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Uvod 

Na podlagi študiji IŠSP, letnih poročil SSRS, GURS in EU poročila “The State of Housing” 

ugotavljamo, da postajajo v Sloveniji stanovanja vse bolj nedostopna, s čimer se krši človekova 

pravica do ustreznega bivališča. Stanovanjski fond je dotrajan, primanjkuje neprofitnih stanovanj, 

30 % prebivalcev živi  v stanovanjski revščini, najemni trg je nereguliran, cene stanovanj rastejo 

hitreje kot plače, alternativne oblike stanovanjske preskrbe so nerazvite in število brezdomnih je, 

po ocenah nevladih organizacij, že doseglo 10.000. Ekonomska kriza, ki prihaja z epidemijo 

koronavirusa, bo brez ukrepanja stanje še poslabšala.  

Ključni razlog za stanovanjsko krizo je podfinancirana stanovanjska preskrba. Odgovorne 

institucije pogosto delujejo premalo odločno. Čeprav številni mednarodni dokumenti (npr. 

Arhuška konvencija) poudarjajo vlogo so-udeležbe državljanov v postopkih prostorskega 

načrtovanja, v Sloveniji stanovanjska politika in gradnja redko vključujeta prebivalce in neustrezno 

naslavljata njihove potrebe. 

Stanovanjske zadruge, predvsem najemne, se kažejo kot sodoben in vključujoč pristop 

zagotavljanja dostopne in kakovostne stanovanjske preskrbe (v Zurichu več kot 20% stanovanj), 

pri čemer uspešno združujejo javne in zasebne vire. Z mehanizmom stavbne pravice ohranjajo 

zemljišča v javni lasti in tako preprečujejo tržne špekulacije. Ker gradijo na stanovanjski varnosti 

in solidarnostni skupnosti, se v primerjavi z drugimi oblikami stanovanjske preskrbe mnogo bolje 

soočajo z družbeno-ekonomskimi krizami. 

V Sloveniji je trenutno kar nekaj iniciativ za vzpostavitev različnih modelov stanovanjske zadruge 

(v Ljubljani, Hrastniku, Novi Gorici, Cerknem, Mariboru). Ker pa so stanovanje zadruge za naše 

okolje povsem nov način zagotavljanja stanovanjske preskrbe, se soočajo s kar nekaj težavami in 

izzivi, povezanimi z: 

‒ neobstoječimi (dobrimi) praksami, nevzpostavljenimi (dobrimi) pristopi in rešitvami za 

reševanje posameznih aspektov razvoja stanovanjske zadruge, 

‒ pomanjkljivo oz. omejujočo zakonodajo, 

‒ odsotnostjo javnih finančnih spodbud in podpornega okolja, 

‒ odsotnostjo finančnih produktov zasebnih finančnih ustanov. 

Čeprav na lokalni ravni obstaja volja za vzpostavljanje stanovanjskih zadrug, so tako občine kot 

iniciative v svojem delovanju omejene. Za vzpostavljanje stanovanjski zadrug, ki bi bile dostopne 
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za najširši krog ljudi, tudi tiste z nizkimi dohodki, so namreč potrebne zakonodajne spremembe 

na državni ravni. Eno od precejšnjih ovir predstavlja nezmožnost občine oz. drugih javnih akterjev, 

da bi stanovanjski zadrugi podelila stavbno pravico, ki bi bila neodplačna ali pa vsaj pod tržno 

vrednostjo. To pa pomeni, da vsaj v prestolnici in v bolj turistificiranih krajih, ni mogoče vzpostaviti 

cenovno-dostopnega stanovanjsko-zadružnega projekta, saj predstavlja strošek zemljišča 

precejšen delež končne vrednosti projekta, sploh v urbanih središčih kjer se zgoščuje prebivalstvo 

in delovna mesta.  

Načelna sistemska podpora stanovanjskim zadrugam sicer obstaja, prvič so bile prepoznane v 

Resoluciji o stanovanjskem nacionalnem programu 2015 – 2025. Definirane so bile tudi v Predlogu 

novega stanovanjskega zakona (SZ-2), ki pa ga je aktualna Vlada opustila in zamenjala z Zakonom 

o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je trenutno v Parlamentu.  V SZ-

1E stanovanjske zadruge niso umeščene. Zato bo potrebno iskati druge poti do sprejetja ustrezne 

zakonodaje in mehanizmov javne podpore, saj brez teh, kot kažejo tudi mednarodne izkušnje, 

razvoj in razmah stanovanjsko-zadružnega sektorja ne bo mogoč.  

V tem dokumentu načrtujemo implementacijo stanovanjskega zadružništva tako z mislijo na 

potrebno sistemsko ureditev kot na potrebno krepitev kapacitet in znanj za razvoj stanovanjsko-

zadružnih projektov preko implementacije pilotnega projekta stanovanjske zadruge v Ljubljani.  

Kako razumemo stanovanjsko zadrugo? 

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.1 Posamezniki se povežejo v zadrugo, da skupaj naslovijo svoje 

stanovanjske probleme ter pridejo do bolj dostopne in kakovostne rešitve.  

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 

                                                 

1
 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 
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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 zagotavlja družbena 

lastnina stanovanj. Stanovalci so torej obenem solastniki zadruge ter 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.2 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 od drugih oblik stanovanj, sploh tržnih najemnih ali lastniških stanovanj.  

Ta načrt implementacije dobre prakse je sicer osredotočen na razvoj najemnih stanovanjskih 

zadrug, dopušča pa tudi druge modele, ki pa morajo ustrezati vsaj naslednjima dvema pogojema: 

‒ stanovalci so kolektivni lastniki svojih stanovanj, 

‒ stanovanja so izvzeta s trga, zadružna stanovanja ne morejo biti prosto kupljena ali 

prodana na trgu. 

V stanovanjski zadrugi torej stanovanja ostajajo v lasti zadruge, stanovalci pa ne morejo 

individualno kapitalizirati tržne vrednosti stanovanj, kar pomeni, da so preprečene špekulacije s 

stanovanji in ta ostajajo trajno dostopna ter služijo javnemu interesu. Poleg najemniških modelov, 

so v tej definiciji vključeni tudi modeli, v katerih imajo stanovalci delež v lastniškem kapitalu 

zadruge (delno kolektivno lastništvo).  

Vzpostavitev politik in ukrepov na državni in lokalni ravni, ki bodo 

omogočili razvoj stanovanjskega zadružništva 

Kot je razvidno, načelna sistemska podpora stanovanjskim zadrugam obstaja, a za implementacijo 

dobre prakse in razvoj stanovanjskega zadružništva so potrebne zakonodajne spremembe in 

sprejetje različnih mehanizmov podpore tako na državni kot lokalni ravni, ki bodo uokvirili 

delovanje stanovanjskih zadrug in jim omogočili pridobivanje določenih ugodnosti, ki so 

potrebne za zagotavljanje dostopnosti stanovanj. Sprejete politike pa naj obenem zagotavljajo, 

da se preprečuje špekulativno ravnanje s stanovanji in da ta ostajajo dolgoročno dekomodificirana 

                                                 

2
 Zadrugator. (2017). Kaj za nas pomeni stanovanjska zadruga? Dostopno  na http://zadrugator.org/kaj-za-nas-pomeni-

stanovanjska-zadruga/, 26. 4. 2021 
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in dostopna. Na sprejetje ustrezne zakonodaje sicer nimamo neposrednega vpliva, lahko pa 

poskrbimo za povezovanje različnih akterjev, skrbimo za ozaveščanje in informiranje na tem 

področju ter izvajamo kakovostno ter na ustreznih dokazih in modelih zasnovano  zagovorništvo.  

Časovnica 

Ker se kot kaže celovita stanovanjska reforma v dogledni prihodnosti ne bo sprejemala, smo kot 

možno pot za dosego potrebnih zakonodajnih sprememb identificirali pripravo Zakona o 

stanovanjskih zadrugah in njegovo vlaganje v Državni zbor preko poslancev ali poslanskih skupin 

po državnozborskih volitvah leta 2022, ko bo oblikovana nova vlada. Obenem v letu 2021 in 2022 

načrtujemo okrepitev komunikacijskih in zagovorniških aktivnosti za stanovanjske zadruge, 

aktivno pridobivanje zaveznikov in podpornikov, vključno z zbiranjem podpisov podpore. 

V mreži sicer vseskozi spremljamo dogajanje na stanovanjskem področju in se nanj odzivamo. V 

aprilu naj bi poslanska skupina SD vložila Zakon o gradnji javnih najemnih stanovanj, v katerega 

so vključene tudi stanovanjske zadruge. Pri pripravi zakonodajnega predloga bomo sodelovali. V 

kolikor omenjen zakon ne bo sprejet, bomo s ciljem sistemske ureditve stanovanjskega 

zadružništva nadaljevali z aktivnostmi v skladu spodnjo časovnico:  

Priprava celovitega zakonodajnega predloga april-december 2021 

Dodelava modela stanovanjske zadruge za 

Slovenijo 

marec-september 2021 

Mreženje, iskanje zaveznikov in podpornikov marec-december 2021 

Komunikacijske aktivnosti 2021, 2022 

Zagovorništvo in vložitev zakonodajnega 

predloga 

2022 

Ključni deležniki za doseganje sistemskih sprememb 

Da bi dosegli želene sistemske spremembe se bomo najširše povezovali, iskali zaveznike in 

aktivirali različne deležnike in jih vključevali v naše aktivnosti. V nadaljevanju predstavljamo 

ključne deležnike in njihovo potencialno motivacijo za podporo in sodelovanje pri vzpostavljanju 

rešitev za razvoj stanovanjskih zadrug. 
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1: Iniciative za stanovanjske zadruge. To so praviloma samoorganizirane medgeneracijske 

skupine, ki se zgledujejo po praksah iz tujine. Delujejo prostovoljno, za realizacijo stanovanjskih 

zadrug potrebujejo dodatne kapacitete in specifična znanja. 

2: Nevladne organizacije in civilne iniciative, ki se ukvarjajo z mladimi, starejšimi in/ali 

stanovanjsko preskrbo. Zavedajo se stanovanjske problematike, vendar nimajo potrebnih znanj 

in orodij, da bi lokalno podprli razvoj stanovanjskih zadrug.  

3: Vlada RS in Ministrstvo za okolje in prostor. Njihova naloga je zagotavljanje dostopne 

stanovanjske preskrbe ter uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-25, ki 

narekuje razvoj stanovanjskega zadružništva. Če želijo ta cilj uresničiti, morajo sodelovati z 

deležniki.  

4: Občine in javni stanovanjski skladi. Zavezani so k naslavljanju potrebe po dostopnih 

stanovanjih. Čeprav so lastniki zemljišč, za stanovanjsko gradnjo pogosto nimajo zadostnih financ. 

Za razvoj stanovanjskih zadrug v javno zasebnem partnerstvu pa manjka ustrezna zakonodaja. 

5: Splošna javnost. Začenja se zavedati resnosti lokalne stanovanjske problematike, a ni dobro 

seznanjena z možnimi rešitvami in še ni uspela artikulirati konkretnih zahtev. 

6: Banke in druge finančne ustanove (kot so npr. pokojninski skladi). Iščejo varne naložbe kot 

so stanovanjske zadruge, obenem pa morajo, zaradi novih evropskih regulativ, financirati projekte, 

ki izkazujejo pozitivne družbene učinke. Sploh banke se hkrati soočajo z rekordno nizkimi 

obresnimi merami in visoko likvidnostjo 

Predlogi politik in mehanizmov podpore 

V nadaljevanju predstavljamo pregled politik na državni in lokalni ravni za spodbujanje 

stanovanjskega zadružništva, ki je nastal na podlagi primerjalne analize politik za spodbujanje 

stanovanjskega zadružništva iz različnih držav, avtorjev Carlesa Baigesa, Mare Ferreri in Lorenza 

Vidal3. Kot ugotavljajo, je za celovito oblikovanje politik in ukrepov za razvoj stanovanjskega 

zadružništva potrebno razmišljati o celotnem življenjskem ciklu stanovanjske zadruge: 

Vzpostavljanje stanovanjskih zadrug: Država in občine lahko spodbujajo razvoj novih 

stanovanjskih zadrug z ukrepi, ki zagotavljajo dostop do zemljišč, nepremičnin, sofinanciranje, 

                                                 

3 Baiges, C., Ferreri, M. & Vidal, L. Carles Baiges, (b.d.). International policies to promote cooperative housing. 

Dostopno na https://ladinamofundacio.org/wp-content/uploads/2020/04/La-Dinamo-International-policies-1.pdf, 
26. 4. 2021 
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dostop do finančnih virov in/ali tehnično podporo. To so dejavniki, ki vplivajo na začetni strošek 

stanovanjskega projekta in posledično na dostopnost stanovanj. Dodatno imajo ti ukrepi 

pomemben vpliv  na replikabilnost in obseg stanovanjsko zadružnega sektorja. 

Dostop in upravljanje: Država lahko regulira dostop do fonda stanovanjsko-zadružnih stanovanj, 

da bi ohranjala dostop do bivanje v stanovanjskih zadrugah odprt in preprečevala nepotizem. Prav 

tako lahko z ukrepi vpliva na zagotavljanje dolgoročne dostopnosti stanovanjskih zadrug z 

zagotavljanjem subvencij za stanovalce z nizkimi dogodki in z zagotavljanjem finančne podpore 

za vzdrževanje in obnovo.  

Ohranjanje modela skozi čas: Država lahko vzpostavi prepreke, s pomočjo katerih se omeji oz. 

preprečuje možnost olastninjenja s stanovanjsko zadrugo, ustvarjanje profitov ter akumulacija 

individualnega kapitala.  

VZPOSTAVLJANJE STANOVANJSKIH ZADRUG 

Dostop do zemljišč in nepremičnin  

Zemljišče predstavlja pomemben strošek pri vzpostavljanju stanovanjske zadruge in 

velikokrat dostopnost stanovanjske zadruge zavisi prav od cene zemljišča. Podporne politike, 

ki naslavljajo pridobivanje primernih zemljišč so: 

‒ Prodaja (preko javnih razpisov, možnost prodaje pod tržno ceno za izvedbo projektov 

dostopnih stanovanj) 

‒ Podelitev stavbne pravice na zemljišču (neodplačno ali pod tržno ceno) ali 

dolgoročna oddaja nepremičnine v javni lasti pod ugodnimi pogoji 

‒ Politike, ki podpirajo vzpostavljanje stanovanjskih zadrug in zagotavljanje dostopnih 

stanovanj skozi transformacijo obstoječih stavb v javni ali zasebni last (npr. finančna 

podpora v zameno za zagotavljanje dostopnih stanovanj za določeno obdobje) 

‒ Rezervacija določenega deleža zemljišč ali stanovanj v novih urbanih soseskah  za 

stanovanjske zadruge 

‒ Predkupna pravica pri prodaji javnih zemljišč za stanovanjske zadruge in druge 

neprofitne stanovanjske organizacije 
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Financiranje 

‒ Javna posojila (različne oblike posojil za financiranje gradnje stanovanjske zadruge, 

posojila za financiranje začetnih vložkov članov, možnost posojila z enkratnim 

vračilom glavnice)  

‒ Jamstva za posojila 

Neposredne subvencije 

Država ali občina lahko stanovanjsko-zadružne projekte delno sofinancira z nepovratnimi 

sredstvi (npr. sodeluje pri začetnem vložku, kar olajša dostop do privatnega financiranja; 

ponudi nepovratna sredstva, če projekti dosegajo določena merila dostopnosti, trajnosti in 

podobno). 

Posredne subvencije  

Stanovanjske zadruge so zaradi njihove neprofitne narave in članske organiziranosti izvzete 

iz plačevanja določenih davkov (npr. nepremičninskega davka ali davka na oddajanja za 

prvih 50 stanovanj) 

Tehnična podpora  

Javni stanovanjski sklad ali občinska uprava ima vlogo zagotavljanja tehnične podpore 

stanovanjskim zadrugam. Ta lahko vključuje tako informiranje in usposabljanje kot tehnično 

pomoč (preko javnih storitev ali preko subvencij za pripravo projektov). Podpre se lahko tudi 

vzpostavljanje krovnih organizacij in zadružnih mrež, ki nastopajo v vlogi podpornika in 

promotorja stanovanjskih zadrug.  

DOSTOP DO BIVANJA V STANOVANJSKIH ZADRUGAH IN NJIHOVO UPRAVLJANJE  

Regulacija dostopa do fonda stanovanjsko zadružnih stanovanj  

Ta je še posebej pomembna, ko je stanovanjska zadruga vzpostavljena v sodelovanju in s 

podporo javnih akterjev. Mehanizmi za zagotavljanje dostopnosti in nadzora nad 

upravičenostjo do bivanja v stanovanjski zadrugi:  

a) rezervacija (določenega deleža) stanovanj za neprofitno oddajanje (za ekonomsko najbolj 

ranljive skupine),  

b) regulacija čakalne liste in prenosa stanovanj: V primeru sodelovanja z javnim akterjem pri 

vzpostavljanju stanovanjske zadruge, javni akter pogosto določi družbeno-ekonomske 
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kriterije za dostop do stanovanj v stanovanjski zadrugi. Pri tem, koliko avtonomije ima pri 

končnem izboru stanovalcev stanovanjska zadruga, pa so prakse različne. Glede prenosa 

pravice do bivanja v stanovanjski zadrugi se pogosto določi pravico, da lahko v stanovanju 

ostanejo ožji družinski člani ali pa drugi družinski člani, če ti ustrezajo vstopnim pogojem.   

Subvencioniranje za ohranitev dostopnosti. 

‒ Subvencioniranje mesečnih stroškov za gospodinjstva z nizkimi prihodki – tovrstne 

subvencije omogočajo, da se v stanovanjsko zadrugo vključijo tudi ljudje z nizkimi 

prihodki. 

‒ Subvencioniranje prenove stavb. 

OHRANJANJE MODELA SKOZI ČAS 

Regulacija, ki preprečuje oz. omejuje olastninjenje in komodifikacijo zadružnih stanovanj 

‒ Regulacija cene stanovanj oz. cene deleža, ki ga imajo člani v stanovanjski zadrugi 

(definirana stroškovno, raste pa le glede na inflacijo) in načinov njegove prodaje. 

‒ Regulacija mesečne najemnine – v modelu najemne stanovanjske zadruge, ki 

vključujejo le nizke/simbolične vstopne deleže, je regulacija primarno vezana na 

višino mesečne najemnine oz. uporabnine. Ta je največkrat stroškovna in vključuje 

stroške posojila, administrativne stroške in rezervni sklad za vzdrževanje stavbe. 

‒ Omejitve glede oddajanja v podnajem – lahko je povsem prepovedano, lahko pa se 

omogoča oddajanje dela skupnih prostorov.  

‒ Omejitve glede spreminjanja stanovanj v lastniška. 

‒ Regulacija razpustitve stanovanjske zadruge – v primeru, da se zadruga razpusti se 

njena lastnina prenese na drugo stanovanjsko zadrugo, neprofitno stanovanjsko 

zadrugo, stanovanjski sklad ali občino. 
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Pilotni projekt v Ljubljani 

Za razvoj stanovanjskega zadružništva je nujna sistemska ureditev področja, pomembno pa je tudi 

vzpostavljanje domačih dobrih praks in generiranje potrebnega znanja za razvoj stanovanjsko 

zadružnih projektov. V tem trenutku se v več krajih po Sloveniji raznolike iniciative trudijo za 

vzpostavitev prvih stanovanjskih zadrug, ki bodo prispevale k razvoju sektorja.  

V nadaljevanju predstavljamo načrt implementacije pilotnega projekta stanovanjske zadruge v 

Ljubljani, ki jo vzpostavlja zadruga Zadrugator, in pri kateri sodelujejo tudi nekateri člani mreže 

Stanovanja za vse. Načrt je oblikovan s pomočjo priročnika za ustanavljanje stanovanjskih zadrug 

barcelonske organizacije La Dinamo4 in slovenskega Priročnika za vzpostavitev stanovanjske 

zadruge5, izdanega v sklopu projekta Dovolj za vse. 

Ideje za stanovanjsko zadrugo v Ljubljani so se v skupini študentov oblikovale že v letu 2016. 

Skupina je kot najbolj primeren tip stanovanjske zadruge za Ljubljano identificirala najemno 

stanovanjsko zadrugo, ki bi bila medgeneracijska. Kot ključni ciljni skupini so identificirali 

predstavnike različnih starostnih skupin, z nižjimi dohodki, ki imajo na stanovanjskem trgu najmanj 

možnosti, da bi ustrezno naslovili svoje stanovanjsko vprašanje:  

Mladi in mladi odrasli, stari med 25 in 34 let. Po podatkih statističnega urada RS je delež mladih, 

živečih v skupnem gospodinjstvu s starši, v Sloveniji v letu 2016 znašal 79,3 %, kar je več od 

povprečja v celotni EU (65,7 %). Skupno gledano si je le 10 odstotkov (%) mladih, ki živijo na 

svojem, stanovanje kupilo z lastnimi sredstvi ali kreditom. Zaradi pomanjkanja alternativ so mladi 

prisiljeni dolgo bivati s starši. Zagon stanovanjskega zadružništva jim bo ponudil dostopno in 

varno alternativo reševanja stanovanjskega vprašanja. 

Starejši od 65 let. Slovenija ima eno večjih stopenj stanovanjske prikrajšanosti pri starejših od 65 

let v Evropi (29,4 % leta 2017), pri čemer naj bi se delež starejših v naslednjih 30 letih potrojil. 

Alternativa so, za mnoge cenovno nedostopna, oskrbovana stanovanja, vendar je povpraševanje 

še vedno precej večje od ponudbe. Stanovanjske zadruge zanje predstavljajo dostopno in 

                                                 

4 La Dinamo. (b.d.). Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Dostopno na 

https://ladinamofundacio.org/wp-content/uploads/2018/03/DESPLEGABLE-web.pdf, 26. 4. 2021 

5 Kvac, B., Hawlina, M., Kranjc, R., Petek, A., Ramšak, R. (2019). Dovolj za vse Priročnik za vzpostavitev stanovanjske 

zadruge. Focus, društvo za sonaraven razvoj. Dostopno na https://dovoljzavse.si/wp-
content/uploads/2019/01/prirocnik_zadruga_everzija_final_17_1.pdf, 13.5.2021 
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kakovostno alternativo, ki je starejšim pogosto toliko bolj privlačna, ker gre za bivanje v 

medgeneracijski skupnosti. 

Po identifikaciji več zemljišč, ki bi bila primerna za gradnjo zadruge, ter po posvetu z JSS MOL, se 

je kot najprimernejša izkazala parcela na Rakovi Jelši, razvite so bile idejne arhitekturne zasnove 

in pripravljeni izhodiščni finančni računi. V letu 2018 je bila zadruga uspešna na Javnem pozivu 

promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 

»Izgradnja najemnih stanovanj z ustanovitvijo stanovanjske zadruge«, tako se je začelo 

sodelovanje in pogajanja z ljubljanskim stanovanjskim skladom. Ker je bila za naslednje faze 

razvoja projekta na izbranem zemljišču ključna sprememba zakonodaja in ker ta ni bila sprejeta, 

se je v letu 2020 razvoj projekta na zemljišču Rakova Jelša II opustilo.  

JSS MOL je ekipi Zadrugatorja v februarju 2021 predstavil možnosti za razvoj projekta na drugem 

zemljišču – Rakova Jelša III. V nadaljevanju predstavljamo načrt za razvoj pilotnega projekta na 

tem zemljišču. Ker gre za skupino, ki že nekaj časa deluje skupaj in ker so bili določeni koraki in 

premisleki že narejeni, je načrt prilagojen trenutnemu stanju in je nekoliko drugačen kot če bi se 

projekt vzpostavljal iz točke nič. Načrt se sicer lahko, s prilagoditvami specifičnostim 

posameznega projekta, uporabi tudi pri načrtovanju drugih stanovanjsko-zadružnih projektov po 

Sloveniji.  

Koraki implementacije 
Legenda:  

SO – skupnost, organiziranje 
EF – ekonomija, finance 

AB– arhitektura, bivanje 

P – pravni vidiki 

 

Aktivnost in predviden potreben čas za izvedbo Vrsta aktivnosti 

SPOZNAVANJE 

Čas: Zelo odvisno od pobudnikov projekta in skupine, ki se oblikuje 

 

Vzpostavljanje začetne skupine in neformalnih kriterijev za vstopanje novih članov  

Začetno informiranje o zadružništvu skozi branja, predstavitve in pogovore. 

SO 

Ustanovitev zadruge 

Priporočeno je formalizirati delovanje, saj to olajša nadaljnje delo, pridobivanje 

zemljišča, itd. 

P 

Opredelitev skupnega stanovanjskega projekta AB 
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Definiranje osnovnih značilnosti stanovanjske zadruge – vrednote, članstvo, lokacijska 

umestitev 

- najemna stanovanjska zadruga, v Ljubljani, na lokaciji, znotraj avtocestnega obroča, 

približno 30 stanovanj, medgeneracijska 

Vzpostavitev delovnih skupin in zunanje podpore 

Vzpostavitev projektne ekipe, ki bo delala na različnih aspektih projekta – pravnih, 

družbenih, finančnih in  davčnih, arhitekturi.  

SO 

IDEJNA ZASNOVA 

Čas: najmanj 3 mesece 

 

Urbanistična idejna zasnova in preveritev poplavne varnosti območja s ciljem 

potrditve ustreznosti izbranega zemljišča na Rakovi Jelši III 

AB 

Preliminarne študije možnih scenarijev vzpostavitve stanovanjskih zadrug znotraj 

obstoječe zakonodaje ter osnovnih finančnih izračunov 

EF 

Pogovori o možnostih financiranja s potencialnimi financerji: JSS MOL, SSRS, SID 

banka, komercialne banke, pokojninski skladi 

EF 

Osnutek arhitekturne idejne zasnove SO 

Iskanje interesentov za bivanje v stanovanjski zadrugi SO 

Razprava in odločanje o organizaciji in upravljanju stanovanjske zadruge skupaj z 

bodočimi stanovalci 

Definirati, kako se bo skupina organizirala. Načrtovanje procesa dela in pogostost 

sestankov. Vzpostavitev delovnih skupin z delovnimi nalogami in funkcijami. 

Odločanje o upravljanju zadruge in stanovanj. 

SO 

Odločanje o stanovanjski stavbi in načinu bivanja skupaj z bodočimi stanovalci 

Ugotavljanje potreb, želj in pričakovanj. Odločanje o tem, kako želimo živeti kot 

skupina sostanovalcev, bolj ali manj skupnostno. 

SO 

Študija ekonomskih zmožnosti skupine in načinov promocije stanovanjsko-

zadružnega projekta 

SO 

EF 

KONSOLIDACIJA PROJEKTA / PROJEKTNI PLAN 

Čas: najmanj 6 mesecev 

 

Prve skice internega organiziranja  

Nadgraditev statuta zadruge in zadružnih pravil 

SO 

P 

Načrtovanje modela sobivanja 

Definiranje kriterijev trajnosti 

SO  

AB 

Oblikovanje arhitekturne idejne zasnove AB 
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Študija izvedljivosti  

- študija ekonomske izvedljivosti različnih scenarijev 

- finančni model in investicijska shema – definiranje začetnih vložkov, 

mesečnih obrokov plačil, s katerim podpremo ekonomsko izvedljivost in 

vzdržnost projekta 

EF 

P 

 

Potrditev zemljišča 

Podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu z JSS MOL 

P 

Pridobitev in potrditev financiranja EF 

MATERIALIZACIJA / GRADNJA 

Čas: 12 mesecev + trajanje gradbenih del 

 

Izboljšanje skupinskih dinamik in komuniciranja 

Revizija in razširitev internega organiziranja 

Bivanje v skupnosti je polno izzivov, zato je pomembno vzpostavljati dobro atmosfero 

in načine soočanja s konfliktnimi situacijami 

SO 

Finalizacija arhitekturne zasnove in programa sobivanja  

Stanovalci se poznajo, tako da lahko skupaj odločajo o tem, kako si želijo uporabljati 

prostore 

AB 

Arhitekturni projekt in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

-> Pridobitev gradbenega dovoljenja 

AB 

Gradnja AB 

Podpis pogodb o pravici do uporabe z bodočimi stanovalci P 

Začetek financiranja in odplačevanja posojil EF 

SOBIVANJE 

Čas: življenjsko obdobje zadruge 

 

Vselitev SO 

Sobivanje in sodelovanje v skupnosti, razreševanje internih konfliktov Sodelovanje v 

zadružnih strukturah, soupravljanje stavbe 

SO 

Podpora novim projektom – za zadruge je značilno deljenje znanja, obstoječi projekti 

lahko s svojimi izkušnjami pomagajo novim iniciativam 

SO 
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Upravljanje s članstvom v zadrugi 

Začetek plačevanja uporabnine – mesečno plačilo za uporabo stanovanja, ki vključuje 

stroške posojila, vzdrževanja stavbe, skupnih storitev 

Odplačevanje kredita, po odplačilu posojil kolektivna akumulacija kapitala 

EF 

Interakcija z okolico in lokalno skupnostjo 

Vzdrževanje in izboljšave stavbe 

Upravljanje s prostori zadruge 

AB 

SO 

 

  



 

14 

 

Viri 

1. 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 

2. Zadrugator. (2017). Kaj za nas pomeni stanovanjska zadruga? Dostopno  na 

http://zadrugator.org/kaj-za-nas-pomeni-stanovanjska-zadruga/, 26. 4. 2021 

3. Baiges, C., Ferreri, M. & Vidal, L. Carles Baiges, (b.d.). International policies to promote 

cooperative housing. Dostopno na https://ladinamofundacio.org/wp-

content/uploads/2020/04/La-Dinamo-International-policies-1.pdf, 26. 4. 2021 

4. La Dinamo. (b.d.). Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Dostopno na 

https://ladinamofundacio.org/wp-content/uploads/2018/03/DESPLEGABLE-web.pdf, 26. 4. 

2021 

5. Kvac, B., Hawlina, M., Kranjc, R., Petek, A., Ramšak, R. (2019). Dovolj za vse Priročnik za 

vzpostavitev stanovanjske zadruge. Focus, društvo za sonaraven razvoj. Dostopno na 

https://dovoljzavse.si/wp-

content/uploads/2019/01/prirocnik_zadruga_everzija_final_17_1.pdf, 13.5.2021 


