
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 
5 – Naravoslovje, matematika in statistika 
6 – Informacijske in komunikacijske tehnologije, (IKT) tehnika 
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 
10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
11 - Neopredeljeno po širokem področju 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Študentski dom Ljubljana in Klub študentskih 
družin Slovenije  
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Prav vsem mladim na svetu pripada pravica do osamosvojitve, varnosti in izobraževanja. Prvi korak 
do osamosvojitve je povezan s prebivališčem, vendar zaposlenemu mlademu posamezniku v 
Sloveniji ni omogočen dostojni najem ali nakup stanovanja, saj je stanovanjska politika mladih v 
Sloveniji pomanjkljivo urejena. Navadno se mladi s stanovanjsko problematiko srečajo že v času 
študija, saj primanjkuje mest v študentskih domovih. Po ocenah Študentske organizacije Slovenije 
je v letu 2019 v študentskih domovih prostora le za 13% vseh študentov. Večina študentov je tako 
primorana študirati izven kraja stalnega prebivališča, vsaj ena tretjina študentov pa je prisiljena, da 
si nastanitev poišče na trgu. Prav tako se povečuje število vpisanih tujih študentov in študentov na 
izmenjavi. Tako se s stanovanjsko problematiko poleg domačih študentov srečujejo tudi tuji študenti 
v Sloveniji. Tovrstni problem je partner projekta zaznal tudi v lokalnem okolju, oziroma pri svojem 
delu, saj se srečujejo s proračunskimi omejitvami za reševanje stanovanjske problematike, kot so 
nezmožnost gradnje novih študentskih domov ter nezmožnost regulacije in omejevanje oddajanja 
stanovanj prek spletnih platform (airbnb). Izhajajoč iz tega se zato se je projekt Izbrani vidiki 
stanovanjske problematike mladih osredotočal ravno na tovrstno problematiko v lokalnem okolju, 
saj želi nevladna organizacija, skupaj z visokošolsko organizacijo in študenti rešiti problem, ki je 
povezan z ugotavljanjem (analizo) problemov stanovanjske problematike mladih ter na podlagi 
analize podati predloge za reševanje stanovanjske problematike mladih, še posebej za domače in 
tujih študente.  
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• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Projekt se je začel z uvodnim sestankom na Fakulteti za upravo, kjer so se člani projektne skupine 
natančneje seznanili s projektom (cilji, časovni načrt, naloge) in se med seboj spoznali. Oblikovali 
smo grafično podobo projekta in najprej naredili spletno stran projekta, ki si jo lahko pogledate na 
https://stanovanjskaproblematikamladih.si. Na spletni strani projekta si lahko tudi naložite aplikacijo, 
kjer so povzete bistvene stvari. Prav tako smo naredili Na osnovi gradiv dobrih praks in raziskav na 
področju študentske stanovanjske politike v Sloveniji in tujini ter na osnovi opravljenih pogovorov s 
študenti v lokalnem okolju in zaposlenimi v partnerski instituciji projekta, smo naredili anketnega 
vprašalnika s katerimi smo preverili trenutno stanju razmer stanovanjske politike mladih. Podatke, ki 
smo jih pridobili s pomočjo ankete smo statistično pripravili, naredili vsebinske interpretacije ter jih 
vključili kot del končnega poročila. Izvedli smo tudi online delavnico na kateri smo člani projektne 
skupine s pomočjo ostalih študentov in na podlagi design thinking metode izoblikovali inovativno 
rešitev ter pripravili nabor možnih ukrepov. Rešitve smo tudi podali v naše končno poročilo in na 
podlagi le tega naredili brošuro za vse študente v Sloveniji. Prav tako smo organizirali online 
okroglo mizo in video posnetek, ki si ga lahko ogledate na spletni strani: 
https://www.youtube.com/watch?v=6yxPmzVpnJ4. Na zaključnem srečanju članov projektne 
skupine, ki je potekalo v Tivoliju smo se pogovorili o možnostih prihodnjega sodelovanja.  
 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

V okviru projekta Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih smo dosegli naslednje rezultate:  
- kvalitetno pripravljen anketni vprašalnik za merjenje stanja in posledično kvalitetno opravljena 
raziskava na področju stanovanjske politike mladih, še posebej z vidika domačin in tujih študentov 
ter mladih družin  
- v raziskava na področju stanovanjske politike mladih. S pomočjo raziskave smo dobili vpogled, 
kakšno je trenutno stanje in zadovoljstvo mladih glede stanovanje politike v Sloveniji in ki lahko 
pomaga tako lokalnim kot tudi državnim oblastem za nove smernice pri stanovanjski politik mladih 
- izvedba design thinking delavnice s katero smo prišli do inovativnih rešitev, ki bi jih lahko v 
prihodnosti tudi implementirali tako na lokalni kot tudi državni ravni.  
- izvedba okrogle mize, ki je le še bolj osvetlila in opozorila pereč problem stanovanjske politike 
mladih tako na lokalni kot tudi državi ravni.  
- izdelava brošure in poročila z rezultati projekta ter nekaterimi najbolj uporabnimi rešitvami (ukrepi) 
za organizacije lokalnega okolja, ki bi jih lahko implementirali v lokalnem/regionalnem okolju na 
področju študentske stanovanjske politike.  
- izdelava video posnetka, ki je dostopen vsem na youtube prispeva ne le k reševanju problema 
stanovanjske politike in opominjajo politike na lokalni in državi ravni, ampak prispeva tudi k 
promociji Slovenije kot države (posnetek imam tudi angleške podnapise).  
 
Vsi rezultati skupaj pa bodo pozitivno vplivali na boljše stanje stanovanjske politike mladih in s tem 
boljše na počutje mladih in vseh študentov domačin in tujih ter mladih družin, saj se bodo počutili 
bolj spoštovane in varne. 
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

Projekt Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih smo večino časa delali med Corona virusom, 
tako je večino dela potekalo online (sestanki, delavnica, okrogla miza), zato namesto slika prilagamo 
spletne strani: 

- https://stanovanjskaproblematikamladih.si/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=6yxPmzVpnJ4 
 
 
 

https://stanovanjskaproblematikamladih.si/
https://www.youtube.com/watch?v=6yxPmzVpnJ4
https://stanovanjskaproblematikamladih.si/
https://www.youtube.com/watch?v=6yxPmzVpnJ4
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Slika prikazuje snemanje video posnetka. 
 

 
 

Slika sestanka na prostem: 
 

 


