 

neformalna izobraževanja). 

 Subvencije za samozaposlene s čim manj birokracije. 

 Prostori za podjetnike. 

 Vzpostavitev industrijske cone. 

 Skrb za lokalne pridelovalce.  

 Podpora pri začetnikih (s.p.-jih, podjetjih, ipd.): 

- Pomoč pri birokratskih postopkih; 

- Podpora pri načrtovanju in razvoju dejavnosti ter pridobivanju subvencij; 

- Izobraževanja za začetnike; 

- Usmerjanje začetnikov pri razvoju dejavnosti; 

- Fascilitacija povezovanja gospodarskih subjektov; 

- Obveščanje o priložnostih, ki so na voljo tudi izven občine Cerkno; 

 Boljše informiranje: 

- O priložnostih za nosilce različnih dejavnosti (npr. o možnostih najema prostorov, 

pridobivanju finančnih sredstev, itd.). 

- Promocija različnih gospodarskih subjektov. 

b) Turizem 

 Bolje izkoristiti potencial za razvoj turizma v občini.  

 Razvoj turizma (nova delovna mesta; subvencije za podjetnike, ki želijo razvijati turizem – 

gradnja apartmajev, glamping; subvencije za razvoj turističnih kmetij, spodbude mladim 

kmetom, da se ukvarjajo s turizmom). 

 

c) Poznavanje priložnosti doma in podpora mladim 

 Predstavitev možnosti za zaposlovanje v občini (mladim preko dogodkov npr. dan odprtih 

vrat predstaviti različne poklice, ki se lahko opravljajo pri uspešnih podjetjih).  

 Karierno svetovanje (in prostori). 

 Omogočanje neformalnih izobraževanj, ki jih mladi potrebujejo pred zaposlitvijo (npr. kako 

napisati CV); s tem se zagotovi tudi možnost za krepitev življenjepisa. Izobraževanja lahko 

potekajo kot oblika študentskega delo (izvajalci: lokalni mladi, če imajo znanja za izvajanje 

teh delavnic). 

 Študentsko delo v občinskih javnih službah. Ukrep se izvaja, ko je obseg dela večji oz. 

prevelik, da bi ga občinski uslužbenci sami opravili (npr. urejanje javnih površin, itd.). oz. 

redno počitniško delo v javnih zavodih. 

 Dan lokalnega podjetništva (predstavitev lokalnih podjetij vsem šolajočim). 

 Usposabljanja na delovnem mestu. 

 Senčenje na delovnem mestu. 

 Sofinanciranje kadrovskih štipendij s strani Občine. 

 Občinske štipendije za socialno šibkejše in nadarjene. 

 Menedžerska izobraževanja, delavnice. 

 Delavnice za spodbujanje podjetništva. 

 

 



38 
 

 

d) Okrepljene povezave med različnimi deležniki 

 Sofinanciranje izmenjave storitev med občani (npr. nekdo potrebuje, da se pripravi neka 

obsežna baza podatkov, vendar ne obvlada Excela – mlada oseba ima to znanje, občina pa tu 

pomaga s plačilom/delnim plačilom te storitve). 

 Krepitev povezovanja in sodelovanja med občino in gospodarstvom. 

 

e) Ostali predlogi: 

 Višje plače za pomočnice/ke vzgojiteljic in vzgojiteljev.  

 

Področje: STANOVANJSKA POLITIKA 

Izzivi: 

 Mladi nimajo denarja za nakup ali gradnjo. 

 Prazna stanovanja in propadajoče hiše v zasebni lasti. 

 Ni stanovanj za najem/odkup. 

 Dolgi in dragi birokratski postopki. 

 Slabe lokacije stanovanj. 

 Velikost parcel. 

 Spomeniško varstvo starih hiš.  

 Zaradi pomanjkanja stanovanj mladi odhajajo.  

 Ni informacij o zazidljivih parcelah. 

 

Predlogi rešitev: 

a) Subvencije 

 Subvencije za obnovo starih hiš (subvencionirani krediti) oz. gradnjo hiš.  

 Subvencioniranje kreditov/ brezobrestni krediti. 

 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade. 

 Subvencije za priključek na elektro in vodovodno omrežje (pri novogradnjah). 

 

b) Zagotavljanje nepremičnin in infrastrukturna podpora 

 Urejanje, obnova in modernizacija občinskih stanovanj. 

 Gradnja novih stanovanj. 

 Bloki za mlade, družine in starejše osebe.  

 Preureditev/dozidava hiš (v eni hiši se lahko uredita dve stanovanju). 

 Spodbude Občine privatnim družbam za gradnjo novih stanovanjskih nepremičnin. 

 Spodbude za obnovo praznih stanovanj.  

 Spodbude za prodajo praznih stanovanj. 

 Občinske nepremičnine (stanovanja, stavbe, parcele) za reševanje stanovanjske problematike 

mladih.  

 »Davek« na prazne stare hiše. 

 Preureditev zapuščenih hiš v stanovanja za mlade. 

 Spodbujanje obnovitev/revitalizacijo praznih hiš in zaraščenih parcel izven Cerknega (težave 

niso samo v Cerknem, ampak po celi občini). 
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 Ureditev privlačne okolice stanovanj oz. bivalnih sosesk. 

 Ureditev infrastrukture (vodovod, internet, itd.) po celotni občini. 

 Priprava zazidljivih parcel s strani Občine. 

 Nov prostorski načrt (hitrejša sprememba zazidljivosti parcel). 

 Ureditev dovozov do osamljenih kmetij (spodbujanje mladih kmetov). 

 

c) Urejanje najemniškega trga 

 Pretočen sistem neprofitnih stanovanj. 

 Nova stanovanjska politika za občinska stanovanja (bivanje največ 5 let – neprofitna 

najemnina) 

 Spodbude za lastnike praznih stanovanj/hiš za oddajo prostorov v najem.  

 Občinska stanovanja za mlade z omejeno dobo najema. 

 Prednostne točke mladim pri iskanju (dodelitvi) stanovanj. 

 

d) Informiranje in podpora (mladim) pri reševanju stanovanjskega vprašanja 

 Boljša informiranost mladih o podpori, ki jim je na voljo pri reševanju stanovanjskega 

vprašanja. 

 Boljša podpora in hitrejši postopki za pridobivanje dovoljenj. 

 Boljše informiranje o stanovanjih, ki so na voljo za najem. 

 Boljše informiranje o možnostih za gradnjo/najem.  

 

e) Drugo 

 Nižje cene vrtca za družine s kreditom. 

 

Področje: INFORMIRANJE MLADIH 

Izziv: 

 Nesistematičnost komuniciranja in informiranja. 

 Neustrezno komuniciranje z mladimi. 

 Mlade je treba prepričati, da se jih lokalna politika tiče in da je potrebno njihovo sodelovanje.  

 Mladih je potrebno spodbuditi interes do tega, da so informirani. 

 

Predlogi rešitev: 

a) Kanali in vsebine komuniciranja 

 Uporaba mladim prijaznih orodij za komuniciranje (splet, Facebook ipd.). 

 Zavihek »Za mlade« na spletni strani Občine. Objave s spletne strani se nato objavi tudi 

na Facebooku. Vsebine za zavihek: dogodki, razpisi, novice, arhiv, razpisi, upravni 

postopki pomembni za mlade. 

 Spletni portal z vsemi informacijami iz občine in krajevnih skupnosti. Vsebine informacij: 

sprejeti dogovori, objava predlogov, obravnava problematike. Kanali komunikacije: 

- radijska mladinska oddaja (vodili in pripravili bi jo mladi; vsebine povezane z lokalnih 

dogajanjem na področju mladih, tematike, ki mlade pritegnejo); 

- radio (splošno); 

- družbena omrežja (samo poudarki; celotne informacije so objavljene na spletni 

strani); 
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- urejena spletna stran; 

- mailing lista (za izbrane vsebine); 

- lokalni časopis, ki ga (so)ustvarjajo mladi; 

- obvestila po pošti; 

- vitrina pri pošti. 

 Redna mesečna srečanja (npr. prvi petek v mesecu). 

 Lokalne novice v tiskani obliki.  

 Postavitev informacijskih točk.  

 Skupinske predstavitve. 

 Redni sestanki društev za medsebojno informiranje. Sestanki naj bodo neformalni (pikniki, 

druženja) in brez političnega pridiha. 

 Organizacija sestankov po principu »Ti prideš k meni, jaz pridem k tebi«. Prvi sestanek lahko v 

mesecu avgustu gosti KŠD Šeškarji.  

 

b) Drugo: 

 Zaposlitev strokovnjaka za komuniciranje na Občini.  

 Redno obveščanje. 

 Priprava zanimivih in enostavnih informacij, ki pritegnejo pozornost (in spodbujajo nadaljnje 

raziskovanje). 

 Scan pričujočih miselnih vzorcev in javna objava rezultatov na občinskih kanalih (FB, spletna 

stran, Cerkljanske novice). 

 Zagotovitev javno objavo vseh zapisnikov, sklepov, dogovorov in rezultatov posvetovanj na 

spletu. 

 Ustrezno arhiviranje rezultatov posvetovanj. 

 

Področje: MLADINSKO ORGANIZIRANJE 

Izziv: 

 Mladinskih organizacij ni.  

 Veliko mladih ni vključenih v mladinske organizacije in za to tudi niso zainteresirani. 

 Nepovezanost organizacij. 

 Pomanjkanje medgeneracijskega sodelovanja. 

 Dogodki ne vključujejo lokalne skupnosti. 

 Pomanjkanje prostora za že obstoječe organizacije. 

 Prostor za mlade že obstaja, vendar se ga bo zaprlo čez 3 mesece (izziv povezan s 

sodelovanjem mladinskih organizacij). 

 Manjka prostor (ustanova), kjer bi se lahko družili mladi (ali vsi ostali občani – 

medgeneracijsko sodelovanje), ki niso vključeni v mladinske organizacije (trenutno se družijo 

v gostilnah). 

 Pojavnost organizacij. 

 Premajhna povezanost prebivalstva in mladine. Mladinskih društev v občini ni (so pa ostala 

društva). 

 Veliko športnih društev – kako črpati sredstva kot mladinska organizacija.  

 Promocija društev, v katerih prevladujejo mladi. 

 CMAK ni edino društvo za mlade. Trenutno je najslabše.  
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Bojimo se:  

 Prostor za mlade postane nova organizacija, ki se ne povezuje z ostalimi. Posledično vsi 

ostanemo brez prostora.  

 

Predlogi rešitev: 

a) Prostori in oprema 

 Zagotovitev ustreznih prostorov. 

 Nakup občinske opreme, ki je na voljo mladinskim (in drugim) organizacijam pri izvedbi 

projektov in dogodkov. 

 En prostor za mlade in mladinske organizacije (poleg prostora, naj se zagotavlja tudi 

program). 

 

b) Financiranje in javni razpisi 

 Večja finančna podpora in bolj pravična razdelitev denarja med društvi (na podlagi kvalitete 

programov). 

 Financiranje zaposlitve v CMAK-u. 

 Višji avans sredstev pridobljenih na razpisih.  

 Poenostavitev razpisov za pridobivanja sredstev (npr. razpisi na področju športa so zapleteni 

in nedostopni za mladinske organizacije). 

 Redno zaposlena oseba, ki bi svetovala društvom (pri razpisih, postopkih, itd.). 

 Preverba in po potrebi tudi sprememba teme razpisov. 

 Manj birokracije pri razpisih. 

 Pomoč pri prijavi na razpise (usposabljanja za pripravo in prijavo projektov). 

 Proaktivnost Občine pri nudenju pomoči (predstavitev razpisov, informiranje o razpisih preko 

kanalov, ki so mladim prijazni – Facebook, oznanila, ipd.). 

 Sledenje projektnim prijavam in preverjanje realizacije.  

 Spremljanje izvajanja programa tudi v bolj oddaljenih delih občine. 

 

c) Krepitev sodelovanja in promocija dogodkov 

 Več povezovanja med mladinskimi organizacijami. 

 Pomoč občine pri organizaciji prireditev/dogodkov, ki jih organizirajo mladi za mlade. 

 Promocija dogodkov mladinskih organizacij s strani občine in krajevnih skupnosti. 

 Koordinacija organizacije dogodkov, da ne pride do prekrivanja aktivnosti. Za to bi morale 

skrbeti krajevne skupnosti. S tem bi se preprečilo potencialna prekrivanja med različnimi 

organizatorji.  

 Krepiti sodelovanje med različnimi organizacijami in organizatorji dogodkov na ravni 

krajevnih skupnosti.  

 Krepitev sodelovanja med šolami in z mladinskimi organizacijami. 

 Določitev osebe, ki bi bila mladim na voljo za nasvet (politično neodvisna). 

 Uvedba neformalnih druženj članov mladinskih organizacij, ki so namenjena samo druženju. 

 Samoiniciativnost mladinskih organizacij za povezovanje. 

 Vzpostavitev krovne organizacije, ki naj ima  zaposlenega mladinskega delavca (razpis URSM). 

Glavna naloga krovne organizacije je povezovanje mladih in mladinskih organizacij v občini. 

 »Od ust do ust« vabila na dogodke in aktivnosti.  
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d) Mladinski center 

 Reorganizacija mladinskega centra. 

 V občini naj deluje mladinski center, vendar ne takšen, kot je sedaj. Mladinski center mora 

biti namenjen vsem mladim, ne samo manjši skupini mladih, kot se dogaja sedaj.  

 

e) Krepitev prostovoljstva 

 Promocija prostovoljstva (nagrada za naj prostovoljce). 

 

Področje: SPLOŠNO 

Predlogi, ki so bili podani v zaključni razpravi po opravljenih posvetovanjih in neposredno ne spadajo 

v nobeno od šestih kategorij. 

 Dolgoročnost projektov (projekti, ki trajajo dlje od 4 let – enega mandata). 

 Delati za skupno blaginjo in perspektivo vseh v občini. 

 Krepiti kulturo sodelovanja. 

 Sistematično graditi zunanjo podobo Cerknega. 

 Sredstva KS naj se ne uporabljajo za cerkvene potrebe. 

 Ustvariti in omogočiti prijetno in ustvarjalno okolje za delo in življenje. 
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