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V

uredniski
uvod

Namen projekta Rastimo skupaj, ki ga na Mladinskem
svetu Slovenije na pobudo Urada RS za mladino izvajamo
že od leta 2015 , je razvoj mladinskega dela in mladinskih
politik na lokalni ravni. V letu 2018 smo se osredotočili
na aktualno in perečo temo – reševanje stanovanjske
problematike za mlade na ravni občine.
Klub temu da področje stanovanjske politike za
mlade sistemsko ni urejeno, se posamezne občine
tega lotevajo na inovativne in mladim prijazne
načine. Cilj projekta je bil zbrati nekatere primere dobrih
ukrepov reševanja te problematike, ki so jih pripravile
občine po Sloveniji. S publikacijo želimo predstaviti
različne načine, kako lahko na ravni občine odločevalci
pripomorejo k izboljšanju položaja mladih v njihovem
okolju in posledično prispevajo k bolj kakovostnemu
bivanju v njihovi občini.
Pred vami so prispevki organizacij, ki se ukvarjajo z
omenjenim področjem, kratka analiza stanja in nenazadnje deset praks slovenskih občin, ki so bile izbrane
na podlagi predhodnega poznavanja delovanja občine
in njihove pripravljenosti k sodelovanju. Opise ukrepov
so nam prostovoljno posredovale občine z namenom,
da razširimo dobre prakse k občinam, ki bi jim te
informacije koristile. Ukrepi so opisani po principu opis
ukrepa, implementacija ukrepa in rezultati ter evalvacija,
v kolikor je že na voljo. Nekateri ukrepi so v izvajanju,
zato rezultati še niso merljivi.

Petra Miklaužič, Mladinski svet Slovenije
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Stanovanjsko politiko moramo razumeti
kot razvojno politiko
Tin Kampl, Urad RS za mladino

Uspešno rešeno stanovanjsko vprašanje je eden izmed
najpomembnejših mejnikov na poti osamosvajanja
mladih. Tako ga obravnavamo znotraj mladinske politike
in tako ga soglasno sprejema družba. Vendar nam ob
tem številni statistični podatki prikazujejo sliko, iz katere
je razvidno, da imajo mladi številne izzive, ko rešujejo
svoje stanovanjsko vprašanje. Mlade pri procesu osamosvajanja zaradi ranljivosti in visoke negotovosti, ki jo s
seboj prinaša obdobje mladosti, ne smemo prepustiti
samih brez ustrezne podpore. Slednjo potrebujejo
tudi na področju reševanja stanovanjskega vprašanja.
Zaradi zavedanja slednjega je stanovanjska oziroma
bivanjska problematika mladih obravnavana tudi v Nacionalnem programu za mladino za obdobje 2013–2022.
Slednji stanovanjske in bivanjske razmere mladih vidi
širše in jih prepoznava kot pomembne tako z vidika
delovanja sistema stanovanjske oskrbe kot tudi z vidika
stanovanjske ranljivosti mladih. Dejstvo je, da je stanovanje mnogo več kot samo streha nad glavo. Stanovanje
mlademu posamezniku predstavlja zavetje in okolje, v
katerem je avtonomen, ki ga ustvarja na podlagi lastnih
interesov; prostor, v katerem lahko preživlja svoj prosti
čas, se druži in, tisto najpomembnejše, si ustvari družino.
Odgovornost za razvoj stanovanjske politike je tako
na strani države, ki je tista, ki z ustreznim okvirom
stanovanjske politike postavlja strateške usmeritve in
zagotavlja določena sredstva. Odgovornost je tudi na

lokalni skupnosti, da v svojih okoljih poskrbi za ustrezno
stanovanjsko ponudbo. V tej luči je potrebno razumeti
pričujočo publikacijo, v kateri smo želeli osvetliti pomen
stanovanjske politike na lokalni ravni in občine spodbuditi
k njenemu razvoju. Zadostna raznolikost na področju
stanovanjske politike, ki jo lahko ponudimo mladim, bo
tista, ki bo prinašala želene rezultate, saj so si mladi po
svojih interesih in zmožnostih med seboj različni. Tudi
zaradi slednjega so v publikaciji predstavljeni različni
vidiki in načini naslavljanja stanovanjske problematike
mladih, saj je cilj vseh nas, da imajo mladi na voljo dovolj
možnosti, da bodo lahko svoje stanovanjsko vprašanje
rešili na ustrezen način. Ob tem velja izpostaviti tudi
vse večji izziv odseljevanja mladih, s katerim se soočajo
številne slovenske občine, in ugotovitvijo OECD, da bo
v prihodnje največja ovira gospodarski rasti tako v EU
kot v Sloveniji pomanjkanje usposobljene delovne sile
in (ne)rešena stanovanjska problematika.
Stanovanjsko politiko moramo razumeti kot razvojno
politiko, s katero mladim omogočamo hitrejšo tranzicijo v odraslost in jim s tem večamo možnosti za
razvijanje njihovih potencialov in uresničevanje idej.
Z vlaganjem v stanovanja spodbujamo razvoj potenciala
mladih. Mlade z ustrezno stanovanjsko politiko tako
razbremenjujemo številnih pritiskov, ki jih doživljajo na
stanovanjskem trgu.
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Utiranje poti
k stanovanjski politiki
Anja Fortuna, Mladinski svet Slovenije

Življenje se najprej zgodi v lokalnem okolju. Vsak si želi
živeti v okolju, ki je razvito, spoštujoče in posamezniku
omogoča, da si ustvari kakovostno življenje. Še posebej
je to pomembno za mlade, ki na lokalnem nivoju pridobivajo svoje prve izkušnje in svoja znanja nato prenašajo
naprej v druga okolja.
Ko govorimo o aktivnem državljanstvu in o pomembnosti
participacije v družbenem in političnem življenju, pogosto
pozabljamo, da se mladi, ki se pri reševanju svojega
bivanjskega problema srečujejo z mnogimi ovirami, ne
ukvarjajo s svojo vlogo aktivnega državljana in tako ne
prispevajo k razvoju družbe. Zagotavljanje kakovostnih
zaposlitev je ključen korak, a žal ne edini, ki spremlja
mlade na poti k njihovem osamosvajanju. Pomanjkanje
stanovanj, predraga stanovanja, otežen dostop do
gradnje in drugi problemi mlade pahnejo v pasivnost
in na rob družbenega udejstvovanja.
Eden glavnih izzivov na nacionalnem nivoju je reševanje
stanovanjske problematike in ker omenjeno področje v
veliki meri zadeva prav mlade, želimo biti aktivno vključeni v reševanje tega izziva in v sodelovanju z različnimi
strukturami postaviti temelje, ki bodo vsem omogočali
dostojno življenje. Stanovanjsko vprašanje mora biti
prednostno obravnavano, da mladi lahko postanemo
samostojni in odgovorni državljani.

Ne glede na nezadostno obravnavanje problema na
nacionalnem nivoju je v Sloveniji kar nekaj občin, ki
se v okviru svojih zmožnosti trudijo rešiti ta problem.
Tekom projekta Rastimo skupaj 2018, ki je za osrednjo
tematiko izpostavljal stanovanjsko problematiko, smo
na Mladinskem svetu Slovenije v sodelovanju s partnerji
pripravili publikacijo, ki prikazuje primere dobrih praks
slovenskih občin na področju reševanja stanovanjske
problematike za mlade. Hvala pobudniku projekta Uradu
RS za mladino in partnerjema Inštitutu za mladinsko
politiko in Kulturno izobraževalnemu društvu Pina
za uspešno sodelovanje, še posebej se zahvaljujemo
vsem sodelujočim občinam, ki so s svojimi prispevki
obogatile publikacijo in tako omogočile prenos dobrih
praks občinam, ki te ukrepe potrebujejo.
Želimo si, da bi bilo teh občin v prihodnje vedno več
in da bi država sistematično pristopila k reševanju
tega problema. Le tako se bodo lahko lokalne
strukture še bolje razvijale, mladi se bodo lažje
usmerjali v druge aktivnosti in krepili svoje aktivno
državljanstvo, iz stanovanjske problematike pa se
bomo tako premaknili k stanovanjski politiki.

RASTIMO SKUPAJ 2018 Reševanje stanovanjske problematike mladih

8

Stanovanjski sklad RS
in bivanjski projekti za mlade
Alenka Kern, Stanovanjski sklad RS

Kako odgovoriti na probleme mladih, ki se prvič srečujejo
z reševanjem njihovega stanovanjskega vprašanja, je bila
ena izmed nalog, ki si jih je Stanovanjski sklad RS zadal
v svojih poslovnih ciljih za obdobje do 2020.

Pilotni projekt Oddaja stanovanj
v najem za mlade
Kot novost v Sloveniji je Stanovanjski sklad RS izvedel
pilotni projekt oddaje stanovanj v najem za mlade, ki
ga je potrdila delovna skupina za mlade, ustanovljena
leta 2016 s strani Vlade RS.
Na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem
programu 2015-2025 je Stanovanjski sklad RS v obdobju
med 21. 3. 2017 in 30. 9. 2018 projektu, ki je vključeval
mlade med 18. in dopolnjenim 29. letom (torej dejansko
do starosti 30. leta), poskusno namenil 11 svojih praznih
stanovanjskih enot na različnih lokacijah, in sicer v
Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, Borovnici, Kranju
in na Jesenicah.
Pri projektu so sodelovali Stanovanjski sklad RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Študentska organizacija
Slovenije in Mladinski svet Slovenije. Projektu se je
pridružila tudi Občina Idrija, ki je za mlade namenila dve
stanovanji. Stanovanjski sklad RS je bil glavni izvajalec
projekta in nosilec razpisnih aktivnosti. Prednost pri

izbiri za najem so imeli prosilci, ki so zaposleni ali so
iskalci zaposlitve, možnost prijave pa so imeli tudi dijaki,
vajenci in študentje. Možna je bila individualna oziroma
skupinska prijava kandidatov.
Glede na dejstvo, da je šlo za pilotni projekt, je bil najem
možen le za določen čas, in sicer od objave razpisa do 30.
9. 2018. Tekom projekta smo spoznali določene specifike
in potrebe mladih uporabnikov ter zainteresiranost za
stanovanjske enote, ki je bila odvisna od različnih dejavnikov, kot so lokacija, velikost in opremljenost stanovanja.
Ugotovili smo tudi, da so bili vsi uporabniki, ki si v tem
življenjskem obdobju želijo samostojnega življenja, vestni
pri vzdrževanju stanovanj in poravnavanju obveznosti
ter so bili tudi dobro sprejeti s strani okolice. Projekt je
Stanovanjski sklad RS zaključil v mesecu septembru 2018.
In kako nam bo ta dobra izkušnja pomagala pri nadaljnjih
podvigih?
Po zaključenem projektu je bilo obstoječim najemnikom
omogočeno podaljšanje najema pod enakimi pogoji,
saj je Stanovanjski sklad RS na podlagi ugotovitev in
izkušenj tega pilotnega projekta sprejel nov javni razpis
z veljavnostjo od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020, s katerim
še naprej razpisuje možnost ugodnega bivanja za mlade
na različnih lokacijah po Sloveniji v stanovanjih Sklada
in drugih sodelujočih najemodajalcev, izmed katerih
so določena stanovanja prvenstveno namenjena za
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skupinski najem. Ciljna skupina tega razpisa so še
vedno mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo
stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo
zadovoljivo rešenega.

Stanovanjska skupnost za mlade
Gerbičeva, Ljubljana
Stanovanjski sklad RS bo v začetku leta 2019, v okviru
novega pilotnega projekta Skupnost za mlade, pričel na
lokaciji Gerbičeva ulica v Ljubljani graditi predvidoma do
110 stanovanj, ki bodo namenjena bivalni osamosvojitvi
mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta.

Slika 1: Objekt - Skupnost za mlade

Objekt bo predvidoma razdeljen v štiri etaže: pritličje
in tri nadstropja. Stanovanja bodo ponujala možnost
bivanja enemu oziroma dvema uporabnikoma. Objekt
bo nudil veliko možnosti za druženje, saj je predvideno,
da bo v stavbi deloval Medgeneracijski center s skupnim
večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico in dnevno
sobo, pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom
in dostopom v atrij.
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Prizadevamo si, da bodo stanovanja prilagojena
potrebam mladih, da bodo zagotavljala visoko mero
zasebnosti, jim omogočala različne nivoje povezanosti v
skupnost ter spodbujala kreativno sobivanje. Odlikovali
naj bi jih prijetni pogledi v zasebne zelene površine,
ki bi omogočale tvorjenje različnih večjih skupnosti in
učinkovito povezovanje skupnosti mladih. S preprostimi funkcionalnimi rešitvami želimo novemu objektu
zagotoviti optimalno namembnost, uporabnikom pa

visoko kakovost bivanja. Projekt bo predstavljal tudi
pomembno dodano vrednost za širšo okolico.
Preko izvedbe poskusnega Pilotnega projekta za mlade
skupaj z vsemi udeleženci, ki so pri tem sodelovali, smo
pridobili številne dobre izkušnje, ki nudijo odlično osnovo
pri načrtovanju objekta Skupnost za mlade Gerbičeva,
in vzpostavili dobre temelje za nove projekte.

Slika 2: Osnutek načrta objekta Skupnosti za mlade
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Lokalna skupnost
in stanovanjska problematika mladih
Nina Bavčar Čargo, Inštitut za mladinsko politiko

Za razvoj potencialov, za uresničitev želja in za uspešen
prehod iz mladosti v odraslo življenje potrebujejo mladi
urejene bivalne razmere, ki jim bodo omogočile vzpostavitev lastnega gospodinjstva. Strokovna literatura in
širša javnost prepoznavata samostojno gospodinjstvo
kot ključni pokazatelj prehoda v odraslost. Kot ena iz
med osnovnih potreb človeka sodi tudi v kategorijo
temeljnih človekovih pravic, ki jo varujejo in zagotavljajo
mednarodni dokumenti in Ustava RS.
Čeprav je stanovanjska problematika in s tem stanovanjska politika sistemsko vpletena v vse ravni družbeno-političnega življenja, so lokalne skupnosti tiste, ki so
mladim najbližje in ki lahko s strateškim pristopom in z
inovativnimi načini reševanja omenjene problematike
omogočijo mladim lažji dostop do stanovanj.
V Sloveniji je stanovanjski trg mladim nenaklonjen, saj je
nakup stanovanja oziroma bivanjske enote eden izmed
najobičajnejših načinov pridobitve lastnega stanovanja
in s tem reševanja stanovanjske problematike. Pri tem
se pozablja, da si mladi, zaradi nestabilnih in manj
kakovostnih oblik zaposlitve ter visokih cen nepremičnin,
nakupa le-teh ne morejo oziroma si težko privoščijo.
Prav zaradi tega Nacionalni stanovanjski program kot
mladim ekonomsko najbolj dostopna stanovanja v
Sloveniji omenja stanovanja z neprofitno najemnino,
ki jih po veljavni zakonodaji zagotavljajo lokalne skupnosti oziroma občine. A tudi neprofitna stanovanja

niso prava in edina rešitev. Podatki namreč kažejo, da
lokalne skupnosti, zaradi visokih stroškov vzdrževanja in
upravljanja teh stanovanj in s tem izdatne bremenitve
občinskega proračuna, obstoječi javni fond najemnih
stanovanj zmanjšujejo z odprodajo (ReNSP15–25, Url.
št. 92/15). Ob zmanjševanju fonda neprofitnih stanovanj
in hkratnem dvigu tržnih cen nepremičnin ni naključje,
da se vse več mladih izseljuje v bolj spodbudna okolja.
Lokalne skupnosti, ki lahko dolgoročno močno občutijo
posledice izseljevanja mladega prebivalstva, ne morejo
same izkoreniniti vzrokov obstoječega stanja, lahko pa
pri tem pomagajo, tako da ustvarijo za mlade spodbudno
okolje. Z ukrepi, kot so na primer dodelitev stanovanjskega kredita s subvencionirano obrestno mero ali ukrep
dodelitve namenskih stanovanj za mlade, ki ga je razvila
Mestna občina Ljubljana, ter z vzpostavitvijo stanovanjskih
kooperativ omogočajo mladim lažji dostop do prvega
stanovanja in s tem ustvarjajo ugodnejše razmere za
bivanje in delovanje. S tem ko lokalne oblasti razvijajo
in oblikujejo podporno okolje za ureditev stanovanjskih
razmer, posredno pripomorejo k razvoju celotne lokalne
skupnosti, ker s tem olajšajo mladim osamosvajanje
in jih spodbujajo k hitrejšemu odseljevanju od staršev
ter prevzemanju različnih odgovornosti v vsakdanjem
življenju. Ker primerne stanovanjske razmere omogočajo
tudi ustvarjanje lastne družine, lahko z reševanjem
te problematike lokalne oblasti posredno poskrbijo
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za krepitev in ekonomski razvoj lokalnega okolja in dvig
kakovosti življenja v skupnosti.

Res je, da občine same ne morejo izkoreniniti tako
obsežnega problema, kot je stanovanjska problematika
mladih, lahko pa z inovativnimi pristopi, ki so predstavljeni
v pričujoči publikaciji, olajšajo dostop do stanovanja
marsikateri mladi družini in mlademu posamezniku.

Pomen dokazne argumentacije
pri naslavljanju družbenih izzivov
Kaja Cunk, Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Stremeti k vplivanju na razvoj politik in njihovih rezultatov
je proces stalne interakcije, nepričakovanih izzivov, potrpežljivosti in vztrajnosti. K uspešnosti tovrstnih naporov
pomembno prispevajo argumenti, ki so lahko osnovani
na praktičnem izkustvu in terenskih ugotovitvah, lahko
pa temeljijo na analizi obstoječih podatkov in ugotovitev.
Nevladne organizacije, med katere sodijo tudi mladinske
organizacije in organizacije za mlade, imajo s svojo
terensko vlogo in stalnim stikom z različnimi deležniki
ter izjemnim naborom strokovnih znanj potencial, da
nastopijo kot pomemben deležnik pri razvoju politik.
Če želimo kot sektor vplivati na družbene spremembe in
naslavljati družbene izzive preko razvoja politik, moramo
vedeti, kaj želimo spremeniti. Pri tem je pomembno,
da poglobimo in razširimo svoja raziskovalna znanja,
izboljšamo spremljanje in beleženje svojega dela, razširjamo ugotovitve iz terena in predvsem gradimo trajne
odnose z odločevalci, tvorimo koalicije in razvijamo lastne
kadre, ki bodo sposobni argumentirati ključne izzive in
nastopati v vlogi zagovornikov sprememb.

PiNA je izzive na področju stanovanjske problematike mladih
pričela naslavljati preko pregleda javno dostopnih statistik
(število mladih, število praznih stanovanj, dolžina sklenjenih
najemnih razmerij, odstotek študentskih postelj na študenta
in podobno), analize obstoječih strateških dokumentov na
nacionalnih in EU ravni (Strategija EU za mlade, Nacionalni
stanovanjski program, Nacionalni program za mladino in
podobno) in zbiranja primerov dobrih praks (primeri zadružništva, model najem-za-nakup in drugi). Zbrane podatke je
delovna skupina mladih strokovnjakov, ki v okviru nevladnih
organizacij pokrivajo področje stanovanjske problematike,
pregledala in na podlagi zbranega predlagala smernice
ukrepanja in potencialne rešitve.
S tem smo ustvarili pogoje, ki jih nevladni sektor potrebuje,
da lahko uspešno zagovarja razvoj specifičnih politik. Gre
za trdne temelje, težko ovrgljive, kot stalen opomin zagovornikom in tistim, h katerim je zagovorništvo usmerjeno,
da so prizadevanja utemeljena, smiselna in potrebna.
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Zadružništvo kot rešitev
Klemen Ploštajner, Stanovanjska zadruga Zadrugator

Temeljni problem stanovanjske problematike je zakrivanje njene družbene narave z zasebnimi težavami.
Stanovanjsko vprašanje se kaže kot vprašanje vsakega
posameznega gospodinjstva, ki ga naj naslovi vsako zase
in smiselno odgovori nanj zgolj z zasebnim delovanjem
ter posvečanjem lastnemu problemu. Prepogosto tudi
širše družbene prakse in državne politike pristopajo k
vprašanju stanovanjske preskrbe na podoben način:
zagotoviti pogoje, da vsak posameznik sam reši svoj
lasten problem. A ker imamo pri stanovanjskem vprašanju
opravka s kompleksnim sklopom odnosov (gradnja, načrtovanje, financiranje itd.), ki so globoko zakoreninjena v
družbo, ga ne moremo učinkovito nasloviti s seštevkom
individualnih odgovorov in zasebnih praks, ampak ga
moramo nasloviti na družben način. Stanovanjske zadruge
ponujajo enega izmed možnih pristopov.
Glavna značilnost vseh zadrug je skupno reševanje
problemov, ki jih posameznik ne more rešiti sam ali
pa jih lahko reši le na neugoden način. Posamezniki
se združijo v skupino, povežejo zasebne vire, znanja in
poznanstva v skupno enoto, ki ima namen reševati težave
povezanih članov. Zgodovinsko so se tako zadruge oblikovale kot način krepitve zatiranih, ki so s povezovanjem
okrepili svojo moč in zmožnost nadzora nad lastnimi
življenji. Ker stanovanjsko preskrbo zaznamuje izrazita
negotovost in šibkost gospodinjstev, saj terja velike količine sredstev, znanja in podpore, se kaže kot eno izmed
naravnih področij za oblikovanje zadružnih projektov.

Kako zadruga deluje? Posamezniki se povežejo v organizacijo, ki jo demokratično upravljajo po načelu en član, en
glas. Ta organizacija (zadruga) nato zbira sredstva in vodi
projekt preskrbe stanovanj. Stroški in tveganja pridobivanja
stanovanj so skupni, ravno tako tudi njihovo lastništvo.
Nihče od članov tako ne more postati zasebni lastnik
stanovanja, a hkrati tudi ne prevzame tako velikih tveganj
(30 let dolga, hipoteka, deložacije itd.). Stanovanja v skupni
lasti nato zadruga oddaja svojim članom za nedoločen čas
po ugodni najemnini (pokrivanje stroškov pridobivanja
stanovanj). Podružbljanje stanovanjske preskrbe pri
zadrugi ni omejeno zgolj na oblike financiranja, ampak
vključuje tudi arhitekturo (skupna pralnica, soba za
goste, soba za druženje in dogodke itd.), bivanje (deljenje
predmetov in druge skupnostne prakse), upravljanje (po
načelu en član, en glas) in solidarnost (skupno naslavljanje
tveganj). To pa ne pomeni, da v zadrugi ni zasebnosti
in samostojnosti. Ravno nasprotno, s podružbljanjem
finančnih tveganj in določenih praks stanovanjske zadruge
krepijo svobodo in samostojnost članov.
Kakšna je vloga lokalnih skupnosti? Ker zadruge ponujajo
dostopna in kakovostna stanovanja, ker razvijajo prakse
solidarnosti in sodelovanja, ker sodelujejo s širšo lokalno
skupnostjo in s tem dvigajo kakovost bivanja v občinah, naj
bodo deležna javne podpore. Občine lahko za uresničitev
projektov zagotovijo komunalno opremljena zemljišča, na
katerih zadrugi podelijo brezplačno stavbno pravico za 99
let. Takšen dostop do zemljišča močno poceni zadružni
projekt, hkrati pa omogoči javni nadzor nad zadrugo, s
čimer se zagotovi njeno neprofitnost (ugodna najemnina,
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skupna last stanovanj, vlaganje v kakovost bivanja ali širjenje
zadruge). Poleg dostopa do zemljišča naj lokalne skupnosti
ali država (prek stanovanjskega sklada) zagotovijo ugodno
dolžniško financiranje. Ker mora del sredstev zadruga
zagotoviti sama (10-15 % samoudeležbe članov in drugi
zasebni viri), je javna podpora ključna za zagotavljanje
cenovne dostopnosti projektov. V nasprotnem primeru
zadrug ne bo ali bodo luksuzni izdelek za tiste, ki lahko že
danes sami rešijo svoje stanovanjsko vprašanje.
Kaj delamo v Sloveniji? Že nekaj let v Ljubljani razvijamo
principe zadružnega bivanja in organiziranja. V Zadrugatorju obravnavamo arhitekturo zadrug skupaj s Fakulteto
za arhitekturo, raziskujemo finančne in organizacijske

modele s partnerji iz tujine in se sestajamo z javnimi
akterji z namenom realizacije projekta. Za uresničitev
prve stanovanjske zadruge se zanimata ljubljanski stanovanjski sklad, ki ponuja dostop do zemljišča v Rakovi jelši,
in državni stanovanjski sklad z ugodnim financiranjem.
Hkrati se za bivanje v zadrugi zanima vse več interesentov,
ki jih ne privlači zgolj dostopna najemnina ampak tudi
skupnostne prakse in različne oblike solidarnosti. Ko bo
zagotovljena javna podpora, se bo to zanimanje prelevilo
v resnično sodelovanje in participacijo. Naloga občin je
zato ustvarjanje »možnosti, da si državljani lahko pridobijo
primerno stanovanje« (78. člen ustave Republike Slovenije).

Analiza potreb mladih
na stanovanjskem trgu
Tanja Baumkirher, Mladinski svet Slovenije

Stanovanjski položaj današnje mladine je izrazito odvisen
od njihovih staršev oziroma sorodnikov, ki jim pri reševanju
stanovanjskega problema lahko pomagajo. Če imajo mladi
to srečo, da imajo doma solidno materialno zaledje, jim
starši lahko stanovanje kupijo oziroma jim ga odstopijo
v uporabo, jim pomagajo kriti stanovanjske stroške
ali jim pomagajo s hipotekami in poroštvi ob najemu
kredita. Neredko mladi stanovanja tudi podedujejo. Po
podatkih Statističnega urada RS z dne 1. 1. 2018 živi kar
65.687 mladih v starosti med 25 in 29 let v skupnem
gospodinjstvu s starši v primarni družini.

Raziskava Mladina 2010 je na primer pokazala, da je med
mladimi, ki so se trajno odselili od staršev, le slabih 27 %
takih, ki živijo v svojem lastniškem stanovanju oziroma
stanovanju partnerja, medtem ko jih je slabih 42 % v
stanovanjih v lasti staršev (ali staršev partnerja) in dobrih
30 % v najemu. Skoraj polovica tistih v lastnih stanovanjih
je do njih prišla z dedovanjem, slaba tretjina s kreditom,
ostali pa z nakupom brez kredita. Skupno gledano si je
le 10 % mladih, ki živijo na svojem, stanovanje kupilo z
lastnimi sredstvi oziroma kreditom.
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Ko govorimo o stanovanjski problematiki mladih, niti
slučajno ne govorimo o enakem problemu, ki mu ustreza
ena sama rešitev. Problematika se namreč lahko prične
že, če/ko se mladi pričnejo izobraževati izven kraja svojega
prebivališča. To problematiko skušamo prvenstveno
reševati s študentskimi in dijaškimi domovi, pa tudi s
subvencijami za najem. V zadnjem času se je stanovanjska
problematika med to populacijo zaradi nedostopnosti
stanovanj, tako kot za vse ostale ranljive skupine, zelo
zaostrila.
Vendar pa ta populacija v pričujoči publikaciji ni v ospredju,
saj se ukvarjamo predvsem s tistimi mladimi, ki so že
vstopili na trg dela. Toda tudi ta populacija je izredno
raznolika, še več; posameznik lahko hitro preide iz ene
»skupine« mladih v drugo, s čimer se potrebe mladih
hitro spreminjajo. Najpogosteje gre seveda za to, da mlad
posameznik postane del mladega para, ki si ustvari skupno
gospodinjstvo, oziroma del mlade družine, ki običajno
išče dolgoročnejšo rešitev stanovanjskega problema.
Številčnost gospodinjstva in vpetost v lokalno okolje, ki
se z ustvarjanjem družine običajno poveča, torej bistveno
vplivata na potrebe mladih na stanovanjskem trgu. Ob
tem je seveda ključno finančno izhodišče mladih – višina
rednih prihodkov in varnost zaposlitve, ki določajo obseg
možnosti reševanja problema.
V nadaljevanju predstavljamo tabelo, ki mlade razdeljuje
v skupine glede na položaj na stanovanjskem trgu in s
tem povezane potrebe in ukrepe, ki bi lahko pripomogli k
reševanju stanovanjske problematike posamezne skupine
mladih. Naj uvodoma navedemo nekaj pojasnil, potrebnih
za razumevanje tabele. Na Mladinskem svetu Slovenije
med »mlade« na področju stanovanjske problematike
štejemo vse, ki prvič rešujejo ali prvič dolgoročno rešujejo
svoj stanovanjski problem, tudi če niso več stari pod 30 let,

saj so bile malo starejše generacije tako rekoč žrtev slabih
razmer v gospodarstvu in na področju nepremičnin, prav
tako pa se večina populacije dandanes trajno odseljuje
po 30. letu starosti. Prav tako podpiramo opredelitev
»mlade družine«, ki temelji na starosti otrok in ne staršev.
Težko je točno opredeliti, kje bi potegnili mejo med mladimi
v slabšem in mladimi v boljšem materialnem položaju (po
spodnji tabeli); seveda pa med tiste v boljšem položaju še
vedno štejemo tiste mlade, ki potrebujejo vsaj neko obliko
podpore pri osamosvajanju, in ne tistih, ki si stanovanje
lahko v vsakem primeru kupijo (oziroma jim ga lahko kupijo
drugi) – za slednje ne potrebujemo ukrepov.

Ukrepi, na katere se nanaša zadnji stolpec
tabele, so naslednji:
1) Del neprofitnih stanovanj se nameni temu profilu
mladih posameznikov; na razpis se lahko prijavi skupina
posameznikov, stanovanja so osnovno opremljena.
2) Ustrezni stanovanjski dodatki oziroma subvencije.
3) Stanovanjski dodatki oziroma subvencije se določajo
glede na materialni položaj najemnika in se podeljujejo
za vse vrste stanovanj v najemu.
4) Odprava kriterija stalnega prebivališča pri razpisih za
neprofitna stanovanja (oziroma zamenjava z drugimi
kriteriji povezanosti z občino – delovno mesto, središče
delovnih obveznosti, študij, šolanje otrok itd.).
5) Visoka zaščita najemnikov v tržnem najemu (razen v
primeru neplačevanja, povzročanja škode itd.).
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6) Vključitev v stanovanjsko kooperativo, ki zagotavlja
dolgoročno najemniška stanovanja.

9) Gradnja v okviru stanovanjske zadruge oziroma skupine,
ki zgradi večstanovanjski objekt.

7) Najem stanovanja s kasnejšim odkupom.

10) Ustrezno kratek rok za pridobitev gradbenega in drugih
dovoljenj, odškodninska odgovornost za zamude in
javna objava vseh podatkov o upoštevanju rokov.

8) Finančni najem stanovanja (lizing; velja za banke).

Skupine mladih na stanovanjskem trgu
Skupina glede
na poožaj na
stnovanjskem trgu

Profil mladih po tipu gospodinjstva
in položaju na trgu dela
Potrebe

Primerni
ukrepi
(gl. sp.)

• Mladi po zaključku študija oziroma
Mladi v slabšem
materialnem poloizobraževanja, ki izgubijo študentske/
žaju, ki iščejo začasno dijaške ugodnosti.
rešitev stanovanj• Mladi brezposelni.
skega problema.
• Mladi z nizkimi prihodki.
• Mladi v negotovih oblikah zaposlitve.

• Najemniško stanovanje.
• Ustrezno nizka najemnina in/ali ustrezno
visok stanovanjski dodatek.
• Opremljeno stanovanje (vsaj osnovna
oprema).
• Možnost sobivanja – stanovanje najame
več posameznikov.

1-4

Mladi v slabšem
materialnem položaju, ki iščejo trajno
rešitev stanovanjskega problema.

• Mlade družine z nizkimi prihodki.
• Mladi pari z nizkimi prihodki.
• (Redkeje) mladi posamezniki z nizkimi
prihodki.

• Najemniško stanovanje.
• Ustrezno nizka najemnina in/ali ustrezno
visok stanovanjski dodatek.
• Dolgoročni najem.
• Urejeno najemniško razmerje.
• Prijava stalnega prebivališča.

2-6

Mladi v boljšem
materialnem položaju, ki želijo in so
sposobni graditi ali
kupiti stanovanje.

• Zaposleni mladi (mlade družine, pari) • Stanovanjski kredit v višini kupnine
z ustrezno visokimi prihodki.
oziroma vrednosti stanovanja ali vsaj
90 % vrednosti.
• Pridobitev gradbenega in drugih dovoljenj v primernem roku.
• Zmerne cene zazidalnih parcel.

7-14

Mladi v boljšem
materialnem položaju, ki želijo najeti
stanovanje.

• Zaposleni mladi (mlade družine, pari) • Urejeno najemniško razmerje.
z ustrezno visokimi prihodki.
• Dolgoročni najem.
• Urejeno najemniško razmerje.

5-6

Tabela: Analiza potreb mladih na stanovanjskem trgu
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11) Promocija možnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
na primer doplačilo stroškov bivanja v domu za upokojence v zameno za stanovanje (predvsem za starejše
brez potomcev).

g) Prenova stanovanj, ki niso ustrezno opremljena oziroma
niso primerna za bivanje, kjer je to smiselno.

12) Menjava stanovanj med generacijami (z ustrezno
institucionalizacijo in podporo).

h) Odprava ovir za gradnjo (če država ne zagotavlja
prebivalcem stanovanj niti za varen najem, jim naj vsaj
ne postavlja ovir, ko si skušajo dolgoročno in varno
bivanje zagotoviti sami).

13) Sofinanciranje stroškov nakupa stanovanja oziroma
finančne olajšave za tiste, ki odplačujejo stanovanjski
kredit.

i) Podpora iz javnih sredstev za stanovanjske kooperative,
ki bodo zagotavljala neprofitna najemniška stanovanja
(razpis za zemljišče, obnova obstoječih objektov itd.).

14) Sofinanciranje stroškov novogradenj ali funkcionalne
preureditve obstoječih gradenj.

Kot lahko vidimo, je za urejanje položaja mladih oziroma
iskalcev stanovanja potreben niz ukrepov, ki vključujejo
tako gradnjo oziroma pridobivanje stanovanj, vključevanje
novih oblik pridobivanja in lastništva stanovanj (kooperative),
ustrezno obdavčenje in finančne spodbude kot zakonsko
ureditev obstoječih in bodočih stanovanjskih razmerij ter
odpravo drugih administrativnih ovir. Več kot očitno je,
da v ta niz ukrepov lahko lokalne skupnosti prispevajo
le manjši del, medtem ko je za bistvene premike na
stanovanjskem področju vsekakor odgovorna država.

Splošno so za reševanje stanovanjske problematike mladih po mnenju Mladinskega sveta Slovenije
pomembni naslednji ukrepi oziroma dejanja:
a) Gradnja oziroma pridobivanje neprofitnih stanovanj.
b) Ureditev položaja najemnikov (tudi v tržnem najemu).
c) Visoka obdavčitev praznih stanovanj (ali stanovanj, v
katerih ni prijavljenega (stalnega) prebivališča).
d) Preprečevanje anomalij na trgu (skrb za zmerne cene
nepremičnin).
e) Opredelitev kriterija vzdržnih stanovanjskih stroškov
(najemnina + obratovalni stroški na osebo oziroma
gospodinjstvo), na katerega bi se nanašal stanovanjski
dodatek.
f) Ukrepi za zapolnitev praznih stanovanj.
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Prakse
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Mestna občina Ljubljana
Katarina Gorenc, Mestna občina Ljubljana

Ime ukrepa

• Več usklajevanj med JSS MOL in Uradom za mladino.

Dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj v
najem mladim – priprava pravilnika

• Upoštevana ni bila pripomba širše javnosti in Mladinskega sveta Slovenije, da bi lahko na javnih razpisih
sodelovali tudi prosilci, ki nimajo v času javnega razpisa
prijavljenega stalnega prebivališče v MOL oziroma da bi
lahko sodelovati tisti, »ki so povezani z občino (lokacija
delovnega mesta, šolanja otrok, itd.)«. Ker je javni razpis
primarno namenjen reševanju stanovanjskih stisk
občanov MOL, je ostala ta določba nespremenjena.
Pobuda posameznikov, da naj se namenska najemna
stanovanja oddajajo za 3 leta namesto 10 let, ker bi
se s tem povečala pretočnost in bi na ta način več
mladih dobilo možnost uporabe, je bila zavrnjena, saj
je namen pravilnika ravno v tem, da mladi dobijo neko
relativno trajno oblike nastanitve, ki jim bo omogočala
dobro osnovo za obstanek na trgu. Ni namreč realno
pričakovati, da si bodo mladi po 3 letih toliko finančno
opomogli, da si bi lahko sami reševali stanovanjsko
vprašanje.

Opis ukrepa
Namen tega pravilnika je dajanje podpore mladim, ki so
šele vstopili na trg dela in so finančno šibki, pri procesu
osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega
vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega
najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostaviti
pogojev za oblikovanje lastne družine. Dolgoročni cilj
je zagotoviti kar najbolj stimulativne pogoje mladim za
delo in bivanje v MOL.

Postopek/implementacija
• JSS MOL je v okviru priprave nove stanovanjske zakonodaje pri Ministrstvu za okolje in prostor Republike
Slovenije predstavil osnutek pravilnika, ki se z njim
strinja.
• Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Republike Slovenije je bil dne 21.
aprila 2016 poslan dopis skupaj z osnutkom pravilnika,
vendar odgovor z njihove strani ni bil posredovan.

• Upoštevane so bile pripombe Mladinskega sveta
Slovenije, ki so se nanašale na navajanje starostne
omejitve; sedaj velja, da so mladi definirani kot osebe,
ki so v letu objave javnega razpisa stare manj kot 30
let. Niso pa bile upoštevane pripombe širše javnosti
o sodelovanju prosilcev starih 32 in več let. Glede na
pripombe, da (prej) študenti in (zdaj) zaposleni težko
dosežejo pogoj minimalno 8 let stalnega ali začasnega
bivanja v MOL, je predlagatelj delno omilil ta pogoj,
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in sicer na 6 let stalnega oziroma začasnega bivanja
(opomba: v času javnega razpisa mora prosilec imeti
stalno prebivališče v MOL). Mladinski svet Slovenije
je vztrajal, da se zniža zgornja meja dohodkov, ker
zaslužek 2.000,00 evrov pomeni, da posameznik ni
finančno šibek. Kljub temu da je ta pripomba še kako
na mestu, je ni mogoče upoštevati, ker se v tem delu
pravilnik sklicuje na določila oziroma omejitve Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki
določa, da prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z
njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presegati
dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Kot je bilo zapisano v samem besedilu razpisa, se
stanovanja nahajajo v Mestni občini Ljubljana, lahko
pa tudi v Občini Vrhnika.
Stanovanja se dodeljujejo postopoma, s pričetkom leta
2018 in nato v letih 2019 in 2020, po vrstnem redu, kot
so bili za posamezno skupino izžrebani upravičenci.
Dodeljevanje bo potekalo vzporedno vsem skupinam,
odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti
razpoložljivih stanovanj. Vsi upravičenci iz seznamov
bodo pozvani k sklenitvi najemne pogodbe. Če se
upravičenec na poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne
bo odzval, se ga bo črtalo s seznama upravičencev.

Besedilo pravilnika
Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj
mladim (Uradni list št.: 85/2016), sprejet na 21. seji
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 19. 12. 2016,
je dostopen na: tukaj >

Izvajanje pravilnika
1. Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim je bil objavljen 30. 9. 2017 (rok za
oddajo vlog: 30. 1. 2018), besedilo je dostopno na: tukaj >

Rezultati
Na razpis je prispelo 398 vlog. Nekateri upravičenci so
se vselili v stanovanja že v letu 2018, stanovanja pa se
bodo dodeljevala še v letih 2019 in 2020.
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Mestna občina Celje
Primož Brvar, Nepremičnine Celje

Ime ukrepa
Moje prvo stanovanje - Ključni izzivi stanovanjske
politike v Mestni občini Celje

Opis ukrepa
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v okviru projekta
Moje prvo stanovanje, ki je bil podprt s strani programa
Erasmus+ Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik
– Srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju
mladine, skozi strukturiran dialog z mladimi oblikovala
nabor ključnih izzivov stanovanjske problematike v
Mestni občini Celje. Kot ključni izzivi so bili definirani:
1) Dostop mladih do stanovanj je velik izziv ne samo za
mlade ampak tudi za njihove starše in skrbnike. To velja
tako za fazo bivanja v času študija kot pri zagotavljanju
prvega stanovanja.
2) Nizki prihodki so neločljivo povezani s kakovostjo
bivanja. Nizki prihodki posledično pomenijo, da mladi
oziroma mlade družine živijo v stanovanjih z nizkim
standardom bivanja. Gre za dokaj neugodne razmere
za nadaljnji razvoj družine oziroma daljše obdobje za
širitev družine.
3) »Mama hotel« nima samo negativnih učinkov. Tako
imenovani »mama hotel« ima v glavnem negativen

prizvok, ki izhaja iz vse daljše navezanosti mladih na
bivanje pri starših. Mladi ugotavljajo, da poleg negativnih socialnih učinkov bivanje pri starših prinaša
tudi pozitivne strani, kot je večja povezanost družine,
v primeru mlade družine pa tudi medsebojno pomoč
in medgeneracijski dialog.
4) Razvoj ponudbe študentskega bivanja v Celju. Mesto
Celje, ki je že regijsko dijaško in študentsko središče,
mora na področju zagotavljanja kakovostne ponudbe
študentskega bivanja slediti povpraševanju.
5) Zagotavljanje ustreznega števila stanovanj po dostopnih
najemniških cenah, ki niso nujno neprofitne, so pa
primerne za različne ciljne skupine (mladi, starejši itd.)
in predvsem ustrezne z vidika potreb ciljnih skupin.
V okviru projekta Moje prvo stanovanje se je kot ključni
ukrep oblikoval Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim
in mladim družinam v Mestni občini Celje. Dejstvo je,
da nakup stanovanja za mlade predstavlja neizmerno
breme, zato je družba z zadevnim razpisom mladim
ponudila predvsem možnost varnega in dolgoročnega
najema obnovljenih stanovanj.

Postopek /implementacija
Razpis za mlade določa ocenjevalne kriterije, na podlagi
katerih so prosilcem prednostno dodeljena stanovanja.
Prednost pri dodelitvi stanovanj imajo tako mladi kot
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mlade družine, ki bivajo pri starših oziroma sorodnikih
in so občani Mestne občine Celje. Med kriteriji pa je tudi
raven izobrazbe, vrsta dohodka, podjetnost, aktivno
državljanstvo in kraj zaposlitve. Višina najemnin se
razlikuje glede na velikost in strukturo stanovanj, vse
pa so od 20 do 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih
najemnin. Pri tem je družba prevzela vse stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja, investicijskega
vzdrževanja stanovanj in skupnih prostorov. Mladi
najemniki nosijo stroške najema, opreme in rednih
obratovalnih stroškov stanovanj.

Rezultati
S prvim razpisom v letu 2015 je družba ponudila 10
stanovanj. Pet stanovanj je bilo namenjenih prednostni
skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«.
Na razpis leta 2015 je prispelo 73 vlog, podeljenih je
bilo vseh 10 stanovanj. Zaradi izkazanih potreb je bil
razpis v letu 2018 ponovljen. Na razpis, na katerem
bo oddanih 15 stanovanj (9 stanovanj je namenjenih
prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni
skupini »mladi«), je prispelo 105 vlog, kar kaže na
vse večjo potrebo mladih po reševanju stanovanjskih
vprašanj. To še dodatno potrjuje, da mora s sistemskimi
ukrepi nujno in takoj aktivno vlogo prevzeti tudi država.

Mestna občina Novo mesto
dr. Iztok Kovačič, Mestna občina Novo mesto

Ime ukrepa

Postopek/implementacija

Podpora mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko
problematiko

Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti,
ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z
novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na
območju občine. Občina bo upravičencem sofinancirala
rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov
na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo
povečala za 25 % za vsakega otroka, starega do šest
let (največ do višine 1.500 evrov).

Opis ukrepa
Mestna občina Novo mesto v mestnem jedru načrtuje
ureditev 16 stanovanj za mlade in mlade družine.
Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do
jeseni 2018, ko na Mestni občini Novo mesto načrtujejo
tudi izvedbo javnega naročila za izvajalca gradbenih del.
Zaključek obnove načrtujejo v letu 2019.

Pogoji za pridobitev sredstev so naslednji:
• veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan vloge ni starejše
od 12 mesecev, in plačan komunalni prispevek,
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• podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da bo po
končani gradnji v roku enega meseca prijavil stalno
bivališče na naslovu stanovanjske gradnje,

• prosilec mora gradnjo dokončati v roku treh let od
dodelitve sredstev,
• po končani gradnji oziroma rekonstrukciji se mora
prosilec v roku šestih mesecev vseliti v bivalno enoto
(stanovanje/hišo),

• starost pod 35 let,
• dokazilo o začetku rekonstrukcije oziroma gradnje
(npr. fotografija gradbiščne table, izjava nadzornika),

• prosilec mora v bivalni enoti bivati sam ali z družino
neprekinjeno najmanj tri leta.

Občina Ajdovščina
Jerica Stibilj, Občina Ajdovščina

Ime ukrepa

da je bila pogodba za kredit sklenjena po zaključenem
javnem razpisu iz preteklega leta.

Subvencioniranje stanovanjskih kreditov

Postopek/implementacija

Opis ukrepa
Subvencije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, in
sicer v obliki subvencioniranja obrestne mere kredita ali
enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov kredita za
gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj
občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih
kreditov občanov. Kot prenova se šteje tudi adaptacija
ali rekonstrukcija stanovanjske hiše ali stanovanja, kot
gradnja pa tudi dozidava.
Ukrep predvideva tudi pridobitev subvencije za poplačilo že odobrenega stanovanjskega kredita, vendar le
za nezapadle obveznosti tega kredita in le v primeru,

Subvencija se razpiše za dva sklopa: mladi upravičenci in
ostali upravičenci, pri čemer so mladi upravičenci tisti, ki
v koledarskem letu razpisa dopolnijo največ 34 let in so
samski oziroma so pari brez otrok. V kategorijo mlade
družine sodi družina z vsaj enim otrokom, v kateri oba
starša v letu razpisa dopolnita največ 34 let, ne glede
na starost otrok
Oblikujeta se dva prednostna vrstna reda, za vsak
sklop upravičencev posebej. Za vsak razpis posebej
se določi razdelitev proračunskih sredstev med oba
sklopa upravičencev, višino subvencije oziroma višino
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kredita, ki ga lahko posameznik koristi, ter dohodkovni
cenzus za upravičenost do subvencije (sklep župana).

Rezultati
KORIŠČENJE SUBVENCIJE ZA STANOVANJSKE KREDITE

Subvencija se lahko določi kot:
• enkratna subvencija za kritje skupnih stroškov najetega
stanovanjskega kredita ali
• subvencija obrestne mere za kredite, najete pri poslovni
banki oziroma drugi finančni instituciji, s katero ima
občina sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestne
mere za najete stanovanjske kredite
Na podlagi sklepa župana se določi razdelitev proračunskih sredstev, višino subvencije in dohodkovni cenzus.
Višina predvidenih sredstev, namenjenih za subvencijo
v letu 2017, je znašala 90.000 evrov. Navedena sredstva
so med sklopa razdelili tako, da so zagotovili:
• za sklop »mladi upravičenci« - okvirno 50.000 evrov
• za sklop »ostali upravičenci« - okvirno 40.000 evrov
Mladi upravičenci
Subvencija se dodeli v obliki enkratne subvencije za
kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita
z ročnostjo najmanj 10 do največ 25 let. Višina dodeljene
subvencije znaša 10 % glavnice najetega kredita, vendar
ne sme biti večja od skupnih stroškov najetega kredita
oziroma ne sme presegati 10.000 evrov.

V letu 2017 je bilo, od skupno 32 upravičencev, 16 mladih,
ki so prejeli subvencijo v skupni višini 63. 050,64 evrov. V
letu 2018 je bilo, od skupno 18 upravičencev, 11 mladih,
ki so prejeli subvencijo v skupni višini 63.097,90 evrov.
Na razpisih so tako podelili subvencijo vsem mladim,
ki so se na razpis prijavili in so izpolnjevali pogoje za
dodelitev.

Evalvacija
Ukrep ocenjujejo kot zelo uspešen, saj so samo v prvem
letu izvajanja uspeli podeliti skoraj toliko subvencij
mladim kot v preteklih štirih letih skupaj, ko je veljal
ukrep po pravilniku iz leta 2012. Ukrep ocenjujejo kot
podporo mladim, ki so se odločili za gradnjo, obnovo
ali nakup stanovanjske enote. Povečalo se je število
mladih, ki koristijo subvencijo, saj višina kredita ni več
omejena, zato so lahko mladi na razpisu kandidirali s
takim kreditom, kot so ga potrebovali za gradnjo, obnovo
ali nakup stanovanjske enote.
Tudi v letu 2018 so uspeli podeliti subvencijo vsem
mladim, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije.

Ostali upravičenci
Subvencija se dodeli v obliki enkratne subvencije za
kritje skupnih stroškov najetega stanovanjskega kredita,
z ročnostjo najmanj 10 do največ 15 let. Višina dodeljene
subvencije znaša 10 % glavnice najetega kredita, vendar
ne sme biti večja od skupnih stroškov najetega kredita
oziroma ne sme presegati 4.000 evrov.
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Občina Hrpelje - Kozina
Vasja Valenčič, Občina Hrpelje – Kozina

Ime ukrepa
Subvencioniranje reševanja stanovanjskega problema
mladih in mladih družin v Občini Hrpelje-Kozina

Opis Ukrepa
V lanskem letu je Občina Hrpelje-Kozina prvič objavila
Javni razpis za subvencioniranje reševanja stanovanjskega
problema mladih in mladih družin v občini. Osnovni
namen ukrepa je konkretno pomagati mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema, zato je ukrep
zastavljen tako, da zajema čisto vse oblike reševanja
stanovanjskega problema, torej nakup, rekonstrukcijo
ali gradnjo nepremičnine.

Postopek/Implementacija
Pogoji za kandidiranje na razpisu se nanašajo na starostno
omejitev. Kandidira lahko občan, ki še ni dopolnil 34. leta
starosti, nadalje prijavitelj mora biti občan Občine Hrpelje-Kozina, ravno tako prijavitelj ne sme imeti v lasti drugega
stanovanjskega objekta. Kot obvezna priloga se od prijavitelja
zahteva dokazilo pristojnega davčnega urada, da ima prosilec
poravnane vse finančne obveznosti do občine.
Struktura subvencije je zasnovana na dveh segmentih.
Prva je osnovna subvencija, ki znaša 2.000 evrov, do
katere je upravičen vsak prosilec, ki izpolnjuje pogoje.

Razpis nadalje vsebuje še štiri dodatne kriterije, ki
prosilcu ob upravičenosti lahko nanesejo dodatna
sredstva v maksimalni višini 1.800 evrov. Z dodatnimi
kriteriji se želi stimulirati mlade, ki so se odločili, da si
dom ustvarijo v oddaljenejših delih občine, ki širšemu
krogu mladih niso toliko zanimive kot občinsko jedro.
Oddaljenost
Dlje kot je objekt, ki je predmet ukrepa, več dodatnih
sredstev prijavitelj lahko dobi. Ta dodatni ukrep so
vzpostavili predvsem zaradi manjšega interesa mladih
za življenje v vaseh, ki so dlje od občinskega centra.
Zaščitena vaška jedra
Drugi kriterij, ki nanese dodatna sredstva, je ureditev
doma na območju zaščitenih vaških jeder. Uvedli so ga
predvsem zaradi tega, ker je opazen trend, da so vaška
jedra dostikrat manj zanimiva za ureditev domov, predvsem
zaradi dodatnih zahtev kulturnovarstvenih soglasodajalcev.
Struktura prebivalstva
Tretji kriterij je neugodna starostna struktura prebivalstva
v naselju. V kolikor je povprečna starost prebivalstva
neugodna (višja od 45 let), prosilec dobi dodatna sredstva.
Število otrok
Četrti in zadnji dodatni kriterij je število otrok v mladi
družini. Za vsakega otroka v družini se subvencija
proporcionalno poviša.
Ob izpopolnjevanju vseh kriterijev lahko subvencija znaša
do 3.800 evrov. Prejemnik subvencije se s pogodbo, ki

RASTIMO SKUPAJ 2018 Reševanje stanovanjske problematike mladih

26

sledi sklepu, s katerim je bila subvencija dodeljena, zaveže,
da bo najkasneje v štirih letih od prejema subvencije v
stanovanjski enoti, za katero je prejel sredstva, prijavil
stalni naslov bivanja. Ravno tako se zaveže, da v naslednjih
štirih letih nepremičnine ne bo prodal ali kako drugače
odtujil. V nasprotnem primeru je subvencijo dolžan vrniti.
Od prijavitelja se pričakuje, da za subvencijo zaprosi v
letu pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma v letu,
ko je stanovanjsko enoto kupil ali kako drugače pridobil
v lastništvo.

Rezultati
V letu 2017 je bilo vloženih 15 prijav, od tega je bilo
uspešnih 10 prijav. Povprečna višina subvencije je
znašala 2.460,00 evrov, najnižja 2.000,00 evrov, najvišja
dodeljena pa je bila 3.300,00 evrov.

Evalvacija
Glavni razlog za neuspešno oddane vloge je bilo lastništvo
nepremičnin. Pet vlagateljev namreč ni izkazalo lastništva
nad nepremičninami, zato tudi niso mogli pridobiti
subvencije. Kljub temu v občinski upravi ocenjujejo
ukrep kot uspešen in lepo sprejet s strani občanov.

Občina Izola
Tanja Adamič, Komunala Izola

Ime ukrepa
Dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Cilj ukrepa je zagotovitev neprofitnih stanovanj čim
več mladim oziroma mladim družinam in izobraženim
občanom z daljšo dobo bivanja v občini Izola.

Opis ukrepa

Postopek/implementacija

Dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na podlagi
javnega razpisa, in sicer v obliki subvencionirane najemnine. Predmet razpisa so občinska stanovanja, ki jih je
občina za namene razpisa oziroma neprofitne oddaje
izpraznila in obnovila.

Občina Izola je leta 2015 objavila javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem – oddaja neprofitnih
stanovanj, ki se nahajajo v starem delu mesta in v Livadah.
Dodeljevanje stanovanj poteka na način, da zainteresirani
prosilci v razpisnem roku oddajo vlogo. Izpolnjevati
morajo splošne pogoje (državljanstvo, stalno bivanje,
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lastništvo itd.). Uspešnost pri dodelitvi stanovanja je
odvisna od skupnega števila točk, ki ga prosilec oziroma
njegovo gospodinjstvo doseže.
Poleg obveznih točkovalnih kategorij, ki jih predpisuje
Pravilnik (stanovanjske in socialne razmere), lahko
razpisnik za potrebe vsakokratnega razpisa določi
prednostne kategorije. V tem primeru se je Občina Izola
odločila, da imajo prednost pri dodelitvi stanovanja mladi
in mlade družine. Kot dodatna prednostna kategorija
so se upoštevali prosilci z višjo doseženo izobrazbo.
V skladu s pojasnili k Pravilniku so do dodatnih točk
za mlade družine upravičene družine z najmanj enim
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot
35 let, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne
samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ampak
vse druge družinske oblike (za starost 35 let se šteje 35
let dopolnjenih v letu razpisa).

Točke za višjo doseženo izobrazbo so prejeli prosilci, ki so
izkazali, da so dosegli poklicno in srednjo oziroma višjo,
visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterij
ali doktorat, s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti
občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo.
Po zaključku razpisnega postopka se objavi prednostna
lista in z uspelimi prosilci se sklene pogodba za nedoločen
čas. V kolikor občina v času trajanja razpisnega postopka
oziroma veljavnosti prednostne liste, to je eno leto od
objave, pridobi še kakšno dodatno stanovanje, ga odda
upravičencem po vrstnem redu na listi.

Rezultati
Na razpis se je prijavilo 285 prosilcev. Občina Izola je dodelila
40 neprofitnih stanovanj. Povprečna starost upravičencev je
35 let, 14 izmed njih je visokošolsko oziroma univerzitetno
izobraženih, 22 pa ima srednješolsko izobrazbo.

Določilo glede točk za mlade velja v primerih, če udeleženec razpisa ni star več kot 30 let (za starost 30 let
šteje 30 let, dopolnjenih v letu razpisa).

Št. članov gospodinjstva

Št. dodeljenih stanovanj

Povprečna starost upravičenca

1

13

35,85

2

9

33,56

3

10

33,80

4

6

41,33

5

2

36,50

40

35,68

Skupaj:

Tabela: Analiza oddanih neprofitnih stanovanj v oblini Izola.
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Evalvacija

domačem okolju. Pri tem jim bo lokalna skupnost še
naprej skušala pomagati z različnimi ukrepi.

Ukrep se je izkazal kot učinkovit, saj je dosegel zadane
cilje, ki so zagotovitev neprofitnih stanovanj mladim
oziroma mladim družinam in izobraženim domačinom
ter s tem zadržanje čim več mladih in izobraženih v

V letu 2019 je predviden naslednji razpis za dodelitev
stanovanj, pri katerem bo ponovno dana prednost
mladim, mladim družinam in bolj izobraženim prosilcem.

Občina Idrija
Matevž Straus, Občina Idrija

Ime ukrepa
Stanovanjska posojila brez pribitka na obrestno mero
za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj ali
stanovanjskih hiš za mlade in mlade družine

Opis ukrepa
Občina Idrija od leta 2015 redno letno objavlja Javni
razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije
ter nakupe stanovanj ali stanovanjskih hiš za mlade in
mlade družine, s katerim pomaga mladim in mladim
družinam pri reševanju svojega stanovanjskega vprašanja
na območju občine.
Razpis je namenjen mladim in mladim družinam, ki prvič
rešujejo svoj stanovanjski problem oziroma jim je zaradi
spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih
razmer dosedanje stanovanje na območju občine Idrija
postalo neprimerno in ga bodo nadomestili z drugim
na območju občine Idrija, ga razširili z dodatno gradnjo

oziroma ga zaradi spremenjenih zdravstvenih razmer
funkcionalno prilagodili. Občina podpira izboljševanje in
razreševanje stanovanjskih razmer mladih s podpiranjem
pridobivanja novega stanovanja, obsežnejšo prenovo,
sanacijo ali vzdrževanjem stanovanja, grajenega pred
letom 1962, oziroma obnovo fasade v strogem mestnem
ali vaškem jedru na območju občine Idrija.

Postopek/implementacija
Od leta 2015 občina Idrija redno objavlja razpis.
Do podpore so upravičene mlade osebe med 18. in 30.
letom starosti ter mlade družine z vsaj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 40 let in
nobeden od otrok ni starejši od 15 let. Prejemniki morajo
biti tudi državljani Republike Slovenije ter imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo ali
imeti sklenjeno kupoprodajno pogodbo/predpogodbo
za nakup stanovanja. Razpis ni namenjen tistim, ki imajo
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stanovanjsko vprašanje že primerno rešeno oziroma že
prejemajo drugo podporo (npr. subvencije za najemnino).
Razpis določa primerne površine stanovanj glede na
število družinskih članov ter vrednosti stanovanj za izračun
posojil v primeru novogradnje, nakupa, rekonstrukcije in
investicijskega ali rednega vzdrževanja ter obnove fasade.
Višina odobrenega posojila je tako odvisna od primernosti
stanovanjske površine, premoženjskega stanja prosilcev
oziroma njihove družine, socialnega in zdravstvenega
položaja prosilcev oziroma njihove družine, stopnje in
načina razreševanja stanovanjskega problema ter vsote
že prejetih stanovanjskih posojil.
Višina posojila, ki ga dobi upravičenec, je lahko največ
50 % vrednosti primernega stanovanja in najmanj 5.000
evrov, upoštevajoč tudi morebitno posojilo proračunskega sklada občine Idrija in Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije. Odobrene prijave tako dobijo
posojilo z odplačilno dobo 10 let in obrestno mero 6
M EURIBOR + 0%.
Za izračun posojila je za vrednost stanovanja upoštevana cena:

težave, invalidnost, visoka strokovna izobrazba, prenove
stavb, grajenih pred 1962, ter obnove fasad v mestnih
in vaških jedrih).

Rezultati
Občina Idrija izvedbo stanovanjskih posojil izvaja v
sodelovanju z izbrano banko, letno pa je za ta namen
razpoložljivih med 200.000 in 260.000 evri posojil. Število
in višina odobrenih posojil se med leti spreminjata in
sta predvsem odvisna od števila prijav – največ prijav
doslej je bilo leta 2016, ko je bilo odobrenih 9 posojil
mladim družinam in 3 posojila mladim osebam.

Evalvacija
V občini Idrija ukrep razumejo kot pomemben sestavni
element občinske stanovanjske politike, ki jo razvijajo
tudi z izvajanjem drugih ukrepov, kot so neprofitna
stanovanja, stanovanja za mlade in podobno. S tem
ukrepom se realizira tudi eden izmed dveh ukrepov
Stanovanjske politike, ki sta določena v Strategiji za
mlade v občini Idrija.

• 1.200,00 EUR/m2 za novogradnje,
• 1.127,00 EUR/m2 za nakup stanovanja,
• 902,00 EUR/m2 za rekonstrukcijo na podlagi gradbenega dovoljenja,
• 526,00 EUR/m2 za investicijsko ali redno vzdrževanje
ter obnovo fasad.
Vrstni red upravičencev se oblikuje na podlagi kriterijev,
ki prioritetnim kategorijam dajejo dodatne točke (število
otrok, zaposlenost družinskih članov, zdravstvene
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Občina Tolmin
Kristina Rutar Gabršček, Občina Tolmin

Ime ukrepa
Dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj za mlade

Opis ukrepa
Občina Tolmin je v letu 2018 na podlagi Javnega
razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v
najem mladim dodelila dve neprofitni najemni stanovanji za mlade v starosti od 18. do 29. leta. Predmet
razpisa sta bili dve občinski stanovanji, ki jih je občina
predhodno v celoti prenovila in osnovno opremila.

Cilj ukrepa je bil spodbuditi mlade, ki so plačilno sposobni,
na začetku poklicne in samostojne življenjske poti, da
ostanejo v primarnem lokalnem okolju. Gre za prehodno
obliko pomoči, ki mladim omogoča cenovno ugoden
najem stanovanja, z namenom da varčujejo za trajno
rešitev stanovanjskega vprašanja. Na podlagi javnega
razpisa sta bili dvema mladima družinama za določen
čas petih let dodeljeni v najem namenski stanovanji.

Postopek/implementacija
Zagotovitev namenskih najemnih stanovanj za mlade
v starosti od 18. do 29. leta je eden od ukrepov, ki jih
za reševanje stanovanjske problematike med mladimi
predvideva Lokalni program za mlade (LPM) v občini

Tolmin 2017–2022, poimenovan Mi smo – Mi bomo.
S tem strateškim dokumentom je Občina Tolmin želela
definirati javni interes na področju mladih ter opredeliti
načine za njegovo uresničevanje. Z vključenostjo v
pripravo dokumenta so mladi sami oblikovali pogoje
svojega organiziranja ter si na ta način določili področje
in stopnjo vključenosti v procese odločanja v lokalni
skupnosti. S tem je bilo začrtano delovanje na področju
mladih v občini v naslednjih petih letih.
Pripravo LPM, ki se osredotoča na različna področja,
ključna za mlade v občini (izobraževanje, zaposlovanje,
stanovanjske razmere, prosti čas, mladinsko organiziranje in participacija mladih ter informiranje), je
vodila delovna skupina, ki jo je imenoval župan Uroš
Brežan. Sestavljali so jo predstavniki občinske uprave
in občinskih javnih zavodov ter predstavniki študentov,
različnih društev in zainteresirane javnosti. Delovna
skupina je najprej raziskala stanje na področju mladih
v občini Tolmin. Tu je bil leta 2016 delež mladih v
celotni populaciji 13,26 % (v Sloveniji 15,66 %), od tega
dobra tretjina delovno aktivnih. Na podlagi rezultatov
spletne ankete, na katero se je odzvalo 251 mladih,
ter ob upoštevanju usmeritev evropskih in nacionalnih
strateških dokumentov je delovna skupina pripravila
strateške cilje in ukrepe za posamezna področja,
ki naj bi se izvajali v obdobju 2017–2022. Predmet
razpisa sta bili dve stanovanji v Tolminu, ki ju je občina
predhodno v celoti prenovila in opremila z osnovnimi
kuhinjskimi elementi ter namestila ogrevanje. Stanovanji sta bili upravičencem dodeljeni po vrstnem redu,
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kot so ga zasedali na prednostni listi upravičencev, in
sicer za določen čas petih let za neprofitno najemnino,
pri čemer sta bili najemni pogodbi sklenjeni v obliki
notarskega zapisa z neposredno izvršljivostjo glede
najemnikovih obveznosti ter izpraznitve in izročitve.
Prav obdobje najema je bilo že pred pripravo besedila
javnega razpisa predmet različnih razprav, predvsem
v smislu, koliko let mladi potrebujejo, da lahko trajno
rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. Končno odločitev
glede obdobja najema so naposled sprejeli mladi sami.

je po pregledu vseh prejetih prijav v skladu z določili
javnega razpisa izdelala začasno prednostno listo
upravičencev do pridobitve stanovanja v najem, ki je po
izteku pritožbenega roka postala dokončna. V primeru
predčasnega prenehanja najemnega razmerja bo ta
prednostna lista veljala še eno leto od njene objave,
po poteku tega časa pa bo občina izvedla nov razpis.

Prosilec, udeleženec razpisa, je moral izpolnjevati splošne
pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja, ki jih določa 3. člen Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem, pogoj glede starosti
(med 18 in 29 let) ter poseben dohodkovni pogoj, in
sicer so bili do namenskega najemnega stanovanja
za mlade upravičeni prosilci, če so dohodki njihovih
gospodinjstev dosegali minimalni mesečni dohodek v
višini 50 % minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
Komisija je pri točkovanju prosilcev upoštevala vnaprej
določene objektivne kriterije, ki so bili del besedila javnega
razpisa. Tako so se upoštevale trenutne stanovanjske
razmere prosilca in njegove družine ter druge okoliščine,
kot so čas stalnega prebivanja v občini Tolmin, status
enostarševske družine, število mladoletnih otrok in
starost prosilčevega partnerja. V primeru, da sta imela
dva ali več prosilcev enako število točk, se je vrstni red
določil po prioritetah (število otrok, prosilec je zaposlen
v občini Tolmin, starost prosilca – prednost so imeli tisti
prosilci, ki so po starosti bližje zgornji starostni omejitvi).

Predlagani ukrep je za Občino Tolmin predstavljal pilotni
projekt, ki se je glede na pozitivne odzive lokalnega
okolja in mladih izkazal kot uspešen. Občina ocenjuje,
da gre za ukrep, ki bi lahko postal ustaljena praksa. Ali
je tovrstna prehodna oblika pomoči mladim zadostna
in ustrezna, bodo sicer pokazale izkušnje po poteku
obdobja petih let, za kolikor sta bili najemni pogodbi
sklenjeni, a že sedaj se je izkazalo, da bi bilo smiselno
v prihodnje nekoliko dvigniti starostno omejitev in tako
povečati dostopnost širšemu krogu mladih. Glede na
to, da je v zadnjem času mogoče opaziti, da v Tolminu
primanjkuje najemnih stanovanj (na to so opozarjali
tudi mladi sami v spletni anketi), je občino nekoliko
presenetilo nizko število prijav na javni razpis. Ena od
možnih razlag za to je, da si mladi v starostni skupini od
18. do 29. leta še ne želijo ali iz različnih razlogov še ne
zmorejo urediti samostojnega bivanja, za konkretnejše
zaključke pa bi bilo potrebno izvesti ustrezno raziskavo.

Rezultati
Na razpis se je prijavilo osem prosilcev, od katerih trije
niso izpolnjevali splošnih razpisnih pogojev. Komisija

Evalvacija

Ker takega javnega razpisa Občina Tolmin doslej še ni
izvedla, ji izpeljani postopek prinaša nove izkušnje, na
podlagi katerih bo lahko oblikovala občinsko stanovanjsko
politiko tudi v prihodnje. Želi si namreč doseči, da bi
predmetni ukrep pomenil ustrezno spodbudo mladim,
ki bi jim olajšala trajno rešitev stanovanjskega vprašanja.
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Občina Črna na Koroškem
Irena Nagernik, Občina Črna na Koroškem

Ime ukrepa
Stanovanjska soseska Šmelc – parcele za individualno
gradnjo po zelo nizkih cenah za mlade družine

Opis ukrepa
Občina Črna na Koroškem si že nekaj časa prizadeva
izboljšati demografsko podobo občine in z različnimi
spodbujevalnimi ukrepi prispevati k temu, da mladi
ostanejo ali se vrnejo v kraj, si tu ustvarijo družine in
se aktivno vključijo v življenje in delo v kraju.
Občina je v preteklih letih izvajala številne ukrepe,
kot so: vključevanje mladih v vse dimenzije javnega
življenja, subvencije in ukrepi na področjih zaposlovanja,
preživljanje prostega časa, vključevanje mladih v športno
in kulturno dejavnost, mladinsko delo, informiranje,
mobilnost in participacija pri odločanju na nivoju lokalne
skupnosti.
Občina želi mladim zagotoviti možnost, da uveljavljajo
in uresničujejo svoje poglede in interese na področju
razvoja kraja. Mlade smo pritegnili k sodelovanju pri
pripravi prostorskega načrta občine in strategije razvoja
turizma v občini. Omogočamo jim, da se povezujejo v
raznih športnih, kulturnih in humanitarnih društvih.
Brezplačno lahko uporabljajo javne objekte, prostore
in vsa igrišča, ki so v lasti občine. Prav tako si lahko
brezplačno izposodijo kolesa in uporabljajo tržnice in
stojnice za promocijo svojih dejavnosti. Mladi vedno

sodelujejo na vseh občinskih prireditvah v kraju, kjer
samostojno predstavijo svoje kulturne, zabavne, športne
in druge vsebine.
Eden izmed pomembnejših in bolj prepoznavnih ukrepov,
ki ga je občina sprejela, da mladim izboljša možnost za
rešitev stanovanjskega vprašanja, je ponudba gradbenih
parcel za individualno gradnjo v soseski Šmelc po zelo
ugodni ceni za mlade družine, ki znaša 8,68 EUR/m2 z
vključenim DDV in 50 % vrednosti odmerjenega komunalnega prispevka. Cena za nakup gradbene parcele v
velikosti okrog 1.000 m2 znaša približno 11.000 evrov.

Postopek/implementacija
Občina Črna na Koroškem je uredila območje nepozidanega stavbnega zemljišča v zaselku Šmelc, ki ima zelo
sončno lego. Razdeljeno je na osem parcel, namenjenih
za gradnjo eno- ali dvostanovanjskih objektov, in eno
parcelo za cesto, kjer je predviden dovoz za stanovalce.
Etažnost stanovanjskih objektov: K+P+M, z možnostjo
postavitve garaže ob objektu kot prizidan gradbeni
element ali v kletni etaži stanovanjske stavbe. Namesto
garaže je možno ob objektu postaviti nadstrešnico za
dva avtomobila.
Velikosti parcel so od 947 do 1.053 m2. Parcele so oblikovane tako, da bo možno izvesti predpisane odmike med
objekti in od parcelnih mej, ki odgovarjajo požarnim in
sanitarnim predpisom o osončenju, osvetlitvi in prevetre-
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nosti objektov, zagotavljajo varstvo pred hrupom ter
nudijo možnost dostopa funkcionalno oviranim osebam.
Nepremičnine so parcelirane in komunalno urejene.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so bremen
proste, razen morebitnih stvarnih služnostnih pravic
za gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture.
Ureditev stanovanjske soseske Šmelc se načrtuje v
skladu z občinskim podrobnim načrtom (v nadaljevanju
OPPN), ki je na vpogled v pisarni za Okolje in prostor v
prostorih Občine Črna na Koroškem.
S tem ukrepom želimo v Črni obdržati mlade, ki si ustvarjajo družine in rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,

prav tako pa tudi v Črno pritegniti kakšno od mladih
družin iz drugih krajev, ki išče ugodno možnost za
gradnjo svoje hiše.
Verjamemo, da bo ta ukrep, skupaj z vsemi ostalimi
dejavnostmi, pripomogel k temu, da se bo demografska
podoba občine postopno pričela izboljševati, da bodo
mladi ostajali v našem kraju in v njem gradili prihodnost
zase in svoje otroke.
V prihodnjih letih bo Občina Črna na Koroškem z različnimi spodbudami in ukrepi še naprej aktivno zagotavljala
čim bolj kvalitetne in ugodne pogoje za bivanje, delo in
življenje mladih ter vseh drugih kategorij prebivalcev.

Občina Semič
Natalija Kastelec in Sonja Ličen Tesari, Občina Semič

Ime ukrepa

Semič prvič rešuje stanovanjski problem obravnavane
mlade družine.

Pomoč mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega problema

Opis ukrepa

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje
prva gradnja, nakup ali preureditev stanovanjske enote.
Sredstva za reševanje prvega stanovanjskega problema
mlade družine se dodelijo samo enkrat.

Pomoč se dodeli na podlagi prijave na javni razpis.
Upravičenec do pomoči je lahko eden od staršev mlade
družine, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Občini Semič in na območju Občine

Mlada družina ne sme imeti v lasti druge, za bivanje
primerne stanovanjske enote.
Mlada družina za potrebe tega razpisa je družina
z najmanj enim otrokom, s starostjo najstarejšega
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otroka največ 10 let, pri čemer se kot mlade družine
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev
in otrok ampak vse druge oblike družine. Za starost
otroka 10 let šteje 10 let, dopolnjenih v koledarskem
letu objave razpisa.
Upravičenec ne sme imeti neporavnanih obveznosti
do Občine Semič.
Upravičenec se mora v stanovanjsko enoto, katere
gradnja, nakup oziroma preureditev je bila sofinancirana
iz sredstev razpisa, s svojo družino, ki jo je navedel v vlogi,
vseliti najkasneje v roku desetih let od prejema sredstev
sofinanciranja, sicer mora prejeta sredstva vrniti Občini
Semič v roku 30 dni od ugotovitve o neizvedeni vselitvi.

Postopek
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec s prijavo
na javni razpis, na predpisanem obrazcu, ki vsebuje
osnovne podatke o prosilcu oziroma obravnavani družini.
Vloga se pošlje po pošti na naslov Občina Semič, Štefanov
trg 9, 8333 Semič ali vloži v sprejemni pisarni Občine
Semič, najpozneje do roka, ki je določen v razpisu.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – JR – pomoč mladim družinam«.
Sredstva med upravičence razdeli tričlanska komisija,
določena s sklepom županje. Dva člana komisije sta
imenovana iz občinske uprave, eden pa iz Odbora za
gospodarstvo in lokalni razvoj.

Po preteku razpisnega roka člana komisije iz občinske
uprave pristopita k odpiranju in obravnavi vlog. Celotna
komisija po obravnavi vlog izdela seznam prejemnikov
s pripadajočo višino pomoči in ga predloži direktorici
občinske uprave, ki z odločbo razdeli sredstva med
upravičence.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila
predpisa, ki ureja splošni upravni postopek.
Razpoložljiva sredstva iz proračuna se med upravičence
razdelijo enakomerno, pri čemer znaša višina pomoči
na upravičenca največ 2.500 evrov.
Pomoč se izplača upravičencu na njegov transakcijski račun
na podlagi sklenjene pogodbe v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bila dodeljena pomoč.

Rezultati
Omogočiti finančno pomoč mladim družinam v občini
za prvo reševanje stanovanjskega problema. Gre za
ukrep, ki prispeva k ohranitvi števila mladih družin v
občini in preselitvi novih mladih družin v občino. V letu
2017 je prispelo 5 vlog, podeljenih je bilo 2.500 evrov na
posameznega vlagatelja, v letu 2018 je prispelo 7 vlog,
podeljenih je bilo 2.142,85 evra na vlagatelja.

Evalvacija
Ukrep se je izkazal kot primer dobre prakse. Ker se
zavedamo pomena mladih v občini, bomo z izvajanjem
tega ukrepa nadaljevali tudi v bodoče.
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pravna
podlaga

Pravna podlaga za
ukrepe občin
Tanja Baumkirher, Mladinski svet Slovenije

Predhodno opisani ukrepi desetih slovenskih občin imajo
za svojo izvedbo podlago v zakonodaji, tako v državnih
kot občinskih aktih, ki jih, vključno z omenjenimi lokalnimi
razpisi oziroma pozivi, navajamo v nadaljevanju.

Nacionalna zakonodaja
• Zakon o lokalni samoupravi (21. člen zakona določa
primarne naloge občine, med katerimi je tudi skrb za
pogoje za gradnjo in skrb za najemna stanovanja).
• Zakon o javnih financah.
• Stanovanjski zakon (Naloge in pristojnosti občin so
opredeljene v 154.–159. členu; zakon regulira tudi
področje najema.).
• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
• Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Akti lokalnih skupnosti
• Statuti občin (temeljni akt, v katerem občina določa
svoje naloge).
• Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025.
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• Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj
v najem mladim (Mestna občina Ljubljana).

• Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
(Občina Izola).

• Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj
v najem mladim (Mestna občina Ljubljana).

• Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada Občine Idrija.

• Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje
novih stanovanj mladim investitorjem na območju
Novega mesta v letih 2017/18.

• Pravilnik o organizaciji in delovanju proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Idrija.

• Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2013–2018.
• Stanovanjski program občine Ajdovščina 2016–2021.
• Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine
Ajdovščina.
• Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in
stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine
Ajdovščina.

• Javni razpis stanovanjskih posojil za mlade in mlade
družine (Občina Idrija).
• Lokalni program za mlade (LPM) v občini Tolmin
2017–2022.
• Pravilnik o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj
v najem (Občina Tolmin).
• Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj
v najem mladim (Občina Tolmin).

• Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim
družinam v Mestni občini Celje.

• Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim družinam
pri prvem reševanju stanovanjskega problema (občina
Semič).

• Odlok o subvenciji mladim in mladim družinam pri
reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje-Kozina.

• Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči
mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega
problema (občina Semič).

• Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega
problema mladim in mladim družinam v Občini Hrpelje-Kozina.
• Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj in
bivalnih enot (Občina Izola).
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dobre
prakse
iz tujine

Primeri dobrih
praks iz Avstrijskih
zveznih dežel
Simon Vrbanič, Mladinski svet Slovenije

Zvezna dežela Gradiščanska (Burgerland)
Zvezna dežela Gradiščanska (nemško: Burgerland),
ki leži ob madžarski meji, je najvzhodnejša in hkrati
najmlajša zvezna dežela Avstrije. Pokriva 171 občin
z glavnim mestom Železno (Eisenstadt) in ima skupaj
284.900 prebivalcev.
Kakovostno bivanje mora biti predvsem mladim finančno
dosegljivo, kar je bolj izjema kot pravilo. Prav s tem
namenom se je v Zvezni deželi Gradiščanska začela
leta 2015 iniciativa pod pokroviteljstvom deželnega
glavarja Hansa Niessla z imenom: »Junges Wohnen
im Burgenland«. Cilj projekta je zagotoviti dostopnost
prvega stanovanja za mlade za njim dostopno ceno 5
evrov na kvadratni meter brez obratovalnih stroškov.
Za lažje iskanje dostopnih stanovanj za mlade so ustanovili borzo stanovanj, ki je postala priročno orodje,
namenjeno mladim pri reševanju prvega stanovanjskega
vprašanja.
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• Največja velikost stanovanja: 60 m2.
• Vsi stroški v najemnini.
• Pomoč pri financiranju do 4.000 evrov.
• Za mlade do 35 leta.

Primer stanovanja za mlade
Površina

55 m2

Shramba

5 m2

Klet

4 m2

Kavcija

2.364 €

Mesečna najemnina

299 €

Stroški obratovanja

59 €

Davek

36 €

Skupaj

394 €

Ponudba stanovanj za mlade je objavljena na spletnem
naslovu: tukaj >

Gradnja stanovanj za mlade Zgornja Avstrija
Zgornja Avstrija (tudi Gornja Avstrija, nemško Oberösterreich) je avstrijska zvezna dežela. Je četrta največja
dežela v Avstriji po površini in tretja po prebivalstvu.

Tabela: Primer stanovanja za mlade Zvezna dežela Gradiščanska (Burgerland). Vir: tukaj >

Gradnja stanovanj samo za mlade – Spodnja
Avstrija
Spodnja Avstrija (nemško: Niederösterreich) je ena devetih
zveznih dežel v Avstriji. Glavno mesto Spodnje Avstrije
je od leta 1986 St. Pölten, ki je bilo za glavno mesto
imenovano šele nedavno. V preteklosti je bil to Dunaj,
čeprav Dunaj uradno ni del Spodnje Avstrije. S površino
19.186 km2 in 1.612.000 prebivalci je to največja dežela
v Avstriji, več prebivalcev ima le še zvezna dežela Dunaj.
Večina mladih rešuje prvo stanovanjsko vprašanje za krajši
čas oziroma prehodno obdobje po dostopnih cenah.
Predvsem jim je pomembna fleksibilnost, da lahko v
primeru nove priložnosti za delo hitreje zamenjajo okolje.
S projektom dostopna stanovanja za mlade v Zvezni
deželi Spodnja Avstrija (das Land Niederösterreich)
se gradijo stanovanja za mlade po naslednjih merilih:

Reševanje prve stanovanjske problematike je velik
korak v življenju mladih. Je prvi korak k osamosvajanju
od staršev. Žal mladi nimajo zadostnih sredstev, da bi
si zgradili svojo hišo ali najeli stanovanje. Zato je Zvezna
dežela Zgornja Avstrija začela s projektom izgradnja
stanovanj za mlade z naslovom »stanovanja za mlade
prikličimo v življenje« Junges Wohnen« ins Leben gerufen.
Gradnja stanovanj za mlade obsega najmanj 12 stanovanj. Dve tretjini stanovanj mora biti eno- ali dvosobnih.
Pogoj za najem je starost do 35. leta. Najemnina ne sme
biti večja od 2,6 evra na kvadratni meter in se sklene
za obdobje osmih let.
Pogoji za stanovanja:
• Enosobno stanovanje do 30 m2.
• Dvosobno stanovanje do 45 m2.
• Trisobno stanovanje do 65 m2.
Več v publikaciji: tukaj >
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Položaj mladih je v največji meri odvisen od nacionalnih
politik, ki zadevajo mlade. Skozi obdobja se posvečamo
različnim področjem, ki jih prednostno obravnavamo,
in preko razreševanja aktualnih izzivov vplivamo na
kvaliteto življenja mladih v Sloveniji. V preteklih letih je
bilo v ospredju področje zaposlovanja mladih, v zadnjem
času pa so pereči izzivi stanovanjskih politik, ki prav tako
kot zaposlovanje diktirajo tempo osamosvajanja mladih.
Z omenjenim problemom se v prvi vrsti srečujejo
lokalni odločevalci, ki ga v okviru svoje občine in lastnih
zmogljivosti obravnavajo na različne načine. Neposreden
stik z mladimi in dobro vzpostavljeno sodelovanje na
lokalnem nivoju občinam omogočata prepoznavanje in
naslavljanje potreb mladih, kar je pomemben prispevek
k razvoju lokalnega okolja kot celote. Vendar družbene
spremembe in generacijske transformacije terjajo od
odločevalcev nove poglede na odraščajočo mladino in
veliko inovativnosti pri oblikovanju ukrepov.
Mnoge občine v Sloveniji so že našle ali preizkušajo
načine, kako mlade zadržati v lokalnem okolju. Pregled
ukrepov s področja stanovanjskih politik na lokalni
ravni je nedvomno dragocen doprinos k reševanju tega
vsesplošnega problema, ki bo morda dodatna spodbuda
državi, da uredi to področje in zadrži mlade v Sloveniji.
Reševanje prvega stanovanjskega problema za mlade
je ključno za prehod mladih v neodvisno in samostojno
življenje. Ukrepi občin so raznovrstni, pogosto gre za
različne oblike subvencij, kjer občine subvencionirajo
nakup, gradnjo ali rekonstrukcijo nepremičnine. Obstaja
tudi subvencija obrestne mere za stanovanjske kredite in
stanovanjska posojila brez pribitka na obresti. Nekatere
občine mladim namenijo poseben razpis za mlade z
določenim številom neprofitnih stanovanj ali jim glede
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na starost dodelijo dodatne točke na splošnem razpisu.
Občine pri razreševanju stanovanjskega problema
pomagajo tudi s pomočjo oprostitve komunalnega
prispevka ali z znatnim znižanjem cen pri nakupu parcele.
Tudi v tujini se srečujejo z bivanjskim problemom mladih.
Poleg nekaj opisanih praks iz sosednje Avstrije si lahko
še nekatere primere iz Evrope ogledate v publikaciji
Stanovanjska problematika mladih, ki jih je avtorica mag.
Mojca Pristavec Đogič zbrala leta 2015. Predstavljeni so
primeri iz Belgije, Danske, Hrvaške, Irske, Luksemburga,
Romunije in Švedske.
Odvijajo se majhni koraki, ki vodijo v velike odločitve. Ključno je, da se zavedamo, da odgovornost
za stanje na področju bivanjskih razmer ne leži na
posamezniku, ampak zahteva obravnavo širšega
konteksta. Ukrepi na ravni občin, predstavljenih
v tej publikaciji, so lahko zgled mnogim drugim
občinam in tudi državi, da ni potrebno veliko, da
mladim olajšamo reševanje njihovega stanovanjskega problema.
Hvala nosilcu projekta Uradu RS za mladino in projektnima partnerjema Inštitutu za mladinsko politiko
ter Kulturno izobraževalnemu društvu PiNA. Za svoj
prispevek se zahvaljujemo tudi Stanovanjskemu skladu
RS in zadrugi Zadrugator. Posebna zahvala gre vsem
občinam, ki so se vključile v projekt in delile svoje dobre
prakse, to so mestne občine Ljubljana, Celje in Novo
mesto ter občine Ajdovščina, Hrpelje-Kozina, Idrija,
Semič, Tolmin, Izola in Črna na Koroškem.

Petra Miklaužič, Mladinski svet Slovenije
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