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Uvod 

Stanovanja postajajo vse težje dostopna tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Vzroki  za to tičijo predvsem 

v odsotnosti ustrezne stanovanjske politike, vse nižjemu vlaganju držav v stanovanjsko gradnjo in celotni 

stanovanjski sektor ter deloma tudi v razširjanju platform za kratkoročno oddajanje stanovanj. Na 

nestabilnost stanovanjskega trga in pomen  varnega doma za zagotavljanje tako individualne kot družbene 

blaginje je letos še dodatno opozorila epidemija koronavirusa.  

V tej analizi dobrih praks, ki je bila narejena s pomočjo širokega pregleda literature, se osredotočamo 

predvsem na inovativne pristope k zagotavljanju dostopne, dolgoročno stabilne in varne stanovanjske 

preskrbe. Začnemo s predstavitvijo pristopa Najprej stanovanje (Housing First), ki poudarja osnovo na 

kateri bi morali graditi - stanovanje je človekova pravica. Sledi pregled skupnostnih stanovanjskih praks 

(collaborative/community-led housing), kot so stanovanjske zadruge, skupnostni zemljiški sklad in 

sobivanje. Te pa nadgradimo še s predstavitvijo uspešnih politik na področju regulacije najemnin in 

omejevanja kratkoročnega oddajanja stanovanj v turistične namene preko platform za kratkoročno 

oddajanje, kot je Airbnb. Sledenje imajo namreč pozitivne učinke tako za dostopnost stanovanj, kot za 

stabilnost stanovanjskega trga. Za zaključek predstavimo še Avstrijo, kot primer države s premišljeno, 

celostno in učinkovito stanovanjsko politiko. 

Publikacija je namenjena organizacijam, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s stanovanjsko preskrbo 

in zainteresirani strokovni javnosti. Služi kot izhodišče za razvoj in implementacijo novih praks na področju 

stanovanjske preskrbe v Sloveniji ter kot osnova za premislek o celoviti stanovanjski politiki.  
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Najprej stanovanje (Housing First)  

Večina držav se z brezdomstvom sooča tako, da z njim bolj ali manj uspešno upravlja, a problema se ne 

loteva v smeri njegove odprave. Vzrok, da je temu tako, tiči v dejstvu, da se brezdomstvo in stanovanjska 

izključenost sprejemata kot družbeno dejstvo in ne kot problem, ki bi ga bilo potrebno trajno razrešiti. 

Prevladujoči model socialne preskrbe od ljudi zahteva, da dokažejo zmožnost naslavljanja svojih težav in 

spreminjanja življenjskega sloga (npr. opustitev zlorabe alkohola), zagotovitev stalnega doma pa se lahko 

zagotovi kot nagrada, ki si jo oseba prisluži s pozitivno vedenjsko spremembo.  

 

Nasprotno, pristop Najprej stanovanje temelji na stanovanju kot človekovi pravici in daje brezdomcem od 

samega začetka dostop do stalne namestitve. Deluje po načelu zmanjševanja škode in daje uporabniku 

pravico do izbire podpornih storitev. Najprej stanovanje je najpomembnejša inovacija na področju 

brezdomstva v zadnjih tridesetih letih. Je na dokazih utemeljen pristop, ki stanovanje uporabi kot vstopno 

točko v okrevanje in družbeno integracijo posameznikov z raznolikimi in kompleksnimi potrebami in ne 

končni rezultat tega procesa. Raziskave iz Evrope, Združenih držav in Kanade kažejo, da Najprej stanovanje 

uspešno reši brezdomstva vsaj osem od desetih ljudi.1 

Finska je bila v Evropi pionir pristopa Najprej stanovanje, ki predstavlja temelj njihove nacionalne strategije 

za dolgoročno odpravo brezdomstva. Z odločnim akcijskim načrtom in implementacijo, vključno s 

strateškimi investicijami v gradnjo socialnih stanovanj, namenjenih brezdomcem, so samo med letoma 

2008 in 2013 uspeli znižati stopnjo brezdomstva za 25 %.  Zaradi tega je Finska tudi edina država v Evropski 

uniji, ki poroča o znatnem znižanju brezdomstva v zadnjih dveh do treh desetletjih.2 

  

                                                           
1 Introducing Housing First. Dostopno na https://housingfirsteurope.eu/guide/what-is-housing-first/introducing-housing-
first/ 
2 Caturianas, D. et al. (2020). Policies to ensure access to affordable housing, Publication for the committee on Employment 
and Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg 
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Skupnostna stanovanjska preskrba 

Ideja kolektivne samo-organizacije pri zagotavljanju stanovanj ima dolgo tradicijo, imajo pa sodobne 

skupnostne stanovanjske pobude tudi nekaj novih značilnosti. Te so povezane z naslavljanjem družbenih 

problemov, s ciljem doseganja večje družbene vključenosti in kohezije, večje dostopnosti stanovanj in višjih 

okoljskih trajnostnih standardov. Pod terminom "skupnostna" stanovanjska oskrba lahko razumemo 

modele stanovanjske preskrbe, ki vključujejo različne stopnje kolektivnega samoorganiziranja in 

participacije, npr. stanovanjske zadruge, sobivanje, skupnostni zemljiški sklad in samo-graditeljske 

stanovanjske iniciative. Za to obliko stanovanjske preskrbe je značilna določena raven sodelovanja med 

stanovalci samimi in med stanovalci ter zunanjimi deležniki, kar omogoči realizacijo stanovanjskega 

projekta. Sodelovanje poteka na različnih stopnjah projekta, lahko že od samega začetka, od njegovega 

koncipiranja, oblikovanja in razvoja, pa vse tja do dnevnega upravljanja in vzdrževanja stanovanjske stavbe. 

Skupnostne oblike stanovanjske preskrbe se razlikujejo po vrsti stanovanjskih razmerji, pravnih in 

organizacijskih značilnostih. Vsem pa je skupno, da vključujejo dokaj visoko stopnjo socialnih stikov med 

stanovalci in (v različnih merah) prisotnost skupnih ciljev in motivov, povezanih s stanovanjskim projektom, 

kot so na primer okoljska vzdržnost, trajnost, vzpostavitev solidarnostnih mrež in socialna vključenost. V 

veliko primerih pa se tovrstne vrednote razširijo tudi čez okvirje skupnostnega stanovanjskega projekta, v 

okolje v katerega je umeščen. 3 

Raziskave skupnostne stanovanjske preskrbe so pokazale na številne prednosti in koristi tovrstnih 

modelov: 

- Pripomorejo k gradnji socialnega kapitala in socialne vključenosti ter kohezije, močnejšim 

socialnim vezem in medsebojni podpori. Kar prinaša, poleg občutka večje povezanosti, tudi zelo 

praktične rezultate, kot je na primer delitev skrbstvenih obveznosti pri varstvu otrok ali pomoč pri 

pripravi obrokov, in posledično povečanje prostega časa in zmanjšanje stresa, povezanrga s 

pomanjkanjem časa.4 ᶦⁿ 5 

- Ker gradijo na mrežah socialne podpore, prispevajo k boljšemu počutju starostnikov in 

zmanjšanem občutku osamljenosti, kar jim omogoči daljše neodvisno življenje, v lastnem domu. 

                                                           
3 Czischke, D., Carriou, C. & Lang, R. (2020) Collaborative Housing in Europe: Conceptualizing the Field, Housing, Theory and 
Society, 37:1, 1-9, DOI: 10.1080/14036096.2020.1703611 
4 Crabtree, L.; Grimstad, S.; McNeill, J.; Perry, N. & Power, E. 2019. Articulating value in cooperative housing: International 
and methodological review. Institute for Culture & Society, Western Sydney University 
5 Power to change, Research Institute Report No. 23, Community-led housing and health: a comprehensive literature 
review, October 2019. Dostopno na https://www.powertochange.org.uk/research/community-led-housing-health-
comprehensive-literature-review 

https://www.powertochange.org.uk/research/community-led-housing-health-comprehensive-literature-review/
https://www.powertochange.org.uk/research/community-led-housing-health-comprehensive-literature-review/
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To ima blagodejne učinke na individualna življenja, kot tudi na javno porabo, saj prispevajo k 

znižanju stroškov, povezanih z zdravstveno in socialno oskrbo starejših. 6 ᶦⁿ 7 

- Vključenost v projekte sodelovalne stanovanjske preskrbe pomaga vključenim pri pridobivanju 

novih spretnosti in znanj, glede oblikovanja in razvoja stanovanjskega projekta pa tudi bolj mehkih 

veščin, povezanih s kolektivnim upravljanjem skupnih virov. To lahko prispeva k temu, da imajo 

stanovalci priložnost, da nadaljujejo z izobraževanjem ali iskanjem določenih zaposlitvenih 

priložnosti, ki jih sicer ne bi imeli.8  

- Omogočajo način bivanja, ki ima potencial, da premaga tradicionalno domačo delitev dela po 

spolu.9  

- Prispevajo k družbeni blaginji in demokratičnemu vključevanju10 ter spodbujajo člane skupnosti k 

vključevanju v politične procese.11 

- Lahko ponudijo varno in spodbudno stanovanje za ljudi z izkušnjo brezdomstva ali težavami v 

duševnem zdravju, kot tudi za begunce in prosilce za azil. 12 

Stanovanjske zadruge 

Stanovanjske zadruge se lahko precej razlikujejo glede na lokalni kontekst. Ne glede na razlike v pravnem 

statusu in obliki stanovanjskega razmerja pa je zanje značilno demokratično upravljanje in notranja 

solidarnost. 13 

Sodobne stanovanjske zadruge so pogosto oblikovane kot najemne stanovanjske zadruge, kar pomeni, da 

je zadruga lastnica stavbe in prevzema vso pravno-formalno odgovornost. Člani zadruge niso lastniki 

stanovanjskih enot, temveč te najemajo za nedoločen čas po stroškovni najemnini. Premoženje zadruge 

ostaja v njeni popolni lasti in je nedeljivo, kar pomeni, da člani ne morejo kasneje privatizirati stanovanjskih 

enot, v katerih stanujejo. Nedeljivo lastništvo v zadrugi je ključno pri preprečevanju financializacije in 

špekulativnega delovanja. Tudi v primeru razpustitve zadruge se premoženje ne lastnini, temveč se ga 

prepiše bodisi na sorodno organizacijo, zadružno mrežo ali na lokalno skupnost oz. občino. S tem se 

                                                           
6 Prav tam 
7 Collective self-build for senior friendly communities. Studying the effect of collective self-build on social cohesion, social 
satisfaction and loneliness; Pauline van den Berg, Jules Sanders, Stephan Maussen, Astrid Kemperman; Department of the 
Built Environment, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, 2020 
8 Goulding, R. (2018) “Housing Futures: What can community-led housing achieve for Greater Manchester?” Final report of 
the Housing Futures research partnership. A project funded by Mistra Urban Futures under the Realising Just Cities 
programme, Urban Institute, University of Sheffield. Dostopno na http://www.gmhousingaction.com/housing-futures/  
9 Prav tam 
10 Prav tam 
11 Davidson et al., 2007: 102; Truths and myths about community participation in post-disaster housing projects. Habitat 
international 31(1): 100–115. 
12 Power to change, Research Institute Report No. 23, Community-led housing and health: a comprehensive literature review, 
October 2019 
13 Czischke, D., Carriou, C. & Lang, R. (2020) Collaborative Housing in Europe: Conceptualizing the Field, Housing, Theory and 
Society, 37:1, 1-9, DOI: 10.1080/14036096.2020.1703611 

http://www.gmhousingaction.com/housing-futures/
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zagotavlja družbena lastnina stanovanj. Stanovalci so torej obenem solastniki zadruge in najemniki 

zadružnih stanovanjskih enot. Odločitve, povezane z zadrugo, sprejemajo člani zadruge skupaj, po 

demokratičnem načelu en član – en glas. Tudi uprava zadruge odgovarja članom. Pogoj za bivanje v zadrugi 

je članstvo, ki prinaša pravico kandidiranja za stanovanje. Obratno pa bivanje v zadrugi ni pogoj za članstvo 

v njej, saj zadruga predvideva tudi zunanje člane.14  

Stanovanjske zadruge so stroškovno učinkovit, kolektiven in samo-organiziran način reševanja 

stanovanjskega problema, z združevanjem javnih in zasebnih virov. Po navadi so najemne stanovanjske 

zadruge cenovno bolj dostopne kot druge oblike stanovanj. Švicarske zadruge imajo na primer v povprečju 

20 % nižje najemnine od tržnih najemnih stanovanj (v velikih mestih se ta procent zviša na 50 %).15 Nižji 

stanovanjski stroški prispevajo k povišanemu razpoložljivemu dohodku gospodinjstev, kar predstavlja 

priložnost za bolj trajnostne potrošniške in investicijske odločitve in jim omogoča bolj kakovostno življenje. 

To pa ima multiplikativne učinke v lokalnem gospodarstvu.  

Na dolgi rok lahko neprofitne stanovanjske zadruge prispevajo k regulaciji lokalnega najemnega trga. Če 

neprofitni sektor, ki ponuja boljše pogoje, več varnosti, bolj kakovostna stanovanja postane dovolj velik, 

lahko deluje kot regulator in prisili ponudnike tržnih stanovanj, da prilagodijo njihovo ponudbo.  

Ker so stanovanjske zadruge izvzete iz trga nepremičnin, z njimi ni mogoče špekulirati in zato ostanejo 

stanovanja dostopna tudi za prihodnje generacije.  

Stanovanjsko zadružništvo v Nemčiji 

Nemške stanovanjske zadruge so pravno prepoznane organizacije, ki jih lahko ustanovijo zasebna podjetja, 

organizacije ali samoorganizirane skupine posameznikov, njihovo delovanje dodatno ureja vrsta lokalnih 

predpisov. V Nemčiji se ustanovitev stanovanjskih zadrug ponavadi financira z pristonimi deleži članov in 

s posojili z nizkimi obrestnimi merami, s pomočjo katerih zadruga kupi, zgradi ali pa prenovi že obstoječo 

zgradbo. Kredit se nato odplačuje skozi najemnine. Financiranje pod ugodnimi pogoji  priskrbi državna 

razvojna banka, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Svojim članom omogočajo vse-življenjsko pravico 

do uporabe stanovanj, skupaj z možnostjo za samoupravljanje, samopomoč in finančno podporo 

stanovalcem. Posredne koristi nemških stanovanjskih zadrug vključujejo revitalizacijo praznih zgradb.16 

Nemške stanovanjske zadruge imajo naslednje značilnosti: 

                                                           
14 Kaj za nas pomeni stanovanjska zadruga? Dostopno na http://zadrugator.org/kaj-za-nas-pomeni-stanovanjska-zadruga/ 
15 About Switzerland. Co-Operative Housing International. Dostopno na https://www.housinginternational.coop/co-
ops/switzerland/  
16 Caturianas, D. et al., Policies to ensure access to affordable housing, Publication for the committee on Employment and 
Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020. 
Reynolds, K. (2018) Creating Permanent Housing Affordability: Lessons From German Cooperative Housing Models, Cityscape, 
Vol. 20, No. 2, The Housing-Health Connection, pp. 263-276, available at: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26472178. 

https://www.housinginternational.coop/co-ops/switzerland/
https://www.housinginternational.coop/co-ops/switzerland/
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26472178
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- Člani kupijo pristopni delež v zadrugi, pri čemer se njegova višina razlikuje od zadruge do zadruge. 

V primeru, da član zadrugo zapusti, se mu pristopni delež povrne v nominalni vrednosti. 

- Pogodba o uporabi stanovanja je sklenjena za nedoločen čas in v kolikor se stanovalci držijo 

pogojev v pogodbi, imajo zagotovljeno varno in dolgoročno rešitev stanovanjskega problema.  

- Zadruga nadzira višino najemnin, ki se lahko poveča le do predpisane višine. 

- V nekaterih zadrugah so omogočene socialne storitve, kot je otroški vrtec ali storitve za starejše. 

- Stanovanjske zadruge morajo delovati po neprofitnem principu, o namenu uporabe presežkov 

odloča skupščina stanovanjske zadruge 17 

Stanovanjska zadruga Mehr als Wohnen, Zürich, Švica 

O projektu 18 

Osnovni podatki: 35 ustanovnih zadrug projekta, sedaj združuje 60 zadrug, v stanovanjski soseski s 400 

stanovanjskimi enotami in 1200 prebivalci, 35 poslovnimi in skupnostnimi prostori, 150 ljudmi, ki dela v 

soseski, strošek gradnje je bil 169 milijonov CHF, povprečna najemnina za 4-sobno družinsko stanovanje je 

2000 CHF/mesec, kar je približno 70-80 % tržne najemnine  

Kontekst: V zadnjih letih 20. stoletja se malo gradilo, kar je privedlo do zvišanja cen stanovanj. Leta 2011 

so na lokalnem referendumu izvolili zvišanje deleža neprofitnih stanovanj na 33 % do leta 2050. Da bi 

dosegli ta cilj so lokalni odločevalci s prostorskim načrtom določili zemljišča za gradnjo dostopnih 

stanovanj, med katerimi je bilo tudi območje Hunziker Areal, kjer se nahaja ‘More than Housing’. V Zürichu 

je danes več kot 25 % vseh stanovanj neprofitnih in velika večina teh predstavljajo zadružna stanovanja. 

Zemljišče: Mesto je dalo zadrugi zemljišče v dolgoročni najem. Šlo je za degradirano območje, na ne najbolj 

priljubljeni lokaciji,  na severu Züricha, v bližini obrata za recikliranje odpadkov,  

Načrtovanje: Zadruga je v sodelovanju z mestom organizirala arhitekturni natečaj, na katerem so izbrali 

zmagovalno rešitev za urbanistični razvoj in posamične stanovanjske stavbe. Natečaju je sledila faza 

dialoga in integracije arhitekturnih zasnov v urbanistični načrt.  Na treh do štirih dogodkih letno so se v 

proces načrtovanja vključili tudi bodoči stanovalci in oblikovali ključna načela sobivanje v nastajajoči 

soseski. Tekom razvojnega procesa se je v debato začelo vključevati vedno več zainteresiranih  

posameznikov tudi iz mejnih sosesk in drugih predelov mesta.  

                                                           
17 About Germany, dostopno na: https://www.housinginternational.coop/co-ops/germany/; 
18 Viri: CoHabitat: Mehr als Wohnen Dostopno na: https://www.cohabitat.io/en/projects/5564f48d-561f-44ca-955e-
0268df53f53f;  
World Habitat Awards: More Than Housing.  Dostopno na https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-
and-finalists/more-than-housing/#award-content 
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Financiranje: Način financiranja stanovanj v javnem interesu je definiran z lokalnimi predpisi mesta Zürich. 

Bodoči stanovalci morajo prispevati samo-udeležbo, v višini 6 % vrednosti investicije. Približno polovico te 

vrednosti so v primeru Mehr als Wohnen prispevale njene ustanovne zadruge. Posojilo so pridobili preko 

Zveze švicarskih stanovanjskih zadrug in preko pokojninskega sklada mesta Zürich, z obrestnimi merami 

nekoliko nižjimi od tržnih. Z zagotovljenimi 27 % celotne naložbe, so lahko pridobili hipotekarno posojilo 

preko konzorcija bank. 

Javna podpora: Mesto je zadrugi zagotovilo zemljišče pod naslednjimi pogoji - zagotovitev stanovanj po 

stroškovni najemnini, od tega 20 % subvencioniranih stanovanj za ljudi z nizkimi dohodki, 1 % zemljišča 

ima občina pravico uporabljati neodplačno, 0,5 % stroškov gradnje se vloži v umetniški projekt Kunst und 

Bau, gradnja po najvišjih energetskih standardih, izvedba arhitekturnega natečaja za projekt. 

Organiziranost in upravljanje: Že dve leti pred samim začetkom gradnje so začeli vključevati bodoče 

stanovalce in javnost ter vzpostavljati participativne strukture. Vsi, ki želijo bivati v zadrugi se morajo 

strinjati z vrsto pravil, npr. o tem, da se odpovejo zasebnemu osebnemu avtomobilu, če to ni nujno zavoljo 

zdravja ali dela ipd. 

Okoljska trajnost: Gre za največjo 2000 vatno sosesko, ki omogoča bivanje z nizkim ogljičnim odtisom. 

Stanovanjska površina na osebo je nižja (33m2) od mestnega povprečja (42m2), namesto individualnih 

pralnih strojev ali zmrzovalnikov, so ti skupnostni. Več kot 45 % porabljene električne energije proizvedejo 

s fotovoltaičnimi celicami na strehah zgradb, vse zgradbe imajo dobro termalno izolacijo. Da bi zagotovili 

okoljsko trajnost so vzpostavili tudi vrsto skladov, npr. doplačila za preveč porabljene električne energije. 

Na tak način zbrana sredstva vračajo v skupnost s podpiranjem iniciativ, ki spodbujajo trajnostni razvoj, 

skupnostno življenje in umetnost. Stanovalci niso lastniki zasebnih avtomobilov, ampak uporabljajo javni 

prevoz, nacionalno shemo deljenja vozil ali si izposodijo enega od dveh električnih avtomobilov ali koles, 

ki jih ima v lasti zadruga. V soseski so skupnostni vrtovi, ki jih obdelujejo stanovalci ter veliko dreves in 

grmovnic, ki zasledujejo cilj izboljšanja biodiverzitete.  

Družbeni učinki:  

Projekt spodbuja socialno in generacijsko raznolikost preko arhitekturne zasnove in cenovne politike 

najemnin. Vsi plačujejo stroškovno najemnino, 80 stanovanj pa je še dodatno subvencioniranih z javnimi 

sredstvi. 10 % vseh stanovanj je rezerviranih za neprofitne organizacije, ki ponujajo stanovanja ljudem z 

onemogočenostjo, priseljenskimi družinami, nizkimi dohodki. V soseski živi več kot 300 otrok, mlajših od 

sedemnajst let, ki bodo odrasli z boljšim razumevanjem trajnostnega bivanja, v okoljskem in socialnem 

smislu, ter izkušnjo skupnostnega bivanja, medkulturne integracije in razreševanja konfliktov. 
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Slika 1: Stanovanjska zadruga Kalkbreite, Zurich, Švica 

 

Stanovanjska zadruga La Borda, Barcelona, Španija 

O projektu19 

Osnovni podatki: 28 stanovanj, 60 prebivalcev, strošek gradnje 3,246,557 €, mesečna najemnina 8,71 € 

m2/mesec 

Kontekst: Po finančni krizi leta 2008 je veliko ljudi izgubilo svoje domove. Lastništvo stanovanja je za 

mnoge postalo nedosegljivo, pritisk na najemni trg pa se je eksponentno povečal. Vse to je povzročilo 

naraščajoče cene najemnin in nestabilna najemna razmerja. Leta 2012 se je v Barceloni zbrala skupina 

ljudi, ki si je želela odzvati na naraščajočo stanovanjsko krizo v Španiji. Formirali so prvo stanovanjsko 

zadrugo z namenom izgradnje 28 okoljsko prijaznih domov na javnem zemljišču. Ustanovili so La Bordo, ki 

deluje s ciljem zagotavljanja alternativo lastništvu domov, najemništvu tržnih ali javnih stanovanj in ki 

ustvarjanja medgeneracijske skupnosti. 

                                                           
19 World Habitat Awards: La Borda. Dostopno na https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-
finalists/la-borda/#outline; La borda. Dostopno na http://www.laborda.coop/en/; La Borda, cooperativa de vivienda en 
cesión de uso. Dostopno na: https://www.world-habitat.org/wp-content/uploads/2019/11/La-Borda_Spain_FULL-Project-
Summary.pdf 

https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/la-borda/#outline
https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/la-borda/#outline
http://www.laborda.coop/en/
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Zemljišče: La Borda je zgrajena na stavbnem zemljišču, ki ga subvencionira država. Zadruga plačuje letno 

pristojbino, ki ji daje pravico do uporabe zemljišča za skupno 75 let. Uporaba javnega zemljišča je zadrugi 

omogočena pod pogojem, da vsi njeni stanovalci izponjujejo uradna merila za subvencionirana stanovanja. 

Načrtovanje: Projekt je bil razvit popolnoma demokratično. Sodelovanje se je začelo leta 2012, gradnja se 

je začela leta 2017, leta 2019 pa so se člani La Borde v stanovanja vselili. 

La Borda je del širšega vladnega urbanističnega projekta “Can Batlló” iz leta 1976. Ta je postavil načrte za 

gradnjo socialnih stanovanj in ustvarjanje zelenih površin na zemljiščih, ki jih je predhodno zasedala 

tovarna Can Batlló. Ker projekt ni napredoval, se je skupina prebivalcev samoiniciativno aktivirala in, med 

drugim, ustanovila stanovanjsko zadrugo La Borda. Stanovalci so sodelovali tudi pri gradnji stavbe in 

oblikovanju skupnih prostorov, predvsem z namenom znižanja stroškov. 

Financiranje: Celoten strošek projekta je znašal 3.246.557€. Sredstva so pridobili iz različnih virov. Vsako 

od gospodinjstev je moralo pred vselitvijo prispevati obvezno začetno samoudeležbo v višini 18,500€. 

Skupaj so tako zagotovili 18 % celotne vrednosti investicije. Podjetje za etične finančne storitve Coop57 je 

zagotovilo 52 % sredstev preko posojil in obveznic. Preostalih 30 % pa so zbrali preko mestnega sveta v 

Barceloni, vlade Katalonije, španske nacionalne vlade, ter organizacij socialne ekonomije in posameznikov. 

Delovanje zadruge temelji na mesečnih nadomestilih za uporabo stanovanj in najemnin od oddajanja 

poslovnih prostorov v pritličju stavbe. 

Javna podpora: Za financiranje so pridobili lokalne in državne subvencije 

Organiziranost in upravljanje: Prebivalci sodelujejo pri odločanju in upravljanju prek sedmih odborov: 

odbor za pravne zadeve, odbor za arhitekturno, odbor za gospodarske zadeve, odbor za komunikacijo, 

odbor za administracijo, odbor za samograditeljstvo in odbor skupno življenje. Prebivalci iz zadruge se 

sestajajo mesečno - vzpostavljen pa imajo tudi izvršni odbor, ki ga sestavlja po en predstavnik iz vsakega 

odbora.    

Okoljska trajnost: La Borda ima kot “pasivna” zgradba manjši vpliv na okolje od povprečja (66,37 kwh/m2 

na leto v primerjavi z 87,49 kmh/m2 na leto). Zagotovili so uporabo bioklimatske zasnove stavbe in različne 

funkcije za varčevanje z vodo. 

Družbeni učinki: La Borda prispeva k razvoju socialnega in solidarnega gospodarstva Katalonije. Sodeluje 

tudi pri razvoju fundacije La Dinamo, katere cilj je razširiti model stanovanjske zadruge.  

Skupnostni zemljiški sklad 

Skupnostni zemljiški skladi izvzamejo zemljišča iz špekulativnega trga in jih zadržijo v skupnostni lasti, z 

namenom zagotavljanja družbenih, ekonomskih in okoljskih koristi za skupnost. Delujejo neprofitno in 
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zagotavljajo zemljišča za stanovanja, trgovine, športne in kulturne prostore lokalne skupnosti. Ljudem z 

nižjimi do srednjimi dohodki zagotavljajo dostop do zemljišč, primernih stanovanj in ekonomskih 

priložnosti, do katerih v nasprotnem primeru ne bi imeli dostopa. Glavna ideja za skupnostnimi zemljiškimi 

skladi je ločitev zemljišč od stavb, ki na njih stojijo. Zemljišča ostajajo v lasti zemljiškega sklada in s tem 

skupnosti, lastniki stavb pa dobijo dolgoročno stavbno pravico za uporabo posamičnega zemljišča. 

Skupnostni zemljiški sklad tako poveže individualne potrebe po dostopu do zemljišč in varnih stanovanjskih 

enotah z družbeno/skupnostno potrebo po ohranjanju dostopnosti, ekonomske raznolikosti in lokalnem 

dostopu do osnovnih storitev. Prvotno so bili razviti v Združenih državah Amerike, a se v zadnjih letih, po 

ekonomski krizi iz leta 2008, razširjajo po vsem svetu. Skupnosti zemljiški sklad deluje v skladu z naslednjimi 

načeli i) profiti sklada se uporabljajo v korist skupnosti, ii) posamezniki, ki živijo na določenem lokalnem 

območju imajo pravico, da postanejo člani, iii) člani skupnostnega zemljiškega sklada nadzorujejo in 

upravljajo delovanje sklada.20 

Skupnostni zemljiški sklad je oblika skupnostnega lastninjena zemljišč, z namenom omogočanja dostopa 

da primernih zemljišč in stanovanj tudi za tiste, ki do njih sicer nimajo dostopa, dolgoročnega nadzora 

lokalnih virov in opolnomočenja prebivalcev skozi vključevanje in participacijo v upravljanju in da bi 

dolgoročno zagotavljali cenovno dostopno stanovanjske preskrbe. Skupnostni zemljiški sklad odstrani 

zemljišča iz špekulativnega trga in ga upravlja za skupno dobro. Z oddajanjem zemljišč v najem oz. 

podeljevanjem stavbne pravice, skupnostni zemljiški sklad definira pravice in odgovornosti posameznikov 

in organizacij kot lastnikov sklad, medtem ko ostaja zemljišče v lastni skupnosti. Skupnostni zemljiški skladi 

so običajno nevladne in neprofitne organizacije, ki pridobivajo zemljišča in jih ohranjajo v korist skupnosti. 

Ponujajo priložnost za najem zemljišča ali nakup ali najem dostopnih stanovanj za ljudi z nižjimi dohodki, 

vzpostavljajo skupnostne vrtove ali prakticirajo trajnostno agrikulturo ali pogozdovanje. 21 

Skupnostne zemljiške sklade upravlja upravljavsko telo, v katerega so vključeni tako lastniki ali uporabniki 

stanovanj, ki so zgrajena na zemljiščih skupnostnega zemljiškega sklada, kot predstavniki javnosti in 

deležnikov iz javnega in neprofitnega sektorja, da bi zagotovili upravljanje v funkciji potreb skupnosti. 

Skupnostni zemljiški skladi zagotavljajo dolgoročno dostopnost tako, da vzpostavljajo posebne pogoje za 

morebitno prodajo stavb ali stanovanj, ki so zgrajeni na njihovem zemljišču.  Običajno je določena formula 

izračuna prodajne cene in ciljna skupina možnih kupcev oz. uporabnikov, pogosto pa ima predkupno 

pravico sam skupnostni zemljiški sklad.22  

                                                           
20 Goulding, R. (2018) “Housing Futures: What can community-led housing achieve for Greater Manchester?” Final report of 
the Housing Futures research partnership. A project funded by Mistra Urban Futures under the Realising Just Cities 
programme, Urban Institute, University of Sheffield. Dostopno na http://www.gmhousingaction.com/housing-futures/ 
21 United Nations Human Settlements Programme. (2012). The community land trusts Affordable access to land and housing. 
Dostopno na https://unhabitat.org/community-land-trusts-affordable-access-to-land-and-housing  
22 https://www.localhousingsolutions.org/act/housing-policy-library/community-land-trusts-overview/community-land-
trusts/#anchor-30a 

http://www.gmhousingaction.com/housing-futures/
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Skupnostni zemljiški sklad Champlain Housing Trust (CHT) 

O projektu23 

Osnovni podatki: 2920 stanovanj (od tega 620 v zasebni lasti),  6000 prebivalcev, cene bivanja v 

stanovanjskih stavbah, ki so del skupnostnega zemljiškega sklada so v povprečju 25 % ceneje kot tržne 

najemnine. 

Kontekst: Projekt se je ustanovil leta 1984 kot odgovor na takratno vedno slabšo stanovanjsko politiko v 

zvezni državi Vermont. Prav tako se je s tem ukrepom (ki je bil plod Sandersove administracije) želelo 

popraviti škodo, ki so jo naredile prejšnje politike, ki so razdrobile prej tesno povezane skupnosti. Tako so 

v času, ko je država ‘rezala’ nove stanovanjske politike, izpeljali začetek projekta, ki naj bi naredil 

stanovanjski najemniški in lastniški trg bolj dostopen za finančno šibkejše prebivalstvo. Le-to si namreč ni 

uspelo privoščiti najema ali nakupa hiše, saj je to območje dolga leta veljalo za ‘počitniško’ destinacijo 

prebivalcev New Yorka.  

Do leta 2006 se je sklad imenoval ‘Burlington community land trust’ ko se je združil z ‘Champlain housing 

trust’ in tako uradno postal CHT. 

Zemljišče: Gre za stanovanjski sklad, ki deluje neprofitno. Njegova naloga je pridobiti nepremičnine in jih 

ponuditi socialno šibkejšim in ostalim, ki rabijo njihovo pomoč.  

Pridobivanje zemljišča oz. stavb poteka na različne načine: podjetje lahko npr. ponudi del svoje novo 

zgrajene stavbe kot donacijo ali pod tržno vrednostjo za namene CHT, pri čemer si seveda tudi samo 

pridobi dobro ime družbeno odgovornega podjetja. V nekaterih okrajih velja na primer odlok, da mora pri 

novih gradnjah vedno ‘zrasti’ določen odstotek domov, ki so finančno dostopni ranljivejšim skupinam. CHT 

deluje kot dober odgovor v primeru nesreč, požarov ipd. - ko je stavba uničena oz. neuporabna, jo sklad 

lahko prenovi in nameni potrebam CHT.  

Načrtovanje: CHT deluje na podlagi triletnih planov, v pripravo katerih so vključeni deležniki in 

zainteresirane javnosti.  

Vsak izveden projekt mora zadostiti kriterijem pametnega načrtovanja, ki jih postavi CHT, kar na primer 

pomeni, da mora biti umeščen v prostor na optimalni lokaciji, z bližino javnega transporta in osnovnih 

storitev (trgovine, lekarne ipd.).  

                                                           
23 Viri: World Habitat Awards: Champlain Housing Trust. Dostopno na Trusthttps://www.world-habitat.org/world-habitat-
awards/winners-and-finalists/champlain-housing-trust/, Cohabitat.io: Champlain Housing Trust. Dostopno na: 
https://www.cohabitat.io/en/projects/a7817597-a770-4b70-a9ca-15c72485d78e,, Stewardship Works, SHELTERFORCE The 
journal of affordable housing and community building, 2010. Dostopno na: https://community-
wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/article-thaden-davis_1.pdf;  Champlain Housing Trust 
Strategic Plan 2020-2022. Dostopno na: http://www.getahome.org/_literature_135748/Strategic_Plan_2020-2022  

https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/champlain-housing-trust/
https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/champlain-housing-trust/
https://www.cohabitat.io/en/projects/a7817597-a770-4b70-a9ca-15c72485d78e
https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/article-thaden-davis_1.pdf
https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/article-thaden-davis_1.pdf
http://www.getahome.org/_literature_135748/Strategic_Plan_2020-2022
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Poleg nove gradnje so seveda pomembni tudi projekti obnove in spremembe namembnosti starejših stavb. 

Pri posameznem projektu so v proces odločanja vključeni tudi okoliški lokalni prebivalci. 

Financiranje: Sklad ima ‘mešanico’ finančnih prihodkov, od donacij do javnega financiranja in financiranja 

privatnih podjetij (razdelitev dohodkov po odstotkih: 23 % - javna/državna sredstva, 24 % - najemnine, 16 

% - dobiček od preprodaj, 36 % - obresti, oddaj za komercialni namen idr.)  

Sklad pridobi zemljišče in objekte, ki jih proda oz. odda v najem posameznikom oz. podjetjem. Sklad 

ohranja zemljišče v svoji lasti in lastnikom oz. uporabnikom stavb na njej podeljuje stavbno pravico. Ob 

morebitni prodaji stavbe pa sklad zahteva delitev dobička, s čimer se zagotavlja določen del financiranja 

sklada in ob enem ohranjajo dostopne cene nepremičnin na trgu. V primeru, da posameznik kupi hišo v 

vrednosti 200.000 USD (od tega 160.000 USD s hipoteko in 40.000 USD preko subvencije sklada). Čez nekaj 

let je ta ista nepremičnina vredna 260.000 USD. Ob morebitni prodaji nepremičnine skladu prejme 

posameznik 25 % celotnega presežka (15.000 USD). Sklad pa subvencijo 'nadgradi' s preostalim deležem 

presežka prodaje (40.000 USD + 45.000 USD), ki jo nameni za nadaljnje nakupe oz. najeme. Pri tem nekaj 

odstotkov sklad odtrga tudi za svoje delovanje. Sklad nato isto hišo proda v vrednosti 260.000 USD novemu 

posamezniku (npr. 175.000 USD s hipoteko in 85.000 USD subvencije). 68 % ljudi, ki so prodali svoje 

domove, je stanovanje našlo na trgu, s tem pa se je sprostilo mesto med neprofitnimi stanovanja za druge.  

V času zadnje gospodarske (in predvsem nepremičninske) krize v ZDA leta 2008 je bilo med lastniki domov, 

ki so del sklada, kar desetkrat manj takih, ki so izgubili dom, kar je dokaz, da gre za dobro prakso, ki pomaga 

ljudem in skupnosti graditi finančno robustnost in odpornost na krize.  

Javna podpora: Projekt je od začetka užival veliko, splošno podporo v Vermontu. Poleg tega v projekt 

verjamejo tudi številna podjetja in nevladne organizacije, ki finančno ali kako drugače sodelujejo v 

projektu, ki še danes velja za največji skupnostni zemljiški sklad v ZDA. 

Organiziranost in upravljanje: Načrtovanje in delovanje sklada upravlja upravni odbor, pri čemer imajo 

glas tudi investitorji in zainteresirana javnosti. Vsi projekti morajo zadostiti določenim merilom in 

zahtevam (način in lokacija gradnje, sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, zaposlovanje lokalnih podjetij 

za izvajanje storitev ipd.).  

Ne gre pa za horizontalno, demokratično odločanje, saj ima praktično vso odločevalsko moč upravni odbor. 

Družbeni učinki:  Opolnomočenje nižjega razreda prebivalstva, preko zagotavljanja dostopa do stanovanj, 

urejanje in nadzor nepremičninskega trga, zaustavitev gentrifikacije. 
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Sobivanje 

Sobivanje se je razvilo na Danskem in Švedskem v šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih. Projekti 

sobivanja se običajno formirajo kot namenske skupnosti 20-30 gospodinjstev. Arhitektura ponavadi 

podpira krepitev socialnih interakcij in vključuje individualna stanovanja ali hiše ter skupnostne prostore, 

ki se uporabljajo za skupno kuhanje, prehranjevanje, delo in preživljanje prostega časa.24 

Projekt sobivanja Wohnprojekt Wien, Dunaj, Avstrija 

O projektu25  

Osnovni podatki: 40 stanovanj, 100 prebivalcev, vsa bodoča gospodinjstva so ob začetku projekta 

prispevali samoudeležbo v višini 550 EUR/m2 stanovanjske enote, poleg deleža za skupne prostore. Cena 

mesečnega najema znaša manj kot 10 EUR/m2. 

Kontekst: Z načrtovanjem skupnostnega stanovanjskega projekta je skupina začela leta 2009 na pobudo 

dveh arhitektov. Srečevali so se enkrat mesečno s ciljem oblikovati projekt, ki bi omogočal bolj trajnostno 

bivanje, tako v okoljskem kot družbenem smislu ter gradil na potencialu skupnosti.  

Zemljišče: Ker so zemljišča na centralnih lokacijah na Dunaju zelo draga, je bilo potrebno iskati občinske 

subvencije. Projekt je bil uspešen na enem od občinskih natečajev in je lociran v novi urbani soseski 

Nordbahnhofgelände, kjer je nekoč stala pomembna železniška postaja. Mesto Dunaj je na tem mestu leta 

1990 naredilo prostor za nove urbane uporabe, do leta 2025 se bo tam zgrajena soseska za 20.000 

prebivalcev.  

Načrtovanje: Projekt se je od samega začetka načrtoval participativno. Bodoči stanovalci so bili vključeni 

tako v razvoj individualnih stanovanj kot skupnostnih prostorov, pa tudi skupnostnega sistema trajnostne 

mobilnosti in skupnostnega vrta. Arhitektura je zastavljena povezovalno, na način, ki spodbuja spontana 

srečanja med stanovalci. Vključuje skupno kuhinjo, igralnico za otroke, shrambo, pralnico, kolesarnico, 

skupnostni večnamenski prostor in prostore za poslovno in trgovinsko dejavnost. 

Financiranje: S subvencijami je projekt podprla dunajska občina. Stanovalci plačujejo stroškovno 

najemnino, ki znaša manj kot 10 EUR/m2 in vključuje stroške odplačevanja posojila in tekoče stanovanjske 

stroške. Stanovalci so pred vselitvijo prispevali samoudeležbo v višini 550 EUR/m2 in prispevek za 

skupnostne prostore.. 

                                                           
24 Goulding, R. (2018) “Housing Futures: What can community-led housing achieve for Greater Manchester?” Final report of 
the Housing Futures research partnership. A project funded by Mistra Urban Futures under the Realising Just Cities 
programme, Urban Institute, University of Sheffield. Dostopno na http://www.gmhousingaction.com/housing-futures/  
25 Viri: Cohabitat.io: Wohnprojekt Wien. Dostopno na: https://www.cohabitat.io/en/projects/cc194004-60dd-4e7c-9eb8-
df54dcd6838c 

http://www.gmhousingaction.com/housing-futures/
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Javna podpora: Dunajska občina je omogočila dostop do zemljišča ter projekt podprlo tudi s subvencijami. 

Organiziranost in upravljanje: WohnProjekt Wien je lastnik, načrtovalec in upravljalec stanovanjske 

stavbe. Stanovalci so člani organizacije in sestavljajo njegov občni zbor. Za upravljanje zgradbe uporabljajo 

model sociokracije, ki temelji na vrednotah visoko demokratičnega sodelovanja v procesih odločanja. 

Odločitve se sprejemajo na podlagi krožne metode, ki vzpostavlja načelo soglasja in se sprejmejo le v 

primeru, da nihče ne nasprotuje. Organizirani so v delovne skupine, med katerimi vsaka sprejema 

odgovornost za posamezno področje, npr. finance, komuniciranje. Vsak stanovalec vloži v skupnostno 

upravljanje  11 ur mesečno.  

Okoljska trajnost: Projekt si prizadeva za okoljsko ozaveščanje, zmanjšanje porabe energije, uporabo 

obnovljivih virov energije in delitev avtomobilov, za zmanjšanje izpušnih plinov. 

Družbeni učinki: Projekt je sprožil pobude in priložnosti za podobne projekte na Dunaju. Ker združuje 

raznolike kulture in generacije prispeva k integraciji različnih družbenih skupin in večji strpnosti.  

     

Slika 2: Wohnprojekt Wien in njihova skupnostna knjižnica 

 

Projekt sobivanja Cohousing Porto 15, Bologna, Italija 

O projektu26 

Osnovni podatki: 18 stanovanj + skupni prostori, 36 stanovalcev, najemnine so nižje od tržnih  

Kontekst: Ker so se stroški najema v mestu povečali za skoraj deset odstotkov, so stanovanja postala pereč 

problem. Celo župan mesta je priznal obstoj stanovanjske krize, ki je deloma posledica dolgoročnih učinkov 

gospodarske krize, deloma pa je povezana z drugimi vplivi, kot je Airbnb - ki zmanjšuje razpoložljivost 

                                                           
26 Viri: Cohabitat.io: Cohousing Porto 15. Dostopno na:  https://www.cohabitat.io/en/projects/e9941b8d-2c92-4b9d-90b6-
4f1f7865b8b5, Porto 15 – Innovative public co-housing. Dostopno na: https://www.housingevolutions.eu/project/porto-15-
bologna-innovative-public-co-housing/  

https://www.cohabitat.io/en/projects/e9941b8d-2c92-4b9d-90b6-4f1f7865b8b5
https://www.cohabitat.io/en/projects/e9941b8d-2c92-4b9d-90b6-4f1f7865b8b5
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stanovanj za dolgoročne najeme. Namen projekta Porto 15  je bila izvedba projekta sobivanja za mlajše od 

35 let, ki bi podprl avtonomijo mladih in predstavljal priložnost za inoviranje modela javnih stanovanj preko 

partnerstva med javnimi in zasebnimi subjekti. 

Zemljišče: Stavba je v lasti družbe ASP-Città di Bologna (Public Company for Services to the person) in je 

dana v najem stanovalcem. 

Načrtovanje: Leta 2009 je mesto Bologna - Sektor stanovanjske politike - sodelovalo na razpisu 

italijanskega ministrstva za mlade "Javni razpis za izbor projektov za povečanje razpoložljivosti najemnih 

stanovanj za mlade v mestih",  s projektom "Od omrežja do sobivanja", na katerega se je prijavila 

organizacija ASP-Città di Bologna z nepremičnino za prenovo (stavba v zgodovinskem središču mesta iz leta 

1914) in sofinanciranjem. V letu 2015 se je začel proces prenove stavbe, ki je vključeval vse deležnike, tudi 

bodoče stanovalce. 

Financiranje: Projekt je sofinanciralo italijansko ministrstvo za mladino. 

Javna podpora: Projekt je nastal z javno pobudo, mesto Bologna je sodelovalo na razpisu ministrstva za 

mladino, ki  je projekt tudi sofinanciralo. 

Organiziranost in upravljanje: Projekt Porto 15 promovira in upravljala organizacija ASP-Città di Bologna, 

ki vodi celoten proces, definira vloge, deležnike, ki jih je potrebno vključiti. Sobivanje v stanovanjski stavbi 

upravlja zbor sostanovalcev, v katerega so vključeni vsi prebivalci, starejši od 18 let. Od njih se pričakuje, 

da izrazijo svoje mnenje o upravljanju skupnih prostorov, da ponudijo svoje predloge in sodelujejo pri 

razvoju projekta. Vsak prispeva v skladu s svojimi sposobnostmi in razpoložljivostjo. Povezavo z 

organizacijo ASP-Città di Bologna, ki je lastnik stavbe, upravljajo trije stanovalci, ki jih izvoli občni zbor. 

Okoljska trajnost: Trajnostne značilnosti gradbenih del se nanašajo zlasti na energetsko nadgradnjo stavbe 

(toplotna izolacija). 

Družbeni učinki: Porto 15 je sprožil širšo razpravo, kaj zares pomeni skupnostna stanovanjska preskrba in 

služi kot zgled za podobne iniciative. Stanovanjska skupnost se z raznimi aktivnostmi in dogodki odpira 

navzven in s tem prispeva k razvoju lokalne skupnosti. 
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Projekt sobivanja New Ground' Cohousing Community 

O projektu27 

Osnovni podatki: število stanovanj 25, število stanovalcev 26, strošek gradnje 7,8 milijona funtov, cena za 

stanovalke je bila v letu 2017 137 funtov na teden 

Kontekst: Že od samih začetkov v letu 1998 je skupina OWCH (Older Womens Cohousing Group) želela 

ustvariti stanovanjski skupnostni projekt, namenjen ženskam. Danes je v sobivanje vključenih 26 

sostanovalk različne starosti (od zgodnjih petdesetih do poznih osemdesetih), iz različnih okolij in kultur. 

Zemljišče: Zemljišče je kupilo podjetje Hanover Association of Housing Association (v imenu skupine) za 

približno 1,5 milijona funtov. 17 stanovanj je prodalo stanovalkam in so v zasebni lasti,  preostalih osem se 

oddaja preko manjše stanovanjske organizacije Housing for Women. 

Primerno zemljišče so iskali kar dolgo, saj je moralo imeti primerno površino za približno 20-30 stanovanj, 

biti znotraj območja Londona ter imeti enostaven dostop do osnovnih storitev, kot so javni prevoz, 

trgovine ipd. 

Načrtovanje: Stanovalke so bile vključene v projekt od samega začetka.  

Financiranje: Projekt je v  financiral Hanover Association of Housing Association. Za 17 lastniških stanovanj 

so stanovalke prispevale predplačilo v višini 10 % investicije (kar je prispevalo k povezanosti skupine od 

samega začetka), potem pa so jih odkupile po tržni ceni. Kapital za 8 stanovanj za oddajo preko 

stanovanjske organizacije Housing for Women pa je le-ta pridobila preko dobrodelne organizacije Tudor 

Trust. 

Javna podpora: Lokalna politika je bila prej ovira kot pomoč, saj so se soočale z veliko zavlačevanja 

postopkov. Dokazati so morale, da ni interesa, da bi zapuščeno šolo prenovili v svoji primarni funkciji, 

preden so zgradbi spremenili namembnost v stanovanjsko rabo. Proces je bil dolg tudi zaradi odpora 

lokalne skupnosti, češ da bi skupina starejših žensk lahko postala breme za njihov socialno varstveni 

proračun. 

Organiziranost in upravljanje: OWCH ali Društvo starejših žensk voli upravni odbor na letni ravni. Na 

mesečni ravni imajo sestanek skupnosti, kjer sprejemajo odločitve s soglasjem. Z objektom upravljajo 

same. Najele pa so stalnega izvajalca, ki skrbi za popravila in urejanje stanovanjskega območja. Oblikovali 

so tudi delovne skupine, ki skrbijo za posamezne naloge, npr. upravljanje in poročanje o financah OWCH, 

                                                           
27 Viri: Cohabitat.io: 'New Ground' Cohousing Community. Dostopno na: https://www.cohabitat.io/en/projects/3bcdb887-
e279-416c-aa63-22269dc6f5b5, New Ground, High Barnet. Dostopno na: https://righttobuildtoolkit.org.uk/case-
studies/new-ground/, ‘New Ground’ Older Women’s Cohousing Community (OWCH) High Barnet. Dostopno na: 
https://cohousing.org.uk/case-study/new-ground-older-womens-cohousing-community-owch-high-barnet/, Older 
Women’s Cohousing. Dostopno na: https://www.owch.org.uk/ 

https://www.cohabitat.io/en/projects/3bcdb887-e279-416c-aa63-22269dc6f5b5
https://www.cohabitat.io/en/projects/3bcdb887-e279-416c-aa63-22269dc6f5b5
https://righttobuildtoolkit.org.uk/case-studies/new-ground/
https://righttobuildtoolkit.org.uk/case-studies/new-ground/
https://cohousing.org.uk/case-study/new-ground-older-womens-cohousing-community-owch-high-barnet/
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zunanja komunikacija in urejanje spletnega mesta in socialnih omrežji, organiziranje rezervacij sob za goste 

in skupne sobe, za družabne dogodke, vzdrževanje članstva v OWCH. 

Okoljska trajnost: Imajo velik skupnostni vrt in avtomobile v skupni rabi. 

Družbeni učinki: V projektu sobivanja ohranjajo ravnotežje med skupnim in osebnim prostorom. Ko 

posameznica potrebuje pomoč, se aktivirana medsebojna podpora, npr. s pomočjo pri pripravi obrokov in 

nakupih, nudenjem prevoza do zdravnika, ipd. 
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Regulacija najemnin 

Iz Nemčije prihaja še ena dobra praksa, povezana z omejevanjem višine najemnin za nove najemne 

pogodbe. Regulacija je v uporabi na trgih, kjer je povpraševanje veliko večje od ponudbe in kjer je bila rast 

najemnin v predhodnem letu višja od 3,9 % letnega prirastka. Čeprav gre za ukrep, ki je večkrat v javnosti 

viden kot neučinkovit, se je izkazalo, da so se cene najema in nakupa na reguliranih območjih znižale. Ukrep 

je relativno enostavno vpeljati tudi v drugih okoljih, čeprav ni ravno politično privlačen.28 

  

                                                           
28 Caturianas, D. et al., Policies to ensure access to affordable housing, Publication for the committee on Employment and 
Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020. 



19 
 

Regulacija oddajanja preko platform za kratkoročni najem (npr. 

Airbnb) 

Na nedostopnost stanovanj vpliva tudi porast tako imenovane ekonomije deljenja preko platform za 

kratkoročno oddajanje stanovanje (npr. Airbnb). Negativne posledice kratkoročnega oddajanja vključuje 

znižano ponudbo primernih stanovanj za bivanje, saj se ponudba preusmeri od zadovoljevanja potreb 

lokalnega prebivalcev k turistom. Stroški stanovanj se povišajo, nekateri (predvsem centralni) mestni 

predeli pa se gentrificirajo.29  

Barcelona je klasificirala stanovanja, ki se oddajajo kratkoročno preko platform kot sta Airbnb in 

Booking.com kot “turistična stanovanja”. Brez pridobitve statusa turističnega stanovanja, kratkoročno 

oddajanje za manj kot 31 dni ni v skladu z zakonodajo. 

Kdor želi oddajati stanovanje kot »turistično stanovanje« v Barceloni (ali drugje v Kataloniji) mora sprožiti 

proces prijave in uspešno prestati inšpekcijski pregled. Stroški znašajo €144.45  za stanovanje, za  prijavo 

drugega stanovanja se cena zniža za 50 %. Če je bil inšpekcijski pregled uspešen, lahko sobodajalec prijavi 

svoje delovanje in oddajanje stanovanja v turistične namene, strošek le-tega se razlikuje od mesta do 

mesta, v Barceloni znaša €227.00. Ob prijavi dobi sobodajalec registrsko številko svoje nastanitve, ki jo 

podeljuje Turistični register Katalonije. Sobodajalec mora turistično številko pri promoviranju in oddajanju 

stanovanja ustrezno navajati. Pri vsaki oddaji stanovanja mora registrirati kontaktne podatke gostov, 

vključno s številko osebnega dokumenta in dolžino obiska. 

Vsi, ki oddajajo stanovanja v turistične namene morajo svojim gostom zaračunati tudi turistično takso in 

plačevati davek na prihodek od oddajanja stanovanja v turistične namene. V določenih primerih se mora 

sobodajalec registrirati kot pravna oseba in plačevati tudi davek na dodano vrednost za oddajanje 

stanovanj na četrtletni ravni.30 

  

                                                           
29 Prav tam 
30 Understanding Barcelona’s Short-Term Rental Regulations Dostopno na https://blog.keycafe.com/understanding-
barcelonas-short-term-rental-regulations/ 
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Avstrija kot primer države z uspešno stanovanjsko politiko 

Uvod 

Socialna oz. neprofitna stanovanja in subvencije najemnin so po večini Evrope namenjene gospodinjstvom 

z nizkimi dohodki. Upravičenost do socialnih ali neprofitnih stanovanj ter do subvencije najemnine je 

vezana na višino dohodkov, ki so merilo za dodelitev stanovanja oz. za subvencioniranje najemnine. Javni 

oz. neprofitni najemniški sektor postaja na ta način vse bolj usmerjen k najranljivejšim skupinam 

prebivalstva in dobiva obliko nekakšne razširjene socialne pomoči. Raziskovalec Kemeny31 deli države, 

glede tega, kako pristopajo do stanovanjske politike, na dve skupini: na tiste, kjer so javna stanovanja in 

subvencije za najemnine namenjene najrevnejšemu prebivalstvu in delujejo kot nekakšen ščit pred dragim 

in nestabilnim zasebnim trgom s kratkoročnimi najemnimi pogodbami, v drugo skupino držav pa uvršča 

tiste, kjer sta neprofitni in zasebni trg stanovanj približno enako močna. Del trga, ki ni usmerjen v profit, ni 

namenjen zgolj najbolj revnim skupinam prebivalstva, temveč širšemu krogu ljudi, s čimer se tudi izognejo 

marginalizaciji ranljivih skupin. Ker je v Avstriji sistem neprofitnih stanovanj in subvencij široko zastavljen, 

je pomembna konkurenca zasebnikom, na ta način pa se je ustvaril enoten stanovanjski trg; javna 

stanovanja in stanovanja v lasti zadrug ter »podjetij za omejen profit« pa so pomemben faktor pri 

oblikovanju cen na najemniškem trgu. 

V Avstriji so netržna stanovanja ali subvencije za najemnine dosegljive širokemu krogu prebivalstva z 

različnimi oblikami najemnin. S »stanovanji za omejen profit«, kakor jih imenujejo Avstrijci, se ukvarjajo 

stanovanjska podjetja in stanovanjska združenja, ki so lahko v lasti države, zveznih dežel, občin, zadrug, 

sindikatov, političnih strank, posameznikov, podjetij, bank, dobrodelnih organizacij itd. Lastniki stanovanj 

»za omejen profit« ne smejo biti gradbena podjetja. Poimenovanje »stanovanja za omejen profit« izhaja 

iz avstrijske zakonodaje, ki posebej opredeljuje netržna stanovanja. Lastništvo, upravljanje in financiranje 

stanovanj za omejen profit ureja poseben zakon (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz). Lastniki od takšnih 

stanovanj lahko dobivajo dobiček (najemnine, v določenih primerih tudi kupnine), vendar morajo veliko 

večino tega dobička ponovno investirati ali v vzdrževanje in prenovo obstoječih stanovanj ali pa v gradnjo 

novih. Lastniki si lahko med seboj razdelijo zgolj 2 % vsega dobička. Ta stanovanjska združenja in 

stanovanjska podjetja imajo v lasti več kot 20 % vseh stanovanj in so odgovorna za nekaj več kot 30 % vseh 

novih gradenj. Najemnina za ta stanovanja je vezana na stroške gradnje, z vštetimi subvencijami pa se neto 

najemnine gibljejo od 3 do 5 evrov na kvadratni meter. Vsa stanovanjska podjetja in stanovanjska 

združenja, ki spadajo pod zakon o stanovanjih za omejen profit, so del enotne avstrijske organizacije 

                                                           
31 Kemeny, J. (1995) From Public Housing to the Social Market, Rental Policy Strategies in Comparative Perspective (London, 
Routledge); Kemeny, J., Andersen, H.T., Matznetter, W. & Thalman, P. (2001) Non-retrenchment reasons for state withdrawal: 
developing the social rental market in four countries. Institute for Housing and Urban Research Working Paper 40 (Uppsala 
University). 



21 
 

neprofitnih stanovanjskih združenj (GBV oz. Österreichischer Verband Gemeinnütziger 

Bauvereinigungen).32  

Kratek pregled statistike 

Okoli 40 odstotkov avstrijskih gospodinjstev živi v najemniških stanovanjih/hišah. Okoli 300.000 

stanovanjskih enot je v lasti občin (od tega 220.000 v lasti Dunaja), še dodatnih 635.000 stanovanjskih enot 

pa je v lasti stanovanjskih podjetij za omejen profit. Več kot 20 % vseh stanovanj je del GBV.33 

 

Slika 3: stroški najemniških stanovanj v Avstriji (v evrih na kvadratni meter) 

Leta 2017 je v Avstriji v najemu živelo 42 % gospodinjstev, od tega 24 % v neprofitnih enotah in 18 % v 

zasebnem najemu. Široka dostopnost neprofitnih najemniških stanovanj omogoča najemnikom stabilne 

bivanjske pogoje, ki so tudi stroškovno ugodni. Prav tako je velika večina teh stanovanj visoke kakovosti, 

dobro ohranjenih in dobro vzdrževanih. Leta 2015 je povprečno avstrijsko gospodinjstvo živelo v 100 

kvadratnih metrov velikem stanovanju s 4 sobami.34 Leta 2018 so avstrijska gospodinjstva za bivanjske 

stroške porabila 5,50 € na kvadratni meter. V to so všteti stroški najema oz. kredita, obratovalni stroški, 

ogrevanje in davki. Manj stroškov imajo v gospodinjstvih, ki so lastniki svoje nepremičnine – vendar med 

njihove stroške ni vštet polog ob nakupu. Prav tako se kaže razlika med stroški za najemnike v zasebnem 

oz. javnem najemu. Stanovalci, ki najemajo javna, socialna ali zadružna stanovanja, plačujejo 7 € na 

kvadratni meter, kar je 24 % manj od najemnikov, ki najemajo zasebna stanovanja, saj je njihov strošek 

                                                           
32 The Austrian System of Social Housing Finance, dr. Wolfgang Amann, 2011. 
33 Prav tam. 
34 The State of Housing in the EU 2017: http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017  

http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
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9,10 € na kvadratni meter. Avstrijska gospodinjstva v povprečju porabijo 18 % svojih dohodkov za stroške 

stanovanja.35 

Sredstva 

V Avstriji je iz sistema stanovanjskih subvencij in drugih pomoči izključenih okoli 10 do 20 % ljudi – zaradi 

njihovega zelo visokega življenjskega standarda. Tako je zelo velik del avstrijskih stanovanjskih 

novogradenj sofinanciran iz javnih sredstev – naj gre za zasebne hiše, ki si jih gradijo ljudje ali za 

stanovanjske soseske zasebnih profitnih podjetij ali stanovanjskih združenj. Kar okoli 80 % vseh 

novogradenj je (so)financiranih iz javnih sredstev. Do teh sredstev ne morejo dostopati posamezniki, ki si 

poleg primarnega bivališča gradijo še dodatno.36 

Takšna soudeležba države, zveznih dežel in občin je precejšen finančni zalogaj. Že v začetku 21. stoletja so 

zvezne dežele za stanovanja in subvencije najemnin namenile 2,5 milijard evrov na leto, od tega so 72 % 

sredstev pridobili iz splošnih davkov, del pridobijo iz posojil, najmanjši del (6 %) pa pridobijo iz proračunov 

lokalnih skupnosti. Prav tako gre logika avstrijske stanovanjske politike v smeri spodbujanja novih gradenj. 

Veliko število dostopnih stanovanj na tak način pritiska tudi na zasebne najemodajalce, s tem pa ostajajo 

stroški vseh najemnikov nižji. Najrevnejši segmenti prebivalstva lahko pridobijo še t. i. »stanovanjsko 

žepnino«, vendar to potrebuje zgolj okoli 5 % vseh gospodinjstev. Na ta način so v devetdesetih letih v 

Avstriji zgradili povprečno 60,000 stanovanjskih enot na leto (od tega so jih okoli polovico zgradile zasebne 

gradbene firme), po letu 2000 pa se je to število znižalo na okoli 40,000 na leto. 

V Avstriji so ljudem prav tako na voljo različni viri financiranja, kjer si lahko posamezniki pridobijo 

stanovanjska posojila. Zelo priljubljena so t. i. bauspar varčevanja, kjer varčevalec nekaj let varčuje, po 

izteku obdobja pa pridobi pravico do ugodnega stanovanjskega kredita. To možnost prebivalcem nudi 

država. Banke (v lasti države ali zveznih dežel), ki omogočajo tak način varčevanj imajo večinoma status 

stanovanjskih bankah oz. wohnbaubanken, ki so bile ustanovljene z namenom zagotavljanja sredstev 

graditeljem stanovanj po zelo ugodnih obrestnih merah v primerjavi s komercialnimi bankami. Posojila 

sicer ponujajo tudi komercialne banke, a so ta najmanj priljubljena. Komercialne banke so premalo 

uspešne pri ponujanju hipotekarnih in stanovanjskih kreditov, zato so svojo dejavnost na tem področju v 

veliki meri preselile v tujino – predvsem v države južne in jugovzhodne Evrope!37 

                                                           
35 Wohnbauförderung in Österreich 2018: 
(http://iibw.at/documents/2019%20IIBW_WKO%20Steine%20Wohnbaufoerderung%202018.pdf). 
36 The Austrian System of Social Housing Finance, dr. Wolfgang Amann, 2011. 
37 Prav tam. 
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Primer Dunaja 

Skoraj petdeset odstotkov Dunajčanov živi v neprofitnih stanovanjih (ta odstotek je še višji v Linzu in sicer 

54 %). Leta 2011 je bilo okoli 136,000 dunajskih stanovanj v lasti stanovanjskih zadrug, še dodatnih 220,000 

pa v lasti občine.38  

Tako kot drugod v Avstriji, so ta stanovanja na voljo širokemu krogu ljudi, ne le revnim oz. tistim z najnižjimi 

dohodki. Trend dogajanja se trenutno giblje v smeri, da postajajo stanovanjske zadruge vse pomembnejše. 

Najemnine na Dunaju so definirane tako, da pokrijejo stroške izgradnje, vzdrževanja in izgube vrednosti 

nepremičnine, obenem pa imajo določen zgornji limit, ki ne sme preseči 25 % mesečnega neto prihodka 

najemnika. Ker vsebuje dunajski neprofitni stanovanjski fond več kot 350,000 stanovanj, je omogočena 

tudi visoka stopnja stanovanjske mobilnosti. Če si ustvarijo družino, lahko zaprosijo za večje stanovanje. 

Ko so v upokojijo ali ko se otroci odselijo od doma, pa lahko zaprosijo za manjše. In tako sistem na Dunaju 

deluje že skoraj 100 let. Povprečna najemnina za stanovanje na povprečni lokaciji na Dunaju s 75 

kvadratnimi metri uporabne površine znaša 414 evrov, za občinsko stanovanje je ta v višini 313 evrov, 

tržna pa 500 evrov. Za primerjavo, 75 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani stane okoli 850 € na 

mesec. Za neprofitno stanovanje oz. subvencioniranje najemnine lahko zaprosi vsakdo, ki ima na Dunaju 

vsaj 2 leti prijavljeno stalno prebivališče, njegova neto plača pa ne sme presegati 3000 €. Osebe oz. družine 

na neprofitno stanovanje čakajo približno 2 leti. 

Dunajski mestni svet je leta 2019 prav tako sprejel pomembno reformo, da bi zaščitil pretirano rast cen 

zemljišč. Uvedli so novo kategorijo namembnosti zemljišč in sicer »področja namenjena subvencionirani 

stanovanjski gradnji«, oz. Gebiete für geförderten Wohnbau. Cena zemljišč, ki dobijo prej omenjeni status, 

je omejena na 188 € na kvadratni meter, prav tako pa stanovanja zgrajena na teh zemljiščih ne bodo mogla 

biti prodana zasebnikom brez odobritve mesta. V primeru, da bi bila prodaja odobrena, pa ne sme biti 

namenjena profitnemu motivu – s čimer želijo preprečiti špekulacije. Podjetja, ki bodo na teh zemljiščih 

zgrajena stanovanja oddajala, bodo prav tako omejena s ceno najema – ta bo omejena na 4,87 € na 

kvadratni meter.39 

Temelj zgoraj opisane dunajske stanovanjske politike je stabilno in varno primarno financiranje na državni 

ravni. Dunaj, ki je samostojna zvezna dežela, dobi za stanovanjsko področje na leto iz državne blagajne od 

400 do 450 milijonov evrov, nato jih mesto doda še od 250 do 300. S temi sredstvi lahko prenavljajo 

                                                           
38 Richard Lang, Andreas Novy: Housing Cooperatives and Social Capital: The Case of Vienna (2011); Poročilo: The State of 
Housing in the EU in 2019. 
39 Poročilo: The State of Housing in the EU in 2019; https://www.wien.gv.at/bauen-wohnen/bauordnungsnovelle-
gefoerderter-wohnbau.html 
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obstoječi stanovanjski fond in hkrati gradijo novega, kar dokazuje, da je dobro stanovanjsko politiko 

mogoče voditi le s stabilnimi viri in jasno izdelanimi strategijami. 
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Zaključek 

Študija Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta, ki je bila izdana avgusta 2020 

ugotavlja, da tiste države, ki imajo visoko razvite in dobro strukturirane sisteme socialnih stanovanj, 

ponujajo občanom dostopna stanovanja. Obenem ugotavljajo, da so politike, ki so osredotočena na 

vlaganje na strani povpraševanja (npr. subvencije najemnin), pogosto kontraproduktivne in vodijo do 

višanja lokalnih cen stanovanj, in ne prispevajo k višanju dostopnosti stanovanj za gospodinjstva. Zato 

državam predlagajo, naj sprejemajo ukrepe, ki spodbujajo stanovanjsko ponudbo, npr. vlaganje v razvoj 

javnih najemnih stanovanj in spodbude za stanovanjske organizacije in stanovanjske zadruge.40 

Ugotavljamo torej, da bi bilo tudi v Sloveniji poleg gradnje javnih najemnih stanovanj smiselno vzpostaviti 

mehanizme podpore za skupnostne modele stanovanjske preskrbe in na tak način okrepiti ponudbo 

dostopnih stanovanj. Posredno pa preko teh modelov prispevati k učinkovitejši rabi energije, gradnji 

povezane skupnosti in večanju socialne kohezije. 

Prav tako bi bilo vredno razmisliti o omejevanju višine rasti najemnin predvsem v prestolnici in na Obali in 

vzpostaviti ukrepov, ki bodo vrnili  stanovanja, ki so postala turistične namestitve,  v svojo primarno 

funkcijo. 

In nenazadnje, s pristopom Najprej stanovanje lahko zagotavljamo kar najbolj vključujočo stanovanjsko 

preskrbo,  ki ima potencial za uresničevanje gesla 'stanovanja za vse'.

                                                           
40 Caturianas, D. et al., Policies to ensure access to affordable housing, Publication for the committee on Employment and 
Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020. 
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