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POZIV PREDSEDNIKU VLADE OB POSLABŠANJU RAZMER ZA MLADE ZARADI 
OMEJITEV KREDITIRANJA 
 
Spoštovani g. predsednik Vlade RS, 
danes smo se na Mladinskem svetu Slovenije sestale organizacije, ki zastopamo mlade, z namenom 
pripraviti skupno stališče na temo že tako slabega položaja mladih, ki se je z omejitvijo 
kreditiranja s strani bank še poslabšal; predvsem pa poglobil problem, ki je med mladimi danes 
najbolj pereč: dostopnost stanovanj tako v mestih kot na podeželju. 
 
Ne glede na to, da so po našem mnenju kriteriji omejitev kreditiranja, kot jih je postavila Banka 
Slovenije, nenavadno visoki (ali pa imamo v Sloveniji izjemno nizke plače), menimo, da je tokrat na 
potezi predvsem vlada, ki lahko k reševanju bivanjske problematike končno pristopi konstruktivno 
in prične z uresničevanjem vsaj tistih obljub, ki ste jih zapisali v koalicijski pogodbi. Zato vas 
pozivamo, da nam omogočite, da se z vami srečamo in vam problematiko mladih tudi osebno 
predstavimo in hkrati slišimo vaše mnenje. Vaš odziv pričakujemo v roku enega tedna, torej do 12. 
novembra 2019. 
 
Na tem mestu naj izpostavimo jamstveno shemo za mlade - da torej država jamči za stanovanjske 
kredite tistih mladih (in ostalih skupin prebivalstva), ki prvič dolgoročno rešujejo svoj stanovanjski 
problem in jim zaradi omejitev s strani bank (torej zaradi višine prihodkov ali prekarne zaposlitve), 
stanovanjska posojila niso dostopna. 
Prav tako že nekaj časa opozarjamo na premajhno število študentskih nastanitev, zaradi česar je 
študij za mnoge mlade postal manj dostopen; študentje pa so si primorani iskati neustrezne oblike 
bivanja v kraju študija, kot so npr. hostlih, kjer poleg visoke cene nastanitve plačujejo celo turistično 
takso. 
Seveda pa ob vsem tem ne smemo pozabiti na ključne vidike dolgoročnega reševanje problematike, 
pri čemer imamo v mislih  gradnjo - predvsem javnih najemnih stanovanj - ki pa nujno potrebuje 
vložek države, saj bomo le tako lahko dolgoročno vzpostavili normalne razmere na stanovanjskem 
trgu. 
 
Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na razpolago na elektronskem naslovu 
tanja.baumkirher@mss.si ali na telefonski številki 01/425 60 55. 
 
V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo, 
  
Anja Fortuna l.r.  
Predsednica Mladinskega sveta Slovenije 
 
 



 
Pozivu za srečanje se pridružujejo:  
Dijaška organizacija Slovenije, Mestni mladinski svet Maribor, Mlada Slovenija, Mladi forum, 
Mladinski svet Ravne na Koroškem, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina, Študentska 
organizacija Slovenije, Zavod Nefix. 
 
Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij: Društvo mladinski ceh, 
Mlada Slovenija, Mladi forum socialnih demokratov, Mladinska komisija pri Planinski zvezi, 
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina, 
Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza ŠKIS, 
Zveza tabornikov Slovenije 
 
 


